
 PL1             Skracovanie slov – upevňujeme vedomosti                                                   

1. Napíš, čím sa odlišuje:  

a)  skratka od značky:______________________________________________________________________________ 

b) skratkové slovo od iniciálovej skratky:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

2. Vyberte možnosť so slovami, z ktorých vieme urobiť skratky. 

a) Slovenská republika,  liter,  euro,  Slovenská nafta 
b) hlavný,  a tak ďalej,  tohto roku,  slovenský 
c) základná škola,  obchodná akadémia,  Matica slovenská,  Nové Zámky 
d) Národné divadlo,  takzvaný,  Hviezdoslavov Kubín,  milimeter 
 
3. V ktorej možnosti sú správne utvorené skratky? 
 a) hod., kg., ing, €         b) resp., tzv., Ing., napr.        c) hod, kg, tzv, napr                d) h., kg., ing., napr. 
 
4. Vyber možnosť s iniciálovými skratkami. 
a) km,  SĽUK, MS, atď.                              b) UFO, NATO, SR, SND 
c) VÚB, EÚ, SAV, SR                                  d) ZŠ, TANAT, INFOVEK, SĽUK 
 
5. V ktorej možnosti sú správne vytvorené skratky týchto slov:  takzvaný, storočie, miliarda, minúta, respektíve 
a) takzv., stor., mld.,  min., resp.                b) tzv., stor, mld., Min.,  rsp. 
c) tkzv., stor., mild., min, rsp.                      d) tzv., stor., mld., min., resp. 
 

6. V ktorej možnosti sú správne vybraté skratky z týchto príkladov:  Ing.,  Napr.,  hod.,  ing,  €,  kg.,  tzv., kg,   
     napr., hod,  tzv,  h,  Kg.,  ing. 
a)  Ing., Napr., €, hod.                                         b) Ing., hod., tzv., napr.         
c) ing, tzv, kg, h                                                     d) tzv., napr., hod, Kg. 
 
7. V ktorej možnosti sú správne skratkové slová z týchto príkladov: SNP, TANAP,  SR, SOU,  SĽUK, MS,  SLOVNAFT,  
HOD,  KM, INFOVEK,  RESPEKT,  ING,  NAPR,  REMPO  

a)  TANAP,  SĽUK,  SLOVNAFT,  ING,  NAPR                        b)  SNP, TANAP,  SR, SOU,  SĽUK 
c)  HOD,  KM, INFOVEK,  RESPEKT                                        d) TANAP,  SĽUK,  SLOVNAFT,  INFOVEK,  REMPO 
 
8. Z  niektorých  pomenovaní  sa  dajú  utvoriť  iniciálové skratky.  Vytvor  ich. 
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE,   RESPEKTÍVE,  SLOVENSKÁ REPUBLIKA, TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK,  

SLOVENSKÁ NAFTA,  STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE,   MATICA SLOVENSKÁ,  SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ 

KOLEKTÍV,  REMESELNÍCKE POTREBY,  POŠTOVÉ SMEROVÉ ČÍSLO,  ZÁKLADNÁ ŠKOLA   

__________________________________________________________________________ 

9. V ktorej možnosti takto prečítame skrátené slová:  SNP, SAV, DPH, SND 

a) esenpé, esávé, dépehá, esendé                                       b) sénépé, séavé, edpéhá, senédé 
c) esenpé, séavé, déphá, snédé                                           d) sénépé, séveá,  dépéh, esndé 

10. Napíš skratky k týmto povolaniam:   

a) doktor práv____________________                       b) doktor filozofie_________________________ 

c) zverolekár_____________________                       d) doktor teológie_________________________ 

 

 

 



 

 

 

storočie   

 
 
 
 

 

a iné  

napríklad  hlavný  

takzvaný  miliarda  

a tak ďalej  hodina  

strana  a podobne  

ulica   doktor medicíny  

slovenský  minúta  

respektíve  toho roku  

doktor práv  doktor filozofie  

doktor pedagogiky  číslo domu  

inžinier  magister  

doktor prírodných 
vied 

 doktor farmácie  

  

hod.  h  

kg  NATO  

stor.  MŠ SR  

VA (voltampér)  max.  

