
Obchodná akadémia Trnava 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry 

do 1. ročníka štvorročného 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.  Vyber vetu so správnou interpunkciou. 

 

A. „Nepochybujeme.“ Hovoril. „Že sa nám celý plán podarí.“ 

B. Žilinskí stavbári – ako je známe budujú veľké vodné diela. 

C. Kolesá rozoznávame: diskové, hviezdicové, lúčové, drôtové. 

D. Vládne tam ticho iba čo vietor povieva v korunách stromov.   

    

 

2.  Vyber správne napísaný výraz. 

 

A. antivýrusový program 

B. antivírusový program 

C. antivýrový program 

D. antivírový program        

 

3.  Vyber skupinu slov, v ktorých sa hláska „v“ vyslovuje rovnako. 
 

A. spev, dievča, pravda 

B. odev, včela, v továrni 

C. vláda, vtáci, návšteva  

D. vizitka, zvedavý, včera.       

 

4.  Vyber možnosť, v ktorej sú všetky podstatné mená v genitíve plurálu. 

 

A. mužov, ženou, dievčat 

B. kariet, orchideí, dojmov 

C. premiér, epitet, susedou 

D. polovíc, rýmov, orchidey        
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5.  Vyber možnosť, v ktorej majú všetky slovné druhy rovnaký ohýbací vzor. 

 

A. svieži, domáci, druhí, tretí 

B. drámy, gramy, dámy, domy 

C. holubí, tisíci, vojaci, vriaci 

      D. akýsi, milý. dvojaký, piaty 

 

6.  Vyber správne napísanú adresu. 

 

A. Milan Hollý, Ulica slobody 8, 917 01  Trnava 

B. Milan Hollý, 917 01  Trnava, Ulica slobody 8 

C. Milan Hollý, ulica Slobody 8, 917 01  Trnava 

D. Milan Hollý, 917 01  Trnava, Ulica Slobody 8     

   

 

7.  Vyber správne napísanú zloženinu. 

 

A. štvor-tisícový 

B. osem-valcový 

C.  mini-anketový 

D.  česko-nemecký 

       

8.  Vyber správne napísaný výraz. 

 

A. trnavský hrnčiarsky majstri 

B. Trnavskí hrnčiarský majstri 

C. trnavskí hrnčiarski majstri 

D. Trnavskí hrnčiarskí majstri      

 

9.  Vyber správne utvorený inštrumentál singuláru. 
 

A. krokodílou tlamou 

B. motýľou pestrosťou 

C. krokodíliou hlavou   

D. motýliou hravosťou     
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10.  Vyber správne vyjadrenie. 
 

A. Predsedkyňa zahájila rokovanie. 

B. Predsedkyňa otvorila rokovanie. 

C. Predsedníčka zahájila rokovanie. 

D.  Predsedníčka otvorila rokovanie. 

                                                                                             

     11.  Vyber súvetie. 

 

A. Na ulici boli chlapci alebo dievčatá. 

B. Na ulici boli aj chlapci, aj dievčatá. 

C. Chlapci aj dievčatá hrali a spievali. 

D. Chlapci, dievčatá aj dospelí spievali.      

 

12.  Vyber podstatu pojmu softvér. 

 

A. prenesenie obsahu obrazovky tlačiarňou na papier 

B. vystrojenie  počítača  programovacím jazykom 

C. kópia obsahu obrazovky umiestnená do súboru 

D. súhrn všetkých konštrukčných prvkov v počítači      

 

13.  Vyber skupinu podstatných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru chlap. 

 

A. šofér, autobus, lekárnik 

B. Ovídius, Ferko, tetanus 

C. študent, pisár, hokejista 

D. Július, dedo, železničiar     

 

14.  Vyber slovo, ktoré sa skladá z piatich slabík. 
 

A. stredoázijský 

B. individuálny 

C. francúzština 

D. substantívum   

 

15.  Vyber vetu, v ktorej je príslovka. 

 

A. Mala okolo štrnásť rokov. 

B. Každý deň prechádza okolo. 

C. Voda prúdi okolo kameňov. 

D. Bolo nás okolo tridsať žien.     

                                                                             

Úlohy rieš podľa pokynov. Riešenie napíš na vybodkované miesto. 

 

16. Výraz starší človek daj do datívu plurálu. 

      

.................................................................................................................................. 
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      17. Podčiarkni hlásky, ktoré sa pri správnej výslovnosti spodobujú. 

                                                                                                                                            

       Pod tenkým ľadom plávali rybky. 

   

  

      18. Od výrazu v zátvorke utvor prídavné meno a napíš ho na vybodkované miesto. 

             

            Blížia sa (Veľká noc) sviatky. 

             

Blížia sa .......................................................................sviatky. 

 

 

19. Podčiarkni slovo, ktoré je napísané správne. 

 

      píšú, čítajuc, niečím, lístim, líščim, píšúci, stárne, tématický 

 

 

20. Oprav chybne napísané sloveso. 

 

      Na diskotéku môžte ísť spolu......................................................................................... 

 

 

21. Vyber správnu spojku. 

 

      Prídem vtedy, kedy/keď budem môcť............................................................................. 

 

 

22. Utvor rozkazovací spôsob pre 2. osobu plurálu. 
            

spomenúť si....................................................................................................................... 

 

 

      23. Z vety vyber antonymá. 
       

            Svet je západ a východ, sever a juh................................................................................ 

 

 

      24. Napíš, ako sa volá dlhší prehovor jednej postavy. 

             

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

 

 

      25. Použi metonymiu na jednoduchšie vyjadrenie myšlienky. 

 

            Do školy cestujem autobusom číslo šestnásť. 

 

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


