
Obchodná akadémia Trnava 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry 

do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2016/2017 
 

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. V ktorých vetách je chyba v interpunkcii? 
A. Pripravili sme vám milé deti, prekvapenie. 

B. Tu sa dočítate o skromných, obetavých, ale aj pyšných a ľahostajných ľuďoch. 

C. Dobrý deň, ako sa máte? 

D. Vtedy sme im aj poradili aj sme ich povzbudili. 

E. Sme tu noví, a preto iba ticho postávame. 

 

2. Vyber možnosti so správne napísanými číslovkami. 
A. S dvadsaťjedna húsencami si poradila ľahko. 

B. Párkrát nás navštívil. 

C. Sedemdesiatročný pán čítal noviny. 

D. Na olympiáde boli úspešní siedmi z ôsmych súťažiacich. 

 

3. Vyber možnosť, ktorá je napísaná bezchybne. 
A. o akýchsi knihách, s niečiou básňou, o motýľom krídli 

B. o orlom mláďati, s tími úlohami, o Jankiných slovách 

C. o cenných papieroch,  s viacerými názormi, s líščím mláďaťom 

D. gazdynine reči, za oných čias, s viacnásobnými majstrami 

 

4. „Dobrý čaj z lipových kvetov pôsobí liečivo na náš organizmus.“ 

    Ktoré z nasledujúcich tvrdení o uvedenej vete je pravdivé? 
A. Veta obsahuje dve príslovkové určenia. 

B. Vo vete sa nachádza nevyjadrený podmet. 

C. Veta obsahuje tri zhodné prívlastky. 

D. Vo vete je 5 určovacích skladov. 

 

                                                                            Pokračovanie na ďalšej strane 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ktorá ukážka je charakteristika?

A. Kým som vyvliekol rebrík z kôlne a dobehol s ním k udiarni, plamene 

preskočili až k hniezdu. 

B. Sestra sa narodila 28. februára pred siedmimi rokmi. 

C. Postava bola malá, nevyvinutá, zhrbená. 

D. S každým hovoril priamo, skrátka a vždy vážne, lebo mal plnú hlavu starostí, 

plánov a ruky plné práce.

  

6. Vyber možnosť, v ktorej ide o určovací sklad. 
A. autobus odchádza 

B. šofér je spokojný 

C. chlapci a dievčatá 

D. vyjadruje nadšenie 

 

7. Ktoré tvrdenie o priamej reči je pravdivé? 
A. Uvádzacia veta môže stáť iba pred priamou rečou. 

B. Uvádzacia veta môže stáť  iba za priamou rečou. 

C. Uvádzacia veta môže stáť pred priamou rečou, za priamou rečou alebo 

uprostred priamej reči. 

D. Uvádzacia veta môže stáť pred priamou rečou a niekedy aj uprostred priamej 

reči. 

 

8. Ktorá z možností obsahuje pravopisnú chybu? 
A. na Ulici svätého Valentína, Trojičné námestie, je Trnavčan 

B. čisté Trenčianske ulice, ovláda španielčinu, okolie Spišského hradu 

C. štúrovský pravopis, Jánošíkova stupaj, bratislavské divadlá 

D. v južnej Európe, na Moste mládeže, hra Ženský zákon 

 

9. V ktorej možnosti sú správne tvary podstatných mien? 
A. večer – o večere, dva večery 

B. večer – o večeri, dva večere 

C. večera – o večeri, dve večery 

D. večera – o večere, dve večere 

 



10.   Vyber vetu, v ktorej nezodpovedajú slovesu tieto gramatické kategórie: 3.   

osoba, plurál, minulý čas, oznamovací spôsob, činný rod, dokonavý vid. 
A. Pred týždňom sa veľa nasmiali na zaujímavom filme.  

B. Hovorili vždy pravdu.  

C. Potom ich uniesli vlny ďaleko do mora. 

D. V detstve si často napísali do denníka záznamy z pozorovania. 
 

 

Rieš úlohy podľa pokynov. 
 

 

11.  Jar je najkrajšie obdobie roka. 

Vo vete zmeň nezhodný prívlastok na zhodný. .................................................. 

 

12. Vyber vhodný výraz. 
A. Z časti/Sčasti urobíme džem a časť dáme do koláča.      ...…………….............. 

B. Báseň recitovala z pamäti/ spamäti. .................................................................... 

 

13.  Utvor zisťovaciu otázku.  

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

 

14. Vyber vhodný druh zámena  sám alebo samý a daj do správneho gramatického 

tvaru. 

A. Dievčatá .................... posadili kvety.  

B.  Lúka je ................. burina. 

 

15. Vetu daj do množného čísla.    

      Hladný vlk býva nebezpečný.                              

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

 

16. Opytovacie zámeno použi v správnom tvare. 
A. O (čia) knihe ste hovorili? ................................................................................... 

B. V (čí) kabáte si prišiel? ........................................................................................ 

C. S (čie) deťmi si sa hral? ........................................................................................ 

 

17. Utvor 2. osobu singuláru (jednotného čísla) rozkazovacieho spôsobu 

nasledujúcich slovies. 
A. Zakryť  ................................................ 

B. Učesať  .................................................. 

 

18. Vypíš z uvedenej vety neurčité slovesné tvary. 

Milan objal v náručí zachránené psíča tešiac sa spolu s ním. 

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

 

 

 

 

Pokračovanie na ďalšej strane 

 



19. Pomenuj podčiarknuté umelecké jazykové prostriedky a urč druh rýmu. 
Láska je strašne bohatá, láska tá všetko sľúbi.  ................................................ 

No ten, čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi. 

Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá, ................................. 

poznala príliš neskoro, ako ho mala rada. 

 

Rým: .................................................. 

 

20.  Akým slovným druhom je vyznačené slovo „prosím“. 
Prosím, nerozumel som. ...........................  Prosím si jedálny lístok.   .................. 

 

21. Vypíš spojenia, v ktorých nastáva spodobovanie. 
rozdeliť, roztrhať, vzbúriť sa, vzklíčiť, ku mne, ku škole 

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

 

22. Urč slohový postup nasledujúcej ukážky.  ........................................................... 

Rastlina prijíma látky potrebné na  fotosyntézu jednak koreňmi z pôdy, ale 

predovšetkým spotrebováva vzdušný oxid uhličitý a energiu slnečného svetla, 

ktorú dokáže využiť vďaka zeleným chloroplastom. 

 

23. Doplň chýbajúce písmená a text prepíš. 
Nové šat_, zdobené t_rk_sov_m_ a slonov_novo biel_m_ stu_kami si obliekla na 

oslavu Mark_n_ch sedemnást_ch naroden_n.  Zm_tene h_adela: všade sam_ kvet, 

l_got._ľava i _prava boli ak_s_ neznám_ ľudia. Zv_jala sa v nej plachosť aj ú_kosť. 

V_dela postav_ svoj_ch súčasn_ch spolužiakov z 2. A, ktor_ sa v_norili  z blí_kej 

chodb_čky. 
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