SJL 2012 - riešenia
1. milý, držíš, bystrú, hlávku, prelúskať, zvíťazíš, týmito, úlohami, pyšne, pobiť,
hádankami, trikmi, rôznymi, výmyslami, dokážeš
15 – 14 = 5 b
13 – 11 = 4 b
10 – 8 = 3 b
7–5=2b
4 =1b
2. Cez – predložka
veľkú – prídavné meno prestávku – podstatné meno
hltavo – príslovka zjem – sloveso chlebík – podstatné meno a – spojka
ty – zámeno dve – číslovka jabĺčka – podstatné meno 10 = 2b
9-8=1b
3. Dieťa píše do zošita.
Zajtra budem písať do nového zošita.
2b
4. Po svätej Baruši daj pozor na uši!
Na svätého Mikuláša je už zima celá naša.
Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
6 = 3b
Závej svätej Albíny zaplavuje doliny.
5 – 4=2b
Od Vianoc do Ducha nepúšťaj sa kožucha.
3 = 1b
Keď je na starý rok jasno bude v maštali prázdno.
5. Boli to známi ľudia. Tigre sú veľmi silné.
Doleteli k nám divé husi. Zvíťazili černosi.
4b
6. baňa Táňa hrča mašľa
sud most film dom výlet hrad

zbraň kaviareň nádej koľaj báseň garáž hruď
7. M
8. a -3
b - chlebík, otecka, ovečka
c – obidvoch Boh, máme mame
d – rastú ako chlebík
9.
veta

znamienko

druh vety

3b
1b

4b
melódia

Ako sa máš

?

opytovacie

klesavá

Ideš do kina

?

opytovacie

stúpavá

Seď ticho

!

rozkazovacia

klesavá

3b
10. a) Návštevníkmi zoo boli deti, mládež a dospelí.
b) mládež, dospelí, počet návštevníkov v tisícoch
c) deti, 2012
d) 2012
e) 2012, 500 tisíc
g) 200 tisíc
11. a) B/ spojka
b) deti- stredný rod, mn. č. (pl.), N, dievča
školy – žen.r., sg, G, žena
príbehy - muž.r., pl., A, dub

6b

c) čítali – 3. osoba, mn. č. (pl.), minulý čas

3b

d) potvrdenie – podst.m.
perlivý – príd.m.
ja – zámeno
často – príslovka
že – spojka

5=3b
4=2 b
3=1 b

12. a) rozpisovať, vykladáte, našívame, odnášajú, dovážate, predspevujem
6 =3b
5-4=2b
3=1b
b) bystrý, Bytča, ryba, zvyk

4=2b
3=1b

13. namočiť, sledovať, komora, sako, kovový, slepý

6=3b
5-4=2b
3=1b

14. cigániť, švindľovať, podvádzať
15. oznam
Napr.

1b

Oznam
Oznamujeme vám, že dňa 22.6.2012 sa telocvični Gymnázia Jozefa Lettricha uskutoční okresné
kolo súťaže vo vybíjanej dievčat. Víťaz bude ocenený hodnotnými upomienkovými predmetmi.
pravopis -1b
oznam – 1 b
_______________
Spolu

50b

