
Obchodná akadémia Trnava 
 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry 

do 1. ročníka štvorročného 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. Ktorá z viet je jednočlenná slovesná? 

a) Deti kapitána Granta. 

b) Včera zas snežilo. 

c) Dieťa spí. 

d) Dnes zatvorené. 

 

 

2. Vŕta mu niečo v hlave. Urči, čo uvedený frazeologizmus vyjadruje:  

a) Rozmýšľa o niečom. 

b) Je smutný. 

c) Nevie, ako má riešiť problém. 

d) Pozorne počúva. 

 

 

3. Urči, v ktorej z uvedených viet má sloveso nasledovné gramatické kategórie:  

 

2. osoba, plurál, prítomný čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid, činný rod 

 

a) Prišiel by si sám? 

b) Obzeral sa okolo.   

c) Pani učiteľka, pomohli by ste mi s nasledujúcou úlohou? 

d) Kupovali by to zasa. 
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4. Je skôr žltý ako oranžový. V uvedenej vete je slovo skôr: 

a) častica 

b) príslovka času 

c) akostné prídavné meno  

d) neurčité zámeno 

 

 

5. Vyber možnosť, v ktorej sú všetky číslovky napísané správne: 

a) Jedny žiaci chceli ísť, druhí nie. 

b) Voz bol ťahaný štyrmy koňmi. 

c) Do kina prišli obydvaja. 

d) Naši športovci sa vrátili z olympiády so štyrmi ôsmymi miestami. 

 

 

6. Vyber možnosť, v ktorej je odvodenina od slova Bratislava napísaná správne. 

a) Najviac bodov získali starí známi bratislavčania.  

b) V hlavnom meste je takouto dominantou Bratislavský hrad. 

c) Na výstave sa zúčastnili aj Bratislavské vysoké školy. 

d) Jedna z bratislavčaniek má veľkú šancu postúpiť do finále. 

 

 

7.  Vyber vetu, v ktorej ide o dynamický opis. 

a) Hru hrajú dvaja hráči. Každý dostane štyri figúrky rovnakej farby. Hráči 

poťahujú figúrkami tak, aby zablokovali súperove figúrky. 

b) Fero je usmiaty, pohodový tínedžer, ktorý má rád hip-hop.  

c) Naša dedina je mála, útulná. Celá je rozložená na úpätí kopca. 

d) Zemiak musí byť zrelý, čerstvý, typ ružového šalátového. 

 

 

8. Urči, ktorá z viet má stúpavú melódiu. 

a) Kam ideš? 

b) Urobili všetko, čo sľúbili. 

c) Prídeš sám? 

d) Prines to sem! 
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9. Urči, v ktorej z možností sú všetky gramatické tvary podstatných mien správne: 

a) na klavíri, bez Andrei, vedľa osi, veľa krvy, o orlovi 

b) na klavíri, k Andrei, na osi, o krvi, pri orlovi 

c) na klavíri, u Andrey, pri osi, pri krvy, pri orlovi 

d) na klavíri, tri Andrey, pri osy, na krvi, na orlovi 

 

 

10. V ktorej z možností je správne určené poradie vetných členov nasledovnej vety:  

 

Orosené puky pomaly rozvíjali svoje slnká na lúke margarétok.  

 

a) nezhodný prívlastok, podmet, príslovkové určenie príčiny, prísudok, zhodný 

prívlastok, predmet, príslovkové určenie miesta, nehodný prívlastok 

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

prívlastok, nezhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, nezhodný 

prívlastok 

c) zhodný prívlastok, podmet, nezhodný prívlastok, prísudok, zhodný prívlastok, 

predmet, príslovkové určenie miesta, zhodný prívlastok 

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

prívlastok, predmet, príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok 

 

 

Rieš úlohy podľa pokynov. Svoje odpovede napíš na vybodkované časti. Píš čitateľne. 

 

 

11. Utvor zvieracie prídavné meno v nominatíve singuláru od nasledovných 

podstatných mien: 

 

a) motýľ:  .................................................. 

b) kamzík:  .................................................. 

c) zubor:  ................................................... 

 

12. Urči rým uvedenej ukážky básne P. O. Hviezdoslava a naznač jeho schému:  

 

Ó, slovenčina, ľubozvučná rieka rým:       ............................................ 

Ty, básniče, si upravil jej chod,  schéma:  ........................................... 

že vľúdne-búrne, vždy však rytmom steká, 

a melodicky šumí každý brod.  

 

13. Pomenuj v nasledovných vetách podčiarknuté umelecké prostriedky: 

 

       a) Po prstoch sa zakráda dáždik tichý. .................................................... 

       b) Súka nebo tenké pradivá. .................................................... 
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14. Dievča stuhne a pozerá na Žanetu. Z vety vypíš do prvého riadka znelé párové 

spoluhlásky a do druhého riadka k nim priraď párové neznelé. 

 

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

 

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

 

15. Čítala som nesmierne zaujímavú knihu. Zmeň uvedenú jednoduchú vetu na 

podraďovacie súvetie. 

 

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

 

16. Vytvor priraďovací vzťah z nasledovných slov v príslušných pádoch: 

 

 a) N singuláru: Peter – vysvedčenie: ................................................... 

 b) I plurálu:      Vierka – zošit:  ................................................... 

 

17. Pavarotti je tenorista známy po celom svete. Podčiarknutý výraz nahraď jedným    

      zloženým slovom a vetu vhodne uprav.  

 

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

 

18. Doplň chýbajúce písmená a čiarky. Celý text prepíš. 

Bol si niekedy u Andre_? 

V január_ sú večer_ chladné. 

Miško zh_kol nad m_sou plnou v_borných r_b_ch prstov. 

Intenz_vne sa bl_skalo a sch_ľovalo sa k zlému. 

Susedk_n syn bol v tvár_ chorľav_. 

Chcel_ sa pochváliť že sú v_znamenan_. Ostatn_ žiaci stáli zap_ren_. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


