
Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73  Banská Bystrica 
  
  

Prijímacie skúšky zo SJL pre šk. r. 2002 / 2003 
  

01.  Napíšte základné vlastnosti hlások podľa znelosti a pravopisu: 
 m  .............................      ..............................     ...............................    .......................... 

       b   .............................      ..............................     ...............................    .......................... 
       y   .............................      ..............................     ...............................    .......................... 
       ď  .............................      ..............................     ...............................    .......................... 
  
02.  Doplňte chýbajúce i, í / y, ý: 

 siln .  chlapec                    túlavé ps .  
 otcov .  bratia                   dva holub . 
 babk .  ne  knihy               b . vol .  dupot 
 jedn .    v . dl .                  stredovek .  r . tier . 
 sťahovav .   vtáci zo sob . ch  koží 
  

03.  Zakrúžkujte správne poradie i, í, / y, ý vo vete: 
 Vesel . ch študentov  v . rušil ps .  brechot a  v . skot rozjaren . ch  detí. 
  
 A. ý, y, ý, ý, ý                              B. ý, y, í, ý, ý 
 C. í, y, í, í, í,                                 D. í, y, í, ý, í 
 E. žiadna z uvedených možností 
  

04. Označte vety, ktoré sú gramaticky chybné: 
A.   Mladí aj starí maliary milujú vychádzky do prírody. 
B.    Bol som rád, že som stretol Jankiných známych. 
C.   Deti radi zbierajú byliny na vylisovanie. 
D.   Spev utíchol, aby moc nad divočinov prevzal potrebný jarný lejak. 
E.  žiadna z uvedených možností 

  
05. V ktorej z možností sú pravopisné chyby: 

A.     banskobystrický primátor, Ukrajinec, Ulica odbojárov, Vysoké Tatry 
B.     Nový rok, Čierny Váh, Námestie slobody, beloch, Matica slovenská 
C.     Vianočné sviatky, Most mládeže, Deň matiek, Ankin rúž, ulica Mieru 
D.    štúrovci, Štúrova slovenčina, Veľká noc, maďarský, veľkonočné sviatky 

E. žiadna z uvedených možností  
  
06. V ktorej z možností sú všetky slová napísané správne: 

A. víriť, piskot, víťaziť, visieť, pyskatý  
B. víryť, piskot, víťaziť, vysieť, pyskatý  
C. víryť, piskot, výťaziť, visieť, piskatý  
D. víryť, pyskot, víťaziť, visieť, piskatý  

E.  žiadna z uvedených možností 
  
  
07. Vyberte rady slov, v ktorých sa všetky predpony spodobujú: 

A.     nadviazať, rozdeliť, nadhoď 
B.     nadpis, roztrhať, podpáliť 
C.     odtlačiť, podplatiť, odpustiť 
D.    nadstaviť, rozhodiť, predpísať 
 E.  žiadna z uvedených možností 
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08. Utvorte antonymá od slov: 
       noc   .................................. 
       spať .................................. 
       ísť    .................................. 
  
09. V ktorej z možností sú všetky slovné spojenia napísané správne: 
       A. bezstarostné detstvo, strášca hradu                  B. radšej nejedz, vlchká pôda 
       C. kvôli tebe, kvôpka sena                                   D. blízka kamarátka, brondzový odznak 

 E. žiadna z uvedených možností 
             
10. Označte vetu, v ktorej sú všetky slová plnovýznamové: 
       A. Podvečer nôtila smutnú pesničku.                    B. Kvapky dažďa padajú na hlávky kvetov. 
       C. Žiaci ráno prichádzajú do školy.                      D. Ozvalo sa hromové hurá. 
       E. žiadna z uvedených možností 
  
11. V ktorej z možností sú všetky podstatné mená v rovnakom páde: 

A.     medzi vrchmi, pod domom, pred parkom, nad horami 
B.     za gazdom, za peniaze, za fajku, za slnkom 
C.     cez cestu, pre lásku, o miesto, podľa vzoru 
D.    na tvári, po poli, ku mame, v bani 
 E.  žiadna z uvedených možností 

  
12. Joj, zvýsklo dievčatko, lebo ho veru ten pes vystrašil. 
      Napíšte, aké slovné druhy (zo všetkých možných) vo vete chýbajú: 
      ........................................................................................................................................ 
             
