
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. Zakrúžkuj možnosť, v ktorej sú len vzťahové prídavné mená.  

A. túlavý, zastaraný, veselý, včerajší 

B. horľavý, olympijský, matkin, páví 

C. liečivý, účinný, školský, firemný 

D. olympijský, cestovný, mestský, nočný 

 

2. V ktorej možnosti chýba len „ i, í “ ? 

A. p....lot, s...mb...óza, as....metr....ck.... 

B. l...monáda, v krv...., r....tmus, c...kl...sta 

C. k ...lometer, v zmes..., c....mbal, s...lon 

D. h...ena, s...rup, c...tát, b....zantsk.... 

 

3. Slová, ktoré pomenúvajú existujúce javy a veci, ale sú nahradené modernými 

slovami, a preto sa už viac aktívne nepoužívajú, sa nazývajú 

A. archaizmy. 

B. neologizmy. 

C. zastarané. 

D. historizmy. 

     

4. „kg, l, km, mm“ – vznikli skracovaním a pomenujeme ich pojmom  

A. iniciálová skratka.  

B. skratkové slovo. 

C. skratka. 

D. značka.  

                                                                            Pokračovanie na ďalšej strane



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Urč skloňovacie vzory podčiarknutých podstatných mien.  

Cez prázdniny sme trénovali na bradlách. 

A. žena, mesto 

B. žena, srdce 

C. dub, mesto 

D. dub, stroj 

 

6. Vyber možnosť, v ktorej sú uvedené len priraďovacie spojky. 

A. i, ani, ako, hoci 

B. kým, či, a, lebo 

C. či, ani, aj, i, a 

D. keď, lebo, ako, i 

 

7. Uvedené zámená – taký istý, všetok, samý, nikto, inakší – sú  

A. ukazovacie zámená. 

B. neurčité zámená. 

C. vymedzovacie zámená. 

D. vzťažné zámená. 

 

8. Ktoré z uvedených slov má opačný význam ako slovo – pokrytecký?  

A. falošný 

B. priateľský 

C. úprimný 

D. zhovorčivý 

 

9. Ktorá z uvedených viet obsahuje neohybný slovný druh? 

A. Pomocou malej lyžičky vydlabal malú jamku. 

B. Včerajší deň bol nezabudnuteľný. 

C. Chichot dievčat sa predieral tmou. 

D. Musel hovoriť prvý.



 

10.  Ktorá z nasledujúcich viet je jednočlenná? 

A. Kde si? 

B. Triaslo ma od strachu. 

C. Sneh ticho padá. 

D. Dohrali. 

 

 

Rieš úlohy podľa pokynov. 

 

11.  Vypíš z vety neplnovýznamové slová. 

Každá medúza má dolu na tele vrecko, kde sú kamienky. 

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

 

12. Z podstatného mena v zátvorke vytvor prídavné meno. Daj ho do správneho 

tvaru a urč pád a vzor utvorených prídavných mien. 

v (ovca) ............................................   kožuchu / vzor.........................../ pád ................. 

s (mama) ........................................... priateľkou / vzor ........................./ pád ................ 

 

13. Aký druh číslovky je použitý vo vete? 

Šesťnásobný víťaz pretekov nesklamal.  ....................................................... 

 

14. Umelecký opis vyjadruje city, pocity a nálady autora, preto sa nazýva aj 

.................................................................. opis. 

 

15. Urč vid uvedených slovies.  

dobiehala do cieľa - ........................................................  vid  

pomohol sestre - ..............................................................  vid  

 

16. Podčiarkni vo vetách prísudky. 

A. Určite by som Petra neklamala. 

B. Musíš ešte dnes poobede odcestovať domov? 

 

                                  Pokračovanie na ďalšej strane 



 

17. Vypíš slová, ktoré vznikli skladaním. 

snehuliak, stroskotanec, prstoklad, ťažkopádne, prehra, spolujazdec, polostrov, 

vypočítať, pravdepodobne 

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

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

 

18. Utvor ženské tvary podstatných mien. 

obhajca –  ............................................................ 

Grék -   ............................................................ 

kmotor -  ............................................................ 


