
Vzorový test na prijímacie skúšky 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

Pozorne si prečítajte vety a doplňte chýbajúce písmená a čiarky. Píšte čitateľne, 

neprepisujte! 

 

Každ_ človek túži po tom aby bol šťastn_.  

Niekto sa cíti šťastn_ v novom b_te in_ keď v_hrá v športke.  

Jedn_ sú šťastn_, že ich pr_jal_ na školu, ktorú si v_bral_, druh_, že úspešne dokončili štúdi_.  

Dnes sa zaplnil_ ulice miest žiakm_ viac ako inoked_.  

Mnoh_ sa spolu _o svojim_ rodičm_ ponáhľajú na prij_macie pohovor_ na _bchodnú 

_kadémiu, g_mnázium alebo iné stredné škol_.  

Naša _bchodná _kadémia na _atsonovej _lici v Košiciach nie je v_nimko_.  

 

1. Kto a kedy uzákonil spisovný jazyk? 

a) Ľudovít Štúr – 1843 

b) Anton Bernolák – 1878 

c) Ľudovít Štúr – 1863 

d) Anton Bernolák – 1876 

 

2. V ktorej z možností sú iba znelé spoluhlásky? 

a) v, z, g, b 

b) t, m, n, ľ 

c) r, ch, v, ď 

d) k, h, dz, dž 

 

3. V ktorej z možností vznikli všetky slová odvodzovaním? 

a) záhradný, zemepis 

b) názvoslovný, stromček 

c) kvetináč, vystúpenie 

d) nákup, oko 

 

 



4. V ktorej z možností majú všetky podstatné mená rovnaký skloňovací vzor? 

a) slivka, košeľa, pec 

b) holub, tunel, olej 

c) prítmie, úkryt, čakáreň 

d) žemľa, družica, tôňa 

 

5. V ktorej z možností je porušený zákon o rytmickom krátení? 

a) pieseň, krásny, nátierka 

b) národný, taliansky, nástup 

c) pekný, milý, niekto 

d) tigrí, kozí, mačacia 

 

6. V ktorom slovnom spojení je pravopisná chyba? 

a) s mojim otcom 

b) k vašim príbuzným 

c) za naším stolom 

d) nad tvojimi plánmi 

 

7. Prisudzovací sklad vo vete  „Z očí mu šľahali blesky“ tvorí 

a) mu šľahali 

b) šľahali blesky 

c) šľahali z očí 

d) blesky z očí  

 

8. Epigram je 

a) oslavná báseň 

b) žalospev 

c) satirická báseň 

d) nápis na hrobe 

 

 

 

 

 



9. Prehľad televíznych programov je 

a) správa 

b) oznámenie 

c) inzerát 

d) reklama  

 

10. „Žiaľ kalí zrak“ je 

a) zveličenie 

b) epiteton 

c) metafora 

d) personifikácia 

 

  



Riešenie 

Každý človek túži po tom, aby bol šťastný.  

Niekto sa cíti šťastný v novom byte, iný, keď vyhrá v športke.  

Jedni sú šťastní, že ich prijali na školu, ktorú si vybrali, druhí, že úspešne dokončili štúdiá.  

Dnes sa zaplnili ulice miest žiakmi viac ako inokedy.  

Mnohí sa spolu so svojimi rodičmi ponáhľajú na prijímacie pohovory na obchodnú akadémiu, 

gymnázium alebo iné stredné školy.  

Naša Obchodná akadémia na Watsonovej ulici v Košiciach nie je výnimkou.  

 

1. A 

2. A 

3. C 

4. D 

5. A 

6. A 

7. B 

8. D 

9. B 

10. C  

 

 


