
Meno a priezvisko žiaka: .......................................................................................Trieda: ...................... 

Interpunkčné znamienka 

1. Priraď písmeno označujúce názov interpunkčného znamienka k jeho funkcii: 

1. Je kratší ako pomlčka, spája tesne viazané slová, neoddeľuje sa od slov medzerami.    

2. Oddeľuje variantné alebo protikladné výrazy, používa sa na vyjadrenie pomeru. 

3. Používajú sa na označenie priamej reči, v citátoch. 

4. Oddeľuje časti prejavu, naznačuje vsuvku vo vete, oddeľuje sa medzerami.       

5. Ukončuje vetu, označuje skratky, radové číslovky.    

6.  Uvádza vetu alebo jej časť, ktorou sa dopĺňa predchádzajúci text; uvádza priamu reč.   

7. Označujú voľne vložené časti textu alebo menej dôležité časti textu.    

   

 

2.  Prečítaj si text: 

Vedeli ste, že nový Oxfordský slovník vyhlásil za slovo roka 2009 výraz „unfriend“ („odpriateľovať“)  

vo význame „vyhodiť niekoho z priateľov na sociálnej sieti“? 

Vedeli ste, že  keby bol FB krajinou, bol by piatou najväčšou na svete? 

Vedeli ste, že celosvetovo existuje viac ako 800 000 vývojárov, ktorí vytvárajú aplikácie určené priamo 

pre Facebook?                  (Upravené podľa: http://www.cookbook.sk/fakty-o-facebooku/) 

Označ správnu možnosť: 

A) v texte sa vyskytujú dva druhy interpunkčných znamienok 

B) úvodzovky v prvej vete znamenajú, že ide o priamu reč 

C) čiarky vo vetách oddeľujú jednotlivé vetné členy v jednoduchej vete 

D) zátvorky v texte označujú vysvetlenie pojmu stojaceho pred zátvorkami 

3. Z textu si vyber jednu informáciu. Informuj o nej kamaráta formou dialógu (využi priamu reč): 

Ja: ______________________________________________________________________________ 

Kamarát: _________________________________________________________________________ 

Ja: ______________________________________________________________________________ 

Kamarát: _________________________________________________________________________ 

Ja: ______________________________________________________________________________ 

Kamarát: _________________________________________________________________________ 

4. Argumentuj – napíš text v rozsahu najviac 3 viet, v ktorých zdôvodníš výhody a nevýhody 

písomnej komunikácie so svojimi priateľmi. Využi rôzne interpuknčné znamienka: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

A = bodka      B = spojovník      C= zátvorky       D = pomlčka       E= dvojbodka        F = úvodzovky         G= lomka 



5. Vo vetách doplň chýbajúce interpunkčné znamienka: 

Ak  mi  mama  dovolí  pôjdem s tebou  Si  si  istý  že máme  správne vstupenky   Nevstupujte  do  

objektu  zadnými  dverami  Zavolám  ti  keď  sa  vrátim   Starká  sa  spýtala  Kedy  prídeš na návštevu   

Stojte  Od  istého času  sa  rád venuje  slovensko  anglickému  prekladu  Chráňme  našu  prírodu        

6. Rozhodni, v ktorých výrazoch použijeme pomlčku a v ktorých spojovník, výrazy napíš 

správne aj s interpunkčným znamienkom: 

   

7. Zatrieď do dvoch skupín slová podľa toho, či sa píšu spolu alebo so spojovníkom.  

    Nezabudni na správny pravopis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bledo modrá *** nugátovo mandľová *** sneho biele *** čokoládovo vanilkový *** troj štvrťový *** 

prírodo vedné *** nemecko slovenský *** sýto hnedý *** výchovno vzdelávací *** vysoko zdvižný *** *** 

*** pestro farebný *** dvoj jazyčné *** polo hrubá *** leso step *** modro oký *** čierno biely     

 

8. Skús doplniť priezviská spisovateľov a skladateľov, ktoré sa píšu so spojovníkom:   

    Viliam Figuš__________________________  Mikuláš Schneider _________________________ 

    Jozef Gregor_________________________   Jozef Cíger ______________________________ 

   

Ako sa mi pracovalo: 

Najľahšia úloha č. ............. 

Najťažšia úloha č. ............                                               Vypracovala: PaedDr. Eva DZURKOVÁ 

slovné spojenie 
použité interpunkčné 

znamienko 
správny pravopis 

zastávka  Poprad  Tatry   

nasľuboval  hory  doly   

2012  2013   

dostane  tri  štyri  SMS    

Országh  Hviezdoslav   

bielo  modrá  zástava   

pes  priateľ  ľudí  je  verný   

spolu so spojovníkom 



Riešenie: 
1.  1. - B,   2. - G,   3. - F,   4. - D,   5. – A,   6. – E,   7. – C 

2.  D 

3.  tvorivá úloha: napr: „Počul si, že existuje nové anglické slovo o FB?“ 

     „Nie, aké?“ 

     „Unfriend, čiže odpriateľovať.“ 

      „A kedy sa používa?“  atď.  

      Kontrolujeme aj zápis priamej reči. 

4.  tvorivá úloha: napr.: Písanie na sociálnych sieťach mi dovolí zdieľať veľa údajov (napr. fotky). atď. 

5. Ak  mi  mama  dovolí,  pôjdem s tebou.  Si  si  istý,  že máme  správne vstupenky?   Nevstupujte  do  

objektu  zadnými  dverami!  Zavolám  ti,  keď  sa  vrátim.   Starká  sa  spýtala:  „Kedy  prídeš na  

návštevu?“  Stojte!  Od  istého času  sa  rád venuje  slovensko-anglickému  prekladu.  Chráňme  našu   

prírodu! 

6.  

7.  

      
 

  

 

 

 

 

 

 

8. Viliam Figuš-Bystrý     Mikuláš Schneider-Trnavský 

    Jozef Gregor-Tajovský      Jozef Cíger-Hronský 

slovné spojenie 
použité interpunkčné 

znamienko 
správny pravopis 

zastávka  Poprad  Tatry spojovník Poprad-Tatry 

nasľuboval  hory  doly spojovník hory-doly 

2012  2013 pomlčka    2012 – 2013 

dostane  tri  štyri  SMS  spojovník tri-štyri 

Országh  Hviezdoslav spojovník Országh-Hviezdoslav 

bielo  modrá  zástava spojovník bielo-modrá  

pes  priateľ  ľudí  je  verný pomlčka pes – priateľ ľudí – je verný 

spolu 

 

bledomodrá, snehobiele,  

trojštvrťový, prírodovedné, 

sýtohnedý, vysokozdvižný, 

pestrofarebný, dvojjazyčné, 

polohrubá, lesostep, modrooký 

so spojovníkom 

 

nugátovo-mandľová 

čokoládovo-vanilkový 

nemecko-slovenský 

výchovno-vzdelávací 

čierno-biely 


