
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
do 1. ročníka                          
v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia

Pravopisné cvičenie Doplňte chýbajúce písmená a čiarky – ak je to potrebné, prípadne vyberte správny variant.

Všetk__ vozidlá jazdia po tej istej vozovke. Niektoré jazdia pomalšie  __  iné r__chlo. Niektoré sú motorové __

iné bezmotorové/bez motorové. No bez oh(ľ/l)__adu na t__p vozidla každ__ vodič musí dodržiavať pravidlá

cestnej premávk__. Aj samotn__ c__kl__sta je vodičom vozidla. Jeho bezpečnosť však v__razne  záv__s__  od

ostatn__ch účastníko(v/u)__ cestnej premávk__. C__kl__sta je veľmi zraniteľn__  __ a tak musí r__zikám

predchádzať  __ a to napríklad nosením bezpečnostnej prilb__, reflexn__m__ prvkam__, ale aj znalosťou

dopravn__ch predpisov a tým, že sa bude v__h__bať  kolízn__m situáci(á/a)__m. Veľk__m nebezpečenstvom

v doprave sú aj deti __ ktoré prechádzajú cez komunikáciu, často i mimo priechodu pre chodco(v/u)__ ,  alebo

ktoré na vozovku stúpia náhle. Je ťažké predv__dať __ ako sa zmení situácia na ceste __ preto musia b__ť

všetci účastníci cestnej premávk__ veľmi pozorn__ a plne sústreden__ na vedenie vozidla.

Test  Zakrúžkujte vybranú možnosť, resp. dopíšte správnu odpoveď. Odpovede píšte priamo do testu.

1. Ktorý jazykový štýl sa vyznačuje znakmi, ako sú mimika, gestikulácia, postoj?

a) administratívny,

b) umelecký,

c) rečnícky,

d) publicistický.

2. Koľko neohybných slovných druhov je vo vete    Básnici skladali síce aj teraz básne, ale bez rýmov. ?

a) 6,       b) 5,      c) 4,      d) 3.

3. V ktorej možnosti sú všetky slová napísané správne?

a) akademické tituly, v hoteli, na pologuli,

b) pri posteli, na taniery, nové radiátory,

c) v mori, všetky hoteli, v peknej košeli,

d) dve pologuly, v hoteli, akademické tituly.

4. Vysvetlite frazeologickú jednotku Drať školské lavice.  ___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Slová čelo v spojeniach čelo na tvári  a  čelo ako hudobný nástroj  sú:

a) synonymá,

b) homonymá,

c) antonymá,

d) opozitá.

6. Ako sa nazýva z pohľadu členenia slovnej zásoby  slovo vesna znamenajúce jar?

a) knižné,

b) básnické,

c) cudzie,

d) biblizmus.

Čas na vypracovanie pravopisného cvičenia a testu: 60 minút



   
 

Chorobnosť a zaočkovanosť proti osýpkam na Slovensku  

(1953 – 2015) 

 

TEXT 1   Kamil Peteraj: Nikto nevie  – úryvok 

Nikto nevie prečo dúha svieti v pene Pamätaj si jedno: vždy sa zhora solí 

Rieky tečú končia lásky priskoré A na cene získa čo je dávno preč    

Napokon to skrásnie – lenže opozdene Kameň možno rozbiť – bolesť  

Učíme sa o tom mlčať ako žiaci po škole Kým na svete inú nenájdeš 

       

7. Ktoré z uvedených slov dopĺňa rým na vynechanom mieste v 2. strofe textu 1?      a) zrež,     b) zakryť,     c) nepovolí,     d) povolí. 
 

8. Aký druh rýmu použil autor v texte 1(napíšte názov aj schému)?  __________________________________________________ 
 

9. Koľko slabík obsahuje prvý verš prvej strofy textu 1:  a) 10,        b) 11,        c) 12,        d) 13.  
 

10. Určte podčiarknutý umelecký prostriedok v texte 1.   ____________________________________________ 
 

11. Do ktorého druhu lyriky by ste zaradili text1?  

a) prírodná lyrika,  c) spoločenská lyrika, 

b) osobná lyrika,   d) náboženská lyrika. 
 

12. V ktorej z uvedených možností patria všetky žánre k jednému literárnemu druhu? 

a) sonet, poviedka, bájka,  c) óda, legenda, aforizmus, 

b) rozhlasová hra, tragédia, balada,  d) poviedka, román, povesť.  

 

 

 

TEXT 2  Zoberú nezaočkované dieťa do škôlky? 

Na Slovensku klesá podiel zaočkovaných detí. Ak to takto 

bude pokračovať, môžeme stratiť spoločnú imunitu, vďaka 

ktorej u nás už roky nemáme viaceré infekčné ochorenia. 

„Epidémie infekčných ochorení, proti ktorým je 

v súčasnosti možnosť chrániť deti očkovaním, zabili vo svete 

viac detí ako všetky vojny,“ uvádza úrad verejného 

zdravotníctva. Pred povinným očkovaním vznikali epidémie 

chorôb, ktoré sa dnes už takmer nevyskytujú. V krajinách 

s nízkou zaočkovanosťou, teda tam, kde je zaočkovaných 

menej ako 95 percent detí, sa epidémie stále vyskytujú. 

Zoberme si osýpky. V roku 1961 pripadalo na 100-tisíc 

obyvateľov takmer 700 prípadov osýpok. Povinne sa proti 

tomuto nebezpečnému ochoreniu očkuje od roku 1969, vtedy 

na 100-tisíc obyvateľov registrovali 350 prípadov osýpok. Po 

desiatich rokoch sa osýpky na Slovensku takmer 

nevyskytovali. Posledný domáci prípad sa objavil v roku 

1998.          (DenníkN, 9.3.2017, krátené, upravené) 

 

 

 

  

13. Vychádzajúc z grafu v texte 2 možno skonštatovať, že:  

a) po začiatku očkovania v roku 1969 dosiahla chorobnosť najvyššie hodnoty, 

b) od 70. rokov 20. st. po dosiahnutí zaočkovanosti takmer 100 % prudko poklesla chorobnosť na osýpky, 

c) zaočkovanosť v sledovanom období dosahovala hodnoty medzi 95 % a 100 % 

d) najvyššia chorobnosť na osýpky pred rokom 1969 dosiahla takmer 100 %. 
 

14. Z textu 2 vyplýva:  

a) po začatí očkovania sa osýpky po roku 1979 na Slovensku takmer nevyskytovali, 

b) epidémia infekčných chorôb zabili vo svete viac detí ako všetky vojny, 

c) za nízku zaočkovanosť, ktorá má za následok aj súčasný výskyt epidémií, za považuje hladina nad 95 %, 

d) v roku 1961 bolo na Slovensku až 100-tisíc prípadov osýpok. 
 

15. Koľko viet obsahuje podčiarknuté súvetie v texte 2?  _____________________ 
 

16. Názov grafu v texte 2 je veta:  a) oznamovacia, jednoduchá, dvojčlenná b) jednočlenná, holá, oznamovacia 

 c) jednočlenná, rozvitá, oznamovacia d) rozvitá, dvojčlenná, zložená 
 

17. Slovo osýpkam v nadpise grafu v texte 2 je:  

 a) nepriamy predmet,          b) priamy predmet,          c) zhodný prívlastok,          d) nezhodný prívlastok.  
 

18. Z prvého odseku textu 2 napíšte slovo v 1. osobe plurálu, ktoré vzniklo odvodzovaním predponou. __________________________ 


