
Obchodná akadémia Trnava 
 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry 

do 1. ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2015/2016 

 

 Číslo: 

Priezvisko a meno: 

Dátum narodenia: ZŠ: 

 

 

Hodnotenie písomnej skúšky:   Číslo: 

Čitateľný podpis vyučujúcich: 

 

PÍSOMNÁ PRIJÍMACIA SKÚŠKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

 

 

Zakrúžkuj správnu odpoveď. Ak sa pomýliš, prečiarkni a zakrúžkuj inú možnosť. 

 

 

1. Doplň frazeologizmus! 

Kto hlboko orie, ... 

a) sám sebe škodí. 

b) má dobrého koňa. 

c) zlato vyoráva. 

d) dobrú úrodu máva. 

 

2. Pomenuj nasledujúce umelecké prostriedky! 

Po prstoch sa kradne dáždik tichý. 

Súka nebo tenké pradivá. 

Vyzlečená vetrom z dávnej pýchy, 

ošumela jeseň márnivá. (M. Rúfus) 

 

dávna pýcha - .............................................................................................................. 

dáždik sa kradne po prstoch - ...................................................................................... 

 

Urč druh rýmu použitého v ukážke!  ...................................................................... 

 

3. Vyber možnosť, ktorá správne dopĺňa definíciu! 

Zvýraznenie významovo najdôležitejšieho slova vo vete je... 

a) prízvuk. 

b) dôraz. 

c) rytmus. 

d) prestávka.  Pokračovanie na ďalšej strane 



 

 

 

 

 

 

 

4. Vyber možnosť, v ktorej sú len viacvýznamové slová! 

a) hlava, stolička, klinček, známka 

b) čestný, statočný, charakterný, poctivý 

c) puk, čelo, perlička, župan 

d) otecko, nožisko, vagabund, zlatko 

 

 

5. Urč slovný druh podčiarknutého slova! 

Príroda sa nachádza všade vôkol nás. 

a) abstraktné podstatné meno 

b) ukazovacie zámeno 

c) druhotná predložka 

d) príslovka miesta 

 

 

6. Pomenuj slová „storočie, vodotesný, autoatlas“  podľa spôsobu utvorenia! 

a) poskladané slová 

b) zložené slová 

c) odvodené slová 

d) združené pomenovania 

 

 

7. Vyber štylisticky správnu možnosť! 

a) To pero je žiakove. 

b) Jedná sa mi o známku. 

c) Hodina skončí o 10 minút. 

d) Žiak si prišiel po triednu knihu. 

 

 

8. Urč slohový postup, ktorý je použitý v ukážke! 

Zakloňte hlavu postihnutému, zapchajte mu nos, zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite vzduch 

do jeho úst, kým neuvidíte nadvihnutie jeho hrudníka. Oddiaľte hlavu, nechajte postihnutého 

vydýchnuť a potom postup opakujte s frekvenciou 12 dychov za minútu. 

  

  



a) informačný 

b) opisný 

c) rozprávací 

d) výkladový 

 

9. Vyber možnosť, ktorá pomenúva druh nasledujúcej vety! 

Musíme zakázať používanie mobilných telefónov a notebookov počas vyučovania. 

 

a) jednoduchá veta holá 

b) jednoduchá veta rozvitá 

c) súvetie priraďovacie 

d) súvetie podraďovacie  

 

10. Vyber možnosť, v ktorej druh a poradie vetných členov zodpovedá nasledujúcej vete! 

Večer babička rozprávala deťom zaujímavé príbehy z mladosti. 

 

a) príslovkové určenie, podmet, prísudok, predmet, zhodný prívlastok, predmet, predmet 

b) príslovkové určenie, podmet, prísudok, predmet, zhodný prívlastok, predmet, 

príslovkové určenie 

c) príslovkové určenie, podmet, prísudok, predmet, zhodný prívlastok, predmet, nezhodný 

prívlastok 

d) predmet, podmet, prísudok, predmet, zhodný prívlastok, predmet, príslovkové určenie 

 

 

11. Vyber možnosť so správnou interpunkciou! 

a) Na otázku ti odpovie či otec či matka. 

b) Buď pôjdeme do kina alebo ťa pozývam do reštaurácie. 

c) Slnko krásne svieti ale stále je chladno. 

d) Alenka, najkrajšia spolužiačka, a Evka sedia spolu v jednej lavici. 

 

 

12. Vyber možnosť so správnym pravopisom veľkých písmen! 

a) ulica Janka Kráľa 

b) Nové Mesto Nad Váhom 

c) Vianočné sviatky 

d) Námestie mieru 

 

13. Vyber možnosť s nesprávne zapísanou výslovnosťou! 

a) ku koreňom  

b) zo spolužiakmi 

c) s pivnice 

d) z okuliarmi 

 

Ako sa nazýva jav, v ktorom sa výslovnosť jednej hlásky prispôsobuje nasledujúcej 

hláske?  ............................................................................................................................... 

Pokračovanie na ďalšej strane 



Rieš úlohy podľa pokynov. 

 

14. Podčiarknutý vetný člen  nahraď  vedľajšou vetou! 

Bojko nesmie do lesa. 

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

 

 

15. Podčiarknuté slovo nahraď slovenským synonymom! 

Patrí do kategórie ľudí, ktorí sa nikdy nevzdávajú.                   

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

 

 

16. Urč skloňovací vzor a vytvor L singuláru podčiarknutého slova! 

Trinásty február je medzinárodný deň rádií. 

 

skloňovací vzor - ................................................................................................................... 

L singuláru (jednotného čísla) - ............................................................................................ 

 

 

17. Napíš číslovky slovom! 

stretnúť sa s 8 kamarátmi - .................................................................................................... 

dostať k 25. narodeninám - ................................................................................................... 

 

 

18. Prepíš text a doplň chýbajúce písmená. 

Bol si niekedy u Andre_? Býva v prep_chovej v_le na konci gaštanovej aleje. V_nikajúco hrá 

na klavír_. Veď aj majú doma dva klavír_ a jedn_ husle. Andre_n otec sa vozí 

v nabl_skanom aute. Každ_ deň ju  v_dím v novom model_ šiat. Po večer_ sa chodí previe_ť 

v červenom svetr_ a vedľa nej bežia dva fučiace foxteriér_. Andre_  vejú vo vetre dlhočizné 

vlas_. Všetc_ spolužiaci sú do nej zamilovan_. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


