
PL3  Opakujeme slovnú zásobu 

 

 
1. Vymysli a napíš vety, v ktorých použiješ viacvýznamové slová vo viacerých významoch: 

zásuvka, klinec, kázať, čierny, priečiť sa, stíhať, letáčik, kľúč, monitor 
 

2. Homonymá s rozdielnym pravopisom použi vo vetách. 
Rím – rým, krištáľ – kryštál, líra - lýra, pisk –pysk, výr –vír, mys – miss, mi –my, vyť –viť, byť – biť 
 

3. K expresívnym slovám napíš synonymné výrazy: držgroš- ..............., drina - ................., galiba - 
................., ošomrať - ..............., doteperiť - ..........................., opacha - ...................., čičíkať - 
................, drapkať - ................, dušinka -................, oštara - ................., galgan - ............... 
 

4. Archaizmy nahraď súčasnými , modernými synonymami. 
Pečatidlo - .......................                  vakácie - .........................      funus - ........................... 
Patrola-      .......................                   mravy -...........................      učbár - ........................... 
Učeník - ..........................                    fundament -..................       žandár - .........................    
 

5. Aké slová podľa dobového výskytu sú slová: informatika, trenažér, čip, sponzor, esemeska, 
video, programátor 
 

6. Roztrieď slová na hovorové, knižné, básnické. Nahraďte ich synonymami.                                                                                                                                                                                       
Mladoženáč, merkovať, memento, parita, šeredný, junák, luna, lkať, otepľovačky, tátoš, špiceľ, 
opáčiť, čaša, šikanovať, pompa, šeredný, kradmý, jasnozrivý, očiar, panelákjatriť. 
 

7. K slangovým slovám napíš spisovný výraz. Kupko, foťák, perfiš, slaďák, učka, labák, hitovka, 
pecky, pekáreň, bezva, dovi, šprtoš, cajgel, dať odpich, bočák, depka, mať zaracha, kamoš. 
 

8. Uprav text tak, aby v ňom boli len spisovné jazykové prostriedky. 
Milí šraci a kočky, prišiel som  vám porečniť o tom, že čo a jak máte hovoriť. Není dobre kecať 
tak, jak vám zobák sám narástol, ale si ho treba dakus cibriť. Doporučujeme vám čítať a počúvať 
kvetnaté reči v rádiu a telke. Chápete tomu?! Gdo ešte nepočul, že ftáka poznáš po perí 
a človeka po reči? Keď hrajete falošne na husle, každý si račej zapchá uši. No ne?  
 

9. Doplň chýbajúcu časť zloženého slova. 
Každo..........., krátko.................., štvrť................, veľ...................., vodo................, rýchlo......., 
zlo..............., domo.................., leto......................., novo.................., sedem................... , 
.............radie, ................tok, ..........hodný, ...........ročný, ...................srstý. .................cykel, 
.......ostrov, ....................vedúci, .............pis, ...................plecí, ........................redaktor. 
 

10. Slová použi v obrazných pomenovaniach.  Ktoré druhy obrazných pomenovaní si utvoril? 
Les, chodník, strom, skala, údolie, tma, ľad, páv, čaša, hviezdy, slnko, rok, srdce, slimák. 
 
 

11. Vysvetli a pomenuj frazeologické jednotky.                                                        
- Zahryznúť do kyslého jablka 
- Adamovo jablko 
- Jablko sváru 
- Pekný ako jablko  
 

 
 
 

 

 


