
Obchodná akadémia Trnava 
 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry 

do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 

 

 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. Doplň frazeologizmus! 

 Ide mu to ako v lete... 

a) na korčuliach. 

b) na zjazdovke. 

c) na saniach. 

d) na skateboarde. 

 

 

2. Ktorý z autorov písal/píše populárne piesne? 

a) Ján Smrek 

b) Kamil Peteraj 

c) Ľudmila Podjavorinská 

d) Jozef Cíger-Hronský 

 

 

3. Ktorá z možností správne dopĺňa definíciu? 

 Rytmus je... 

a) opakovaná časť básne alebo piesne. 

b) zvuková zhoda slabík na konci veršov.  

c) založený na rovnakom počte slabík vo veršoch. 

d) striedanie prízvučných a neprízvučných slabík. 

 

 

4. Ktorý znak nevystihuje rozprávací slohový postup? 

a) Prevládajú podstatné a prídavné mená. 

b) Dej sa odohráva v istom čase a prostredí. 

c) Priama reč oživuje rozprávanie.  

d) Vety na seba nadväzujú. 

 Pokračovanie na ďalšej strane 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a) „Pokiaľ ide o mňa.“  Povedal odhodlane: „môžeš byť pokojná.“ 

b) „Pokiaľ ide o mňa.“ povedal odhodlane, „môžeš byť pokojná.“ 

c) „Pokiaľ ide o mňa,“ povedal odhodlane, „môžeš byť pokojná.“ 

d) „Pokiaľ ide o mňa“, Povedal odhodlane: „Môžeš byť pokojná.“ 

 

 

6. Ktorá z možností správne pomenúva slová „statočný – čestný – poctivý“? 

a) antonymický pár  

b) synonymická dvojica 

c) antonymická trilógia 

d) synonymický rad 

 

 

7.  V ktorej z možností sú slangové slová? 

a) mléko, krumple, hurky 

b) slovina, zaracha, bezva 

c) kradmý, pevec, vetchý 

d) mikroprocesor, modem 

 

 

8. Ktorá z možností obsahuje nesprávne tvrdenie? 

a) Osobné zámená rozdeľujeme na základné a privlastňovacie. 

b) Zámená „seba, sa“ nazývame zvratné zámená. 

c) Zámená „onaký, toľký, takýto“ sa skloňujú podľa vzoru „pekný“. 

d) Ukazovacie zámená môžu byť ohybné, menej ohybné a neohybné. 

 

  

9. V ktorej z možností sú správne uvedené gramatické kategórie slovesa 

nasledujúcej vety? 

Od nepamäti človek závidel vtákom ich slobodu. 

a) 3. osoba, singulár, minulý čas, rozkazovací spôsob, nedokonavý vid, činný rod 

b) 3. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid, činný rod 

c) 3. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid, trpný rod 

d) 3. osoba, plurál, minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid, trpný rod 

 

 Pokračovanie na ďalšej strane 



 

10. V ktorej z možností sa nenachádza príslovka? 

a) Kráčal veľmi pomaly. 

b) Plazil sa popod stôl. 

c) Zjari sa oteplilo. 

d) Naučil sa to naspamäť. 

 

 

11. Ktorá z možností správne pomenúva druh nasledujúcej vety? 

Stará mama nám na cestu pribalila makovník a zopár cenných rád. 

a) súvetie priraďovacie 

b) súvetie podraďovacie  

c) jednoduchá veta rozvitá 

d) jednoduchá veta holá 

 

 

12. V ktorej z viet sa nachádza vetný základ? 

a) Spalo sa ti dobre? 

b) Môžem už ísť? 

c) Nečítam knihy. 

d) Idem zamrznúť. 

 

 

13. Ktorá z viet má stúpavú melódiu? 

a) Aha, svitá! 

b) Koľko to stojí? 

c) Vrátil sa až ráno.  

d) Budeš ma čakať? 

 

 

14. V ktorej z možností je vo všetkých slovách správny pravopis i, í, y, ý? 

a) nylonový, zívať 

b) hýriť, triska 

c) vysieť, lynoleum 

d) sudkyňa, tyger 

 

 

15. V ktorej z možností je správny pravopis veľkých písmen? 

a) Agátová Ulica  

b) pán Boh 

c) Trnovec Nad Váhom 

d) Vysoké Tatry 

 

 

16. V ktorej z možností dochádza k rytmickému kráteniu? 

a) v kráse, v záhradách, pekár 

b) vládnu, rozprávkar, prísny 

c) niečia, smútia, z piesní 

d) tunajší, slávičí, klampiar 

 

 

Pokračovanie na ďalšej strane 



 

17. V ktorej z možností nedochádza k spodobovaniu? 

a) s hudbou 

b) ku kinu 

c) s otcom 

d) k nám 

 

 

 

Rieš úlohy podľa pokynov. 

 

 

18. Daj výraz „môj priateľ“ do určeného pádu! 

 

inštrumentál singuláru - ........................................................................................... 

datív plurálu - ................................................................................... 

 

 

19. Podčiarkni v dvojiciach správnu možnosť! 

 

Štúrová ulica – Štúrova ulica 

sklený stôl – sklenný stôl  

 

 

20. Napíš číslovky slovom! 

 

v 70. rokoch - ........................................................................................ 

s 35 žiakmi - ........................................................................................... 

 

 

21. Vytvor zdrobneniny! 

 

plameň - ........................................................................................ 

noha - ............................................................................................ 