13. Označte, v ktorých z možností sú všetky slová príslovky: 
      A. dávno, denne, nevhodne                                   B. nahlas, pomaly, sprava 
      C. potme, priateľský, dávno                                  D. ľudsky, zďaleka, zhlboka 

E. žiadna z uvedených možností 
  
14. Utvorte rozkazovací spôsob od slovies: 
       umyť  .................................                                vyryť  .................................     
                                     
15. Utvorte požadovaný tvar slovies: 
      skákať – prechodník                                             ...........................................     
      byť – podmieňovací spôsob, sg., muž. rod.           ........................................... 
      utrieť – rozkazovací spôsob, sg.                            ........................................... 
  
16. Napíšte k slovu pohľadnica 
      zhodný prívlastok               ........................................................... 
      nezhodný prívlastok           ........................................................... 
  
  
  
17. Vypíšte z vety: Môj kolega včera prekvapil svoju manželku aj matku kyticou kvetov. 
       prisudzovací sklad:     ................................................. 
       dva určovacie sklady: ................................................., ........................................................ 
       priraďovací sklad:       ................................................. 
  
18. Vo vete podčiarknite menný prísudok a zmeňte ho na slovesný: 
       Brat je pracovníkom v bankovom sektore. ........................................................................... 
       Cestujúci boli v autobuse natlačení.               ............................................................................ 
  
19. Po vážnom úraze sa opäť učil hovoriť. 
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      Akým slovným druhom je vo vete vyjadrený predmet ? 
      A. neurčitkom slovesa                                           B. podstatným menom 
      C. príslovkou času                                    D. prídavným menom 
      E. žiadna z uvedených možností 
  
20. Ktorá z nasledujúcich viet obsahuje priamy predmet a nezhodný prívlastok ? 
      A. Čoskoro ich skontrolovala ich mama.               B. Spiš patrí k najkrajším miestam Slovenska. 
      C. Brigádničky sa starali osobitne o ruže.   D. Sused stratil veľký zväzok kľúčov. 
      E. žiadna z uvedených možností 
  
21. Označte jednočlenné vety. 
      A. Pichá ma v boku.                                             B. Dovidenia. 
      C. V posledných dňoch sa často blýska.                D. Bol už týždeň chorý. 

E.  žiadna z uvedených možností 
  
22. V ktorej z možností nie je jednoduchá veta ? 

A.     Mesto máme dobre zásobené uhlím, plynom aj elektrickým prúdom. 
B.     Všetci sa cítili ukrivdení vysokými, neoprávnene vyberanými daňami. 
C.     Silná víchrica urobila v noci v susedovej záhrade veľké škody na ovocí. 
D.    Môžete sa o tom dozvedieť alebo z tlače, alebo z internetu. 
 E.  žiadna z uvedených možností 

  
23. Ktoré z podraďovacích súvetí obsahujú vedľajšiu vetu predmetovú ? 

A. Pozri, či nám niečo neskapalo.  
B. Neviem pochopiť, kde minul všetky peniaze.  
C. Ja to nedopustím, aby tvoja žena bola gazdinou.  
D. Chlapci sa pýtali, odkedy ho bača má.  

E.  žiadna z uvedených možností 
  
24. Určte, o aké súvetie ide: 

A. Neučil sa, a predsa to vedel.   ..........................................................................................  
B. Má tušenie, že neujde bitke.   ..........................................................................................  
C. Maroš je rád, že nesedí pri Veronike.  .............................................................................  
D. Jergušova tvár sa vyjasnila, aj slabý úsmev ňou preletel. ................................................  
E. Hnev nielenže pomúti rozum, ale ho aj odoberie. ...........................................................  

  
25. Určte, čím je slovné spojenie čitam Tajovského: 
      A. personifikácia                                                   B. prirovnanie 
      C. metonymia                                                       D. epiteton 

E. žiadna z uvedených možností 
  
             
26. Priraďte ku každej skupine slov správny jazykový štýl: 
      A. luna bledá, kýś nepriateľ, zlatavé lúče ................................................................ 
      B. podiel na zisku, hĺbkový audit, zákon ponuky a dopytu  .............................................. 
      C. sedieť v base, mať prachy, cédečko                 ................................................................ 
  
27. Ktorý z uvedených slohových útvarov nepatrí do opisného slohového postupu: 
      A. charakteristika                                                  B. umelecký opis 
      C. zápisnica                                                          D. opis činnosti 

E.  žiadna z uvedených možností 
  
28. Doplňte: 

A. .......................  je zvuková zhoda slabík na konci verša.  
B. Základným rytmickým útvarom je  ....................  a obyčajne sa píše na jeden riadok.  
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C. Ak má dlhší prehovor jedna postava, hovoríme o ...............................................................  
  
