
Pracovný list pre 1. ročník učebného odboru za prvý polrok 

 

Správne doplň i/í a y/ý 

Milan a Ivan pracoval -  ako  sústružnic -  .  Preto nebol pre  n – ch problém v -  robiť domáce 

p – štole.  Pr – streľbe do skál sa jeden náboj odraz – l tak nešťastne, že traf – l Milana rovno 

do oka. Následkom čoho mu ochrnulo oko. 

1. Uveď po jednom príklade na prostriedky ústnej a písomnej informácie , ktoré denne 
využívaš. 
 
Písomný prostriedok............................................................................ 
Ústny   prostriedok................................................................................. 
 

2. Správne priraď literárny druh k literárnemu žánru. 
 

A, lyrika   román 
B, epika   komédia 
C, dráma   báseň 
 

3. Pozorne prečítaj text, vypíš z neho štyri kľúčové slová a zostav z nich osnovu. 

Počítač 

Roku 1843 britský matematik Charles Babbage navrhol „ analytický stroj“, 
ktorý svojimi vlastnosťami pripomínal dnešné počítače.  

Prvý počítač skonštruovali v USA roku 1939. Počítač v dnešnej dobe slúži na  
uchovanie a spracovanie informácii alebo údajov podľa počítačového programu. 

Počítače využívame na komunikáciu prostredníctvom internetu, celosvetovej 
siete. Používateľmi a spolutvorcami internetu sú predovšetkým ľudia, ktorí žijú 
prítomnosťou a zaujímajú sa o novinky tohto sveta. 

1. 

2. 

3. 

4.  

 

 



4. Stručná, aktuálna informácia o tom, čo, kde, kedy sa stalo alebo stane na nazýva. 

a, reklamácia    c, splnomocnenie 

b, správa     d, inzerát 

 

5. Správne dopíš ako členíme starovekú literatúru. 

Staroveká literatúra sa člení na orientálne a .............................. literatúry. 

 

6. Napíš mená dvoch vierozvestov, ktorí priniesli na Veľkú Moravu písmo a jazyk. 

........................................................................................................................... 

 

6. Slovo humanizmus je myšlienkový prúd, ktorý je odvodený od lat. slova humanus, 
čo v preklade znamená: 
a, ľudský    c, znovuzrodenie 
b, bojazlivý    d, antika  
 

7. Uveď dva príklady, kedy píšeme v slovenčine tvrdé y/ý. 
............................................................... 
................................................................ 
 

8. Správne dopíš nasledujúcu poučku. 
 
Po makkých spoluhláskach  vždy píšeme ............................, ak sa nejedná o slová  
cudzieho povodu. 
 

Hodnotenie: (každá otázka je hodnotená dva bodmi, diktát,  nie je súčasťou 
hodnotenia﴿ 

16-15  1 
14-13  2 
12-9  3 
8-6  4 
5-0  5 

 


