
Obchodná akadémia Trnava 
 

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

do 1. ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2012/2013 

 

 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. Doplňte frazeologizmus: Pýcha predchádza... 

a) povýšenie. 

b) pád. 

c) nezhody. 

d) problémy. 

 

2. Ktorý z autorov písal vedecko-fantastickú literatúru? 

a) Jules Verne 

b) Hans Christian Andersen 

c) Karl May 

d) J. R. R. Tolkien 

 

3. Vyber správnu schému štvorveršia! 

Toľko lásky a nehy v očiach máš, 

že každou vecou bývaš očarená. 

A keď mi hráš, keď hudbou Beethovena 

celý náš byt až po strop napĺňaš... 

a) aabb 

b) abab 

c) abba 

d) abca 

 

4. Do ktorého literárneho žánru patria rozhlasová hra, film, televízna hra 

a bábková hra? 

a) lyrika 

b) epika 

c) dráma 

d) trópy a figúry 
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5. Ako sa nazývajú krátke epické príbehy s nečakaným záverom a humorným 

vyznením? 

a) bájky 

b) balady 

c) detektívky 

d) anekdoty 

 

6. Četovanie na Facebooku je: 

a) ústna komunikácia. 

b) nepriama komunikácia. 

c) oficiálna komunikácia. 

d) mimojazyková komunikácia. 

 

7. V ktorej z možností sú slová vhodné na opis pracovnej činnosti? 

a) ďaleko, rýchlo, predpoludním 

b) krátke, čierne, veselý 

c) charakter, vlastnosť, šikovnosť  

d) pripraviť, zmiešať, spojiť 

 

8. Ktorý slohový postup sa uplatňuje v oznámení, pozvánke, telegrame, inzeráte? 

a) výkladový 

b) opisný 

c) informačný 

d) rozprávací  

 

9. V ktorej z možností je správne zapísaná priama reč? 

a) „Veľmi som sa snažila,“ kývala hlavou, „ale nemá to zmysel.“ 

b) „Veľmi som sa snažila.“ kývala hlavou: „Ale nemá to zmysel.“ 

c) „Veľmi som sa snažila,“ Kývala hlavou, „Ale nemá to zmysel.“ 

d) „Veľmi som sa snažila,“ Kývala hlavou: „ale nemá to zmysel.“ 

 

10. Slová „príšera – strašidlo – mátoha“ sú: 

a) antonymá.  

b) synonymá. 

c) homonymá. 

d) viacvýznamové slová. 
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11.  V ktorej z možností je kladne citovo zafarbené (expresívne) slovo? 

a) drichmať 

b) búvať 

c) spať 

d) driemať 

 

12. V ktorej z možností sú slová historizmami? 

a) zemepis, zverolekár 

b) mobil, softvér 

c) šesták, dereš 

d) bukréta, knihovňa 

 

13. V ktorej z možností sú skratky a značky zapísané správne? 

a) Kw, a. i., resp. 

b) MuDR., 5.Stor., a. t. ď. 

c) Str., km., PSČ 

d) SĽUK, SR, napr. 

  

14. V ktorej z možností sú iba násobné číslovky? 

a) dvanásti, dvanásťkrát 

b) trikrát,  tri razy 

c) dvaja, dvojnásobný 

d) prvý, päťdesiatpäť 

 

15. Urč gramatické kategórie slovesa z nasledujúcej vety! 

Po ulici beží čierna mačka. 

a) 3. osoba, singulár, prítomný čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid, činný rod 

b) 3. osoba, singulár, prítomný čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid, trpný rod 

c) 3. osoba, singulár, prítomný čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid, činný rod 

d) 3. osoba, singulár, prítomný čas, rozkazovací spôsob, dokonavý vid, trpný rod 

 

16. Do ktorého slovného druhu patria tvary „rád, rada, rado, radi, rady“? 

a) podstatné mená 

b) prídavné mená 

c) zámená 

d) príslovky 

 

17. Aký syntaktický jav sa nachádza vo vete? 

Knihy a filmy s dobrodružnou tematikou majú veľa priaznivcov. 

a) holá veta 

b) vetný základ 

c) viacnásobný vetný člen 

d) priraďovacie súvetie 

 

18. V ktorej z viet je nevyjadrený podmet? 

a) Môj otec je meteorológ. 

b) Dobrodružné knihy a filmy majú veľa priaznivcov. 

c) Rozpršalo sa. 

d) Kúpila mi knihu v kníhkupectve. 
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19. V ktorej z možností  nie je vo všetkých slovách správny pravopis i, í, y, ý? 

a) Himaláje, cylinder, myrha, matkino dieťa 

b) symbol, hygiena, rytier, babkinými starosťami 

c) pyré, vírus, fikcia, Miškini rodičia 

d) silikón, hystorik, slovenský herci 

 

20. V ktorej z možností je vo všetkých slovných spojeniach správny pravopis veľkých 

písmen? 

a) šípková Ruženka, slovenčina 

b) Námestie slovenského národného povstania, Pán boh 

c) Zemplínska Šírava, Trenčianske Teplice 

d) Orlie pierko, Spišská Nová Ves 

 

21. V ktorej z možností vyslovujeme v oboch slovách „de – te – ne – le, di – ti – ni – 

li“ tvrdo? 

a) limit, desiata 

b) detektívka, tikot 

c) Martin, list 

d) dedina, les 

 

22. V ktorej z možností nastáva rytmické krátenie? 

a) tretí, hnedý, holubia 

b) neznámy, múdry, nemrznúca 

c) Katkin, soví, matkinými 

d) diviačí, vtáčí, somária 

 

23. V ktorej z možností nie sú slová správne rozdelené na slabiky? 

a) chu-tnať, ja-strab 

b) ne-prí-dem, o-dísť 

c) hr-dza, in-fú-zi-a 

d) prav-da, brz-da 

 

24. V ktorej z možností dochádza k spodobovaniu? 

a) zmena, sprava 

b) vrabce, prosba 

c) s nami, deduško 

d) babička, prúdy 

 

25. Ako sa volá slovný druh, ktorý pomenúva okolnosť alebo vlastnosť deja? 

a) podstatné mená 

b) slovesá 

c) príslovky 

d) častice 

 

 

 

 