29. Pomenujte strofu, ktorá má grafickú podobu 4 – 4 – 3 – 3 (alebo 4 – 4 – 6) ............................ 
  
30. Vyberte správne tvrdenia: 

A.     Matica slovenská bola založená v roku 863. 
B.     Autorom diela Prázdniny so strýcom Rafaelom je Vincent Šikula. 
C.     Dušan Dušek napísal dielo Aj v nebi je lúka. 
D.    Selanky je 21 idylických básní Jána Hollého. 

  
31. Čo označujeme pojmom beletria:  ............................................................................................. 
             
32. Ktorý autor nie je správne zaradený ku svojmu dielu: 
       A.  Ivan Krasko               Otcova roľa 
       B.  Ján Smrek                  Marína 
       C.  Klára Jarunková         Tulák 
       D.  Miroslav Válek           Jesenná láska 

 E.  žiadna z uvedených možností 
  
33. Vyberte názov diela, ktorý do radu nepatrí: 
      Jeleňvízor, Drevený tato, Od ucha k (d)uchu, Do konca, Rozprávkové varechy 
  
34. Ondráš Machuľa je literárna postava z poviedky: ....................................................., ktorej  
      autorom je: ......................................................... 
  
35. Kto je autorom diela Južná pošta, ktoré zobrazuje prostredie juhoslovenského mesta a hovorí 
      najmä o detstve a detskom svete ? 
      A. Ladislav Ťažký                                     B. Ladislav Ballek 
      C. Rudolf Jašík                                                     D. Ľubomír Feldek 

E. žiadna z uvedených možností 
  
             
  
  

        
  

  
  
   

Správne odpovede 
  
  
01.  m – spoluhláska, obojaká, nepárová, znelá (zvučná)                                  
       b – spoluhláska, obojaká, párová, znelá                                                   
       y – samohláska, krátka 
       ď – spoluhláska, mäkká, párová, znelá 
  
02. silný, otcovi, babkine, jedny vidly, sťahovaví,                                           
      psy, holuby, byvolí, stredovekí rytieri, sobích                                           
  
03. B                                                                                                              
  
04. A, C, D                                                                                                    
  
05. C                                                                                                              

Stránka č. 4 z 6Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica

27. 8. 2010



  
06. A                                                                                                              
  
07. B, C                                                                                                         
  
08. deň, bdieť, (byť hore), stáť                                                                       
  
09. E                                                                                                              
  
10. A                                                                                                              
  
11. A                                                                                                              
  
12. prídavné meno, príslovka, predložka, číslovka                                           
  
13. A, B, D                                                                                                     
                                                                                                                       
14. umy, vyry                                                                                                  
  
15. skákajúc                 
      bol by                                                                                                       
      utri  
  
16. pekná, nová, dovolenková 
      z dovolenky, od priateľa ...                                                                        
  
17. prisudz.: kolega prekvapil 
      určovací: môj kolega, včera prekvapil,  
                        prekvapil manž., svoju manž. 
                        manželku a matku kyticou                                                        
      prira ď.: manželku a matku 
  
18. pracuje, sa tlačili                                                                                        
  
19. A                                                                                                              
  
20. D                                                                                                              
  
21. A, B, C                                                                                                     
  
22. E                                                                                                              
  
23. A, B, C, D                                                                                                

                                                                                                           
  

24. A. priraďovacie súv. odporovacie 
      B. podraďovacie súv., VV prívlastková                             
      C. podraďovacie súv., VV príčinná                                                           
      D. priraďovacie súv., stupňovacie                                                  
      E. priraďovacie súv., stupňovacie 
  
  
25. C                                                                                                              
  
26. A. umelecký 
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      B. náučný, odborný                                                                                   
D. hovorový  

  
27. C                                                                                                              
  
28. A. rým 
      B. verš 
      C. monológ                                                                                               
  
29. sonet, znelka                                                                                             
  
30. B, D                                                                                                         
  
31. umelecká próza, krásna próza                                                                   
  
32. B                                                                                                              
  
33. Do konca                                                                                                  
  
34. Neprebudený, M. Kukučín                                                                        
  
35. B                                                                                                              
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