
Obchodná akadémia Trnava 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry 

do 1. ročníka štvorročného 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.  Vyber vetu, v ktorej je iba prisudzovací sklad. 

 

A. Namaľoval obrazy. 

B. Kameň ich netrafil.  

C. Hlasno kričali. 

D. Počasie sa mení.       

 

2.  Vyber jednočlennú vetu. 

 

A. Varíme. 

B. Mrholí. 

C. Kreslia. 

D. Nemlčí.        

 

3.  Vyber správnu možnosť vykania. 
 

A. Pán riaditeľ, bol ste spokojný s výsledkami? 

B. Pani suseda, mohla by ste umyť chodbu. 

C. Vy ste bol naozaj nahnevaný, mladý pán?  

D. Pani riaditeľka, mali by ste byť prísnejšia.       

 

4.  Vyber možnosť, v ktorej je druhé v poradí akostné prídavné meno. 

 

A. školníčkin, príjemný, jarný 

B. mestský, susedov, ľahostajný 

C. dôležitý, celkový, obedňajší 

D. učiteľkin, zajačí, nepokojný        

 
                                                                                      Pokračovanie na ďalšej strane 

                                                                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Vyber dvojicu slovies s dokonavým vidom. 

 

A. vyrábať, blednúť 

B. sľúbiť, nakúpiť 

C. overiť, spievať 

      D.  maľovať, spísať 

 

6.  Vyber možnosť, v ktorej je všetko napísané správne. 

 

A. krotkí vlky, povedali o Márie 

B. s popadaným lístim, veľa zveri 

C. Hviezdoslavovský štýl, hral na husle 

D. o dvadsiatom prvom, spišské nárečie      

  

 

7.  Vyber vylučovaciu spojku. 

 

A. kabát i rukavice 

B. hokejka či lopta 

C.  učebnice a zošity 

D.  tulipány aj ružičky 

       

8.  Vyber správne predložkové spojenie. 

 

A. Vrátil sa za päť minút. 

B. Ráno chodí po mlieko. 

C. Pripravuje sa k skúškam. 

D. Nemáme nič k zjedeniu.      

 

9.  Vyber možnosť, v ktorej je rozkazovací spôsob napísaný správne. 
 

A. Povec pravdu! 

B. Vezni si koláč! 

C. Zostan doma!   

D. Príď ku mne!     

 
                                                                                        Pokračovanie na ďalšej strane 

 



 

10.  Rozhodni, v ktorej vete možno slovo roh nahradiť slovom kút. 
 

A. Hmyz pokojne sedel býkovi na rohu. 

B. Na rohu izby maliarovi veľmi záležalo. 

C. Môj strýko dobre hrá na lesnom rohu. 

D.  Priatelia dlho stáli na rohu našej ulice. 

                                                                                             

     11.  Vyber možnosť, v ktorej je vyjadrená výzva, aby adresát niečo urobil. 

 

A. Hajde! Všetci do postele! 

B. Aha! Mirko už prišiel! 

C. Ach! Aký krásny park! 

D. Bŕŕ! To je ale studené!      

 

12.  Vyber správne tvrdenie. 

 

A. Verš je skupina rovnakých riadkov. 

B. Charakteristika je druh rozprávania. 

C. Združený rým nemá schému abab. 

D. Frazeologizmus nie je ustálené spojenie.      

 

13.  Vyber príklad na personifikáciu. 

 

A. Magdaléna je biela ako január, ako oblak. 

B. Zvuky sa predbiehajú, naháňajú, smejú sa. 

C. Do vlasov jej spŕchla vôňa nádherných líp. 

D. Ocitli sa vo veľkom nepochopiteľnom lese.     

 

14.  Vyber správne utvorený inštrumentál plurálu. 
 

A. s takými šťastnými ľudmi 

B. s takími šťastními ľudmi 

C. s takými šťastnými ľuďmi 

D. s takími šťastnými ľuďmi   

 

15.  Vyber možnosť, v ktorej sa „k“ spodobuje v obidvoch slovách. 

 

A. nikdy, niekde 

B. nikam, niekam 

C. nikto, niekto 

D. nikoho, niekoho     

                                                                             

Úlohy rieš podľa pokynov. Riešenie napíš na vybodkované miesto. 

 

16. Utvor genitív plurálu. 

      plytká jamka.......................................................................................................... 

 

                                                                Pokračovanie na ďalšej strane 

 



 

      17. Utvor nominatív plurálu. 

      tento žiak....................................................................................................................... 

    

      18. Slovo rozdeľ na slabiky. 

            pristupujeme................................................................................................................... 

 

19. Číslovku napíš slovom. 
      1 rukavice....................................................................................................................... 

 

20. Vyber slovo, ktoré do radu nepatrí. 

      balada, sonet, objednávka, pieseň................................................................................... 

 

21. Napíš, v ktorom roku prišli Konštantín a Metod na Veľkú Moravu. 

 

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

 

22 Oprav chybu vo vete. 
           Záleží len od teba, či budeš úspešný................................................................................. 

 

      23. Z dvojice slov vyber správny tvar. 
       

            Všetci môžme/môžeme uspieť........................................................................................ 

 

      24. Napíš, akým spôsobom sú utvorené tieto slová. 

            jednosmerný, vodopád...................................................................................................... 

 

      25. Napíš názov prvého slovanského písma. 
            ........................................................................................................................................... 


