Obchodná akadémia Trnava
Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry
do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/2014
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. Vyberte možnosť, v ktorej sú uvedené iba jednočlenné vety.
A.
B.
C.
D.

V každej mušli more šumí. Mrzne.
Ostaňte tu! Horúco bolo na nevydržanie.
V diaľke zahrmelo. O chvíľu sa blýskalo takmer každú minútu.
Muž sa trasie od zimy. Neskôr sa zamračilo.

2. Vyberte možnosť, v ktorej sú všetky slová utvorené predponou.
A.
B.
C.
D.

pračlovek, priviezť, vymyslieť, sfúknuť
pramálo, vysoko, dvorček, naložiť
zošiť, zviazať, koliesko, zliať
vyletieť, premýšľať, odpísať, pomaly

3. Vyberte možnosť, v ktorej je podmet vyjadrený spodstatneným prídavným
menom.
A.
B.
C.
D.

Výskumníci skončili bádanie.
Chorý sa začal uzdravovať.
Všetci prišli včas.
Mnohí to napísali zle.

4. Vyberte možnosť, v ktorej sú vymenované iba abstraktné podstatné mená.
A.
B.
C.
D.

čuch, múdrosť, ovos, odvaha
zrak, láska, chudoba, výška
peň, hĺbka, smiech, zvedavosť
jeseň, vedec, sekunda, hlad
Pokračovanie na ďalšej strane

5. Vyberte tú skupinu slov, v ktorej nie sú všetky slová pravopisne správne.
A.
B.
C.
D.

Vysoké Tatry, Veľká noc, Severná Amerika
Brezová pod Bradlom, Slovenské národné divadlo, Adriatické more
Zvolenský zámok, obecný úrad v Budmericiach, Spišský hrad
Zemplínska šírava, veľkonočné sviatky, Atlantický oceán

6. Znaky opisného slohového postupu sú
A. vypočítavanie vlastností, prevaha podstatných a prídavných mien, častý výskyt
slovies.
B. vypočítavanie vlastností, prevaha slovies a prísloviek, malý výskyt podstatných
a prídavných mien.
C. malý výskyt slovies, prevaha podstatných a prídavných mien v texte, vypočítavanie
vlastností.
D. malý výskyt slovies, menej podstatných a prídavných mien v texte, prevaha
ukazovacích zámen a prísloviek, vypočítavanie vlastností.
7. Vyberte možnosť, v ktorej nie sú všetky prídavné mená vystupňované správne
(druhý stupeň).
A.
B.
C.
D.

nežnejší, mladší, veselejší, hlbší
vyšší, mäkší, starší, múdrejší
horší, menší, väčší, krajší
príjemnejší, usilovnejší, redší, bližší

8. Vyberte možnosť, v ktorej čiarka nie je uvedená správne.
A.
B.
C.
D.

Ani dom nenašli, ani nikoho nestretli.
Preskočíš, či nepreskočíš?
Ondrej hovoril, ale nik ho nepočúval.
Odbehla po vodu, ibaže jej zatiaľ kravka ušla.
Pokračovanie na ďalšej strane

9. Prisudzovací sklad tvorí
A.
B.
C.
D.

podmet a prívlastok.
viacnásobný vetný člen.
prísudok a predmet.
podmet a prísudok.

10. Vyberte možnosť, v ktorej nie sú pravopisné chyby.
A. Africké slony, najväčšie suchozemské cicavce, majú hmotnosť okolo sedemtisíc
päťsto kilogramov.
B. Africké slony, najväčšie suchozemské cicavce, majú hmotnosť okolo sedem tisíc
päťsto kilogramov.
C. Africké slony najväčšie suchozemské cicavce, majú hmotnosť okolo sedemtisíc päťsto
kilogramov.
D. Africké slony, najväčšie suchozemské cicavce majú hmotnosť okolo sedemtisíc päťsto
kilogramov.
11. Vyberte možnosť, v ktorej sú uvedené iba pomnožné podstatné mená.
A.
B.
C.
D.

náušnice, uši, korčule, ruky
hody, uteráky, pohľadnice, plavky
nožnice, mydlá, dostihy, dejiny
prázdniny, nohavice, tepláky, dvere

12. Synonymum slova vlasy je aj slovo háro. Háro je
A.
B.
C.
D.

hovorové slovo.
slangové slovo.
nárečové slovo.
citovo zafarbené slovo.

Riešte úlohy podľa pokynov.
13. Z podčiarknutých slov utvorte privlastňovacie prídavné mená a spojte ich
s podstatnými menami v zátvorkách.
Hanka (kabát) ...........................................
líška (chvost) ............................................
14. Doplňte chýbajúce hlásky.
Bola to drobná žienka s jemn_m_ ústami. Tvoj_ známi boli v meste.
15. Sloveso byť dajte do správneho tvaru.
(2. os. pl., budúci čas) ..............................všetci potichu!
Pokračovanie na ďalšej strane
16. Zámená dajte do správneho tvaru.

z (môj) ....................................................bicykla, s (tvoj)..........................................bratom,
s (váš)................................................problémami
16. Doplňte do viet vhodné tvary zámena všetok.
Na hostine bolo......................................dosť. Písali o tom vo..............................novinách.
17. Určte vid uvedených slovies.
prehrať - .................................
najesť sa - ..............................

