
Test č. 1 
Otázka č.1: Urč skloňovací vzor podstatného mena "s lúpežou":  

a) žena  

b) kosť  

c) ulica  

d) dlaň  

 

Otázka č.2: Urč skloňovací vzor podstatného mena "do nory":  

a) dlaň  

b) žena  

c) kosť  

d) ulica  

 

Otázka č.3: Urč skloňovací vzor podstatného mena "v krvi"  

a) ulica  

b) dlaň  

c) žena  

d) kosť  

 

Otázka č.4: Ktoré prídavné meno sa NESKLOŇUJE podľa vzoru ULICA?  

a) papuči  

b) s guľou  

c) na udici  

d) po smrti  

 

Otázka č.5: Doplň koncovky v podstatných menách: hus_, od lásk_, na zem_, z trstin_, v 

pasc_  

a) i, y, i, y, i  

b) y, y, i, y, y  

c) y, y, i, y, i  

d) i, y, y, y, i  



 

 

Otázka č.6: Ktoré podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru ULICA?  

a) o strofe  

b) z vône  

c) strigy  

d) v izbe  

 

Otázka č.7: Ktoré podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru DLAŇ?  

a) polícia  

b) kamarátke  

c) v nádeji  

d) v kosti  

 

Otázka č.8: Doplň koncovky v podstatných menách: v jar_, od mam_, dlhé noc_, 

nebezpečné os_  

a) y, i, i, y  

b) y, y, i, y  

c) i, y, i, i  

d) i, y, i, y  

 

Otázka č.9: Urč skloňovací vzor podstatného mena "s Luciou":  

a) dlaň  

b) žena  

c) ulica  

d) kosť  

 

Otázka č.10: Ktoré podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru KOSŤ?  

a) cukrárni  

b) v pästi  

c) v súťaži  

d) v obuvi  



 

Otázka č.11: Ktorá definícia pre vzor ULICA neplatí?  

a) v G singuláru je prípona -e  

b) v základnom tvare majú pred koncovkou "a" mäkkú spoluhlásku  

c) ide o podstatné mená ženského rodu  

d) musia byť zakončené v N sg. na -e  

 

Otázka č.12: Ktoré podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru ŽENA?  

a) o lekárke  

b) v kuchyni  

c) od Mati  

d) od netere 

 

  



Test č. 2 
 

 

Otázka č.1: Mená Danka a Nataša sa skloňujú podľa vzorov  

a) žena a ulica  

b) ulica a ulica  

c) žena a žena  

d) žena a dlaň  

Otázka č.2: Pri ktorom vzore píšeme tvrdé y?  

a) dlaň  

b) ulica  

c) žena  

d) kosť  

Otázka č.3: Podstatné meno jahoda je vzor  

a) ulica  

b) žena  

c) dlaň  

d) kosť  

Otázka č.4: Podstatné mená husi aj myši sa skloňujú podľa vzoru  

a) žena  

b) ulica  

c) dlaň  

d) kosť  

Otázka č.5: Ak si dáš vyskloňované podstatné meno s krabicami do nominatívu, aký vzor to 

je?  

a) kosť  

b) dlaň  

c) ulica  

d) žena  

 

 

 



Otázka č.6: Podstatné meno vaňa je vzor  

a) kosť  

b) ulica  

c) žena  

d) dlaň  

Otázka č.7: Podstatné meno vôľa je vzor  

a) kosť  

b) dlaň  

c) žena  

d) ulica  

 

Otázka č.8: Ak sa podstatné mená ženského rodu končia na -a, skloňujú sa podľa vzoru  

a) ulica a dlaň  

b) dlaň a kosť  

c) žena a ulica  

d) žena a dlaň  

 

Otázka č.9: Ktoré podstatné meno sa v nominatíve množného čísla nekončí na -e?  

a) garáž  

b) kaša  

c) mladosť  

d) pec  

 

Otázka č.10: Podstatné meno päsť sa skloňuje podľa vzoru  

a) dlaň  

b) kosť  

c) ulica  

d) žena 

 

 