INFOVEK  PVC  

ml  sg.  

UFO  ha  

m  sek.  

VÚB  SĽUK  

TANAP  €  

SAV  SND  

 

Pomenuj spôsob skracovanie týchto slov 
 

Vytvorte skratky, značky, skratkové slová a iniciálové skratky 



RIEŠENIE  1 

1. Napíš, čím sa odlišuje:  

a)  skratka od značky:______________________________________________________________________________ 

b) skratkové slovo od iniciálovej skratky:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

2. Vyberte možnosť so slovami, z ktorých vieme urobiť skratky. 

a) Slovenská republika, liter, euro, Slovenská nafta 
b) hlavný, a tak ďalej, tohto roku, slovenský 
c) základná škola, obchodná akadémia, Matica slovenská, Nové Zámky 
d) Národné divadlo, takzvaný, Hviezdoslavov Kubín, milimeter 
 
3. V ktorej možnosti sú správne utvorené skratky? 
 a) hod., kg., ing, €         b) resp., tzv., Ing., napr.        c) hod, kg, tzv, napr                d) h., kg., ing., napr. 
 
4. Vyber možnosť s iniciálovými skratkami. 
a) km,  SĽUK, MS, atď.                              b) UFO, NATO, SR, SND 
c) VÚB, EÚ, SAV, SR                                  d) ZŠ, TANAT, INFOVEK, SĽUK 
 
5. V ktorej možnosti sú správne vytvorené skratky týchto slov:  takzvaný, storočie, miliarda, minúta, respektíve 
a) takzv., stor., mld.,  min., resp.                b) tzv., stor, mld., Min.,  rsp. 
c) tkzv., stor., mild., min, rsp.                      d) tzv., stor., mld., min., resp. 
 

6. V ktorej možnosti sú správne vybraté skratky z týchto príkladov:  Ing.,  Napr.,  hod.,  ing,  €,  kg.,  tzv., kg,   
     napr., hod,  tzv,  h,  Kg.,  ing. 
a)  Ing., Napr., €, hod.                                         b) Ing., hod., tzv., napr.         
c) ing, tzv, kg, h                                                     d) tzv., napr., hod, Kg. 
 
7. V ktorej možnosti sú správne skratkové slová z týchto príkladov: SNP, TANAP,  SR, SOU,  SĽUK, MS,  SLOVNAFT,  
HOD,  KM, INFOVEK,  RESPEKT,  ING,  NAPR,  REMPO  

a)  TANAP,  SĽUK,  SLOVNAFT,  ING,  NAPR                        b)  SNP, TANAP,  SR, SOU,  SĽUK 
c)  HOD,  KM, INFOVEK,  RESPEKT                                        d) TANAP,  SĽUK,  SLOVNAFT,  INFOVEK,  REMPO 
 
8. Z  niektorých  pomenovaní  sa  dajú  utvoriť  iniciálové skratky.  Vytvor  ich. 
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE, RESPEKTÍVE, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK,  

SLOVENSKÁ NAFTA,  STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE,  MATICA SLOVENSKÁ, SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ 

KOLEKTÍV,  REMESELNÍCKE POTREBY,  POŠTOVÉ SMEROVÉ ČÍSLO,  ZÁKLADNÁ ŠKOLA   

____________________________________________________________________ 

9. V ktorej možnosti takto prečítame skrátené slová:  SNP, SAV, DPH, SND 
a) esenpé, esávé, dépehá, esendé                                       b) sénépé, séavé, edpéhá, senédé 
c) esenpé, séavé, déphá, snédé                                           d) sénépé, séveá,  dépéh, esndé 

10. Napíš skratky k týmto povolaniam:   

a) doktor práv____________________                       b) doktor filozofie_________________________ 

c) zverolekár_____________________                       d) doktor teológie_________________________ 

 

 

JUDr. 

MVDr. 

PhDr. 

ThDr. 

SNP,  SR,  SOU,  MS,  PSČ,  ZŠ 



                       Riešenie 2 
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