1. Pravopisné cvičenie. Doplň do textu chýbajúce písmená.

UKÁŽKA 1
Je to obrovsk- vták, v-čšieho ešte nikto nev-del. Jeho rozpäté krídla sú od kraja po kraj dva raz- väčšie ako dlhé bojové člny. Perie na kr-dlach má dl-šie ako veslá na kanoe. Keď zam-va peruťami,  zdv-hne sa obrovsk- vietor. Má strach vzbudzuj-ce zobáčisko. 
P-chľavé oči mu blčia ako oheň, keď žmurkne, vtedy sa bl-ska. Za búrky lieta sem i tam po oblohe a - očí mece blesk-.
                                                                            (indiánska rozprávka - upravené)                                                                                                         

2. Do ktorého jazykového štýlu patrí uvedená ukážka 1 ?
a) náučného            b) hovorového           c) publicistického             d) umeleckého 

3. V texte ukážky 1 je použitý:
a) opisný slohový postup                                       b) rozprávací slohový postup
c) výkladový slohový postup                                   d) informačný slohový postup

4. Text ukážky 1 je z hľadiska jeho zaradenia k slohovému útvaru:
a) opisom pracovnej činnosti                           b) odborným opisom
c) umeleckým opisom                                 d) rozprávaním

5. Je to obrovský vták, väčšieho ešte nikto nevidel. Podčiarknuté slovo vo vete je:
a) 2. stupeň príslovky veľa                           b) 2. stupeň prídavného mena veľký
c) neurčitá číslovka                                  d) vzťahové prídavné meno v G sg.

6. Správne určený umelecký prostriedok je v možnosti:
a)  z očí mece blesky – metafora                      b) oči mu blčia ako oheň – personifikácia  
c)  pichľavé oči – metonymia                        d) oči mu blčia – metonymia  

UKÁŽKA 2 
Konštantín a Metod založili slovanské učilište, akúsi vyššiu dvorskú školu, v ktorej vychovávali  a vzdelávali svojich pomocníkov a nástupcov. Za necelé štyri roky pôsobenia šírili kresťanstvo, kultúru, vzdelanie, písomníctvo, literatúru, ale aj zákonodarstvo a poriadok v spoločenskom živote.
7. Správne určený slohový postup a jazykový štýl ukážky 2 je v možnosti:
a) opisný slohový postup – publicistický štýl       
b) výkladový slohový postup – náučný štýl  
c) rozprávací slohový postup – umelecký štýl      
d) informačný slohový postup – rečnícky štýl

8. V texte ukážky 2:
a) sa nachádzajú dve súvetia                      b) sú iba jednoduché vety
c) je 1. veta súvetie a 2. veta je jednoduchá          d) je 2. veta súvetie a 1. veta je jednoduchá


