
                                                                                                                                             

Kód uchazeče  

 

Počet bodů  

 

PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY  2016/ TEST  Z ČESKÉHO  JAZYKA 

 

1. DOPLŇ i, í, y, ý.                                                                                                                            (30 bodů) 

 

Děti  četl__  z knihy  Sov__  a  sov__  život. Pepíkov__  se  l__b__l__  Štorchov__  knihy. Po  dvoře   

pob__hal__  roztom__l__  ps__.  M__  jsme  v__děl__  čáp__  a  čap__  hnízdo. M__sl__ si,  že  slova   

brz__  a  brz__čko  jsou téměř stejná.  Sl__šel__  jsme  pouze  část  rozhovorů  s v__těz__  včerejších   

soutěží.  Nedělní  oběd  b__l  v__borný,  v__nikající, ale  s__tý.                                                       

 

2. OZNAČ VĚTU S PRAVOPISNOU CHYBOU.                                                                             (1 bod) 

a) V osamělém stavení mně nebylo příjemně. 

b) S tamějšími obyvateli si zřejmě dobře porozuměl. 

c) Objednal objemné vědro na dešťovou vodu. 

d) Nad kamennou starobylou vížkou se setmělo a blesky rozsvítily oblohu. 

e) Pěvecký sbor měl úctyhodnou sbírku spěvníků. 

 

3. UVEDENOU VĚTU NAPIŠ V MNOŽNÉM ČÍSLE.                                                                    (1 bod)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Tuto knihu napsal český spisovatel.    _____________________________________________________ 

 

4. Z UVEDENÉ NABÍDKY VYBER SLOVO, KTERÉ ZAČÍNÁ OBOJETNOU SOUHLÁSKOU                 

A ZÁROVEŇ JEHO PRVNÍ SLABIKA OBSAHUJE SLABIKOTVORNOU SOUHLÁSKU.   (1 bod) 

a) mlha,                                     b) sedm,                                    c) vlak,                                      d) soumrak                                                                                                                                                                

 

5. KTERÉ SLOVO NEOBSAHUJE DVOJHLÁSKU?                                                                     (1 bod) 

a) poučný,                                 b) oblouk,                                  c) poušť,                                   d) houpačka                                                                                                                                                             

 

6. VYBER SLOVO S KONCOVKOU.                                                                                               (1 bod) 

a) chléb,                                    b) nůž,                                       c) sůl,                                        d) máslo                                                                                                                                                              

 

7. URČI PŘEDPONU VE SLOVĚ překladatel:                                                                               (1 bod) 

a) pře-,                                      b) přek-,                                    c) překl-,                                    d) překlad-                                                                                                                                                     

 

8. NAJDI KOŘEN VE SLOVĚ zahradník:                                                                                      (1 bod) 

a) za ,                                         b) hrad,                                    c) hradní,                                   d) ík                                                                                                                                                             

 

  9. VYBER SLOVO, KTERÉ JE VE VZTAHU K OSTATNÍM ZDE UVEDENÝM SLOVŮM 

SLOVEM NADŘAZENÝM.                                                                                                               (1 bod) 

a) růže,                                     b) květina,                                 c) kopretina,                               d) tulipán                                                                                                                                                               

 

 

 



10. KTERÝ OHEBNÝ SLOVNÍ DRUH CHYBÍ V NÁSLEDUJÍCÍ VĚTĚ? 

      ODPOVĚZ SLOVNĚ.                                                                                                                     (1 bod) 

Přes noc nám rozkvetly na trávníku bílé sněženky.   __________________________________ 

 

11. U VYZNAČENÝCH SLOV URČI SLOVNÍ DRUHY.                               

      ODPOVĚZ SLOVNĚ.                                                                                                                   (2 body) 

a) Ten člověk tu žil asi rád.  

b) Jsou pro mě cizí, ještě je neznám.  

 

12. URČI , KTERÉMU PODSTATNÉMU JMÉNU Z NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY PATŘÍ TYTO 

MLUVNICKÉ KATEGORIE (VÝZNAMY):   rod ženský, číslo množné, 2. pád, vzor žena       (1 bod) 

 

Konkrétní podstatná jména vyjadřují názvy osob, zvířat a věcí.      ___________________________                                                                                                                                                              

 

13. KTERÉ PODSTATNÉ JMÉNO NEPATŘÍ KE VZORU STROJ?                                           (1 bod) 

a) přátelé,                                 b) v cíli,                                    c) peníze,                                 d) kolotoč                                                                                                                                                              

 

14. KTERÝ DRUH PŘÍDAVNÝCH JMEN CHYBÍ V NÁSLEDUJÍCÍ VĚTĚ?                           (1 bod) 

 

Celý den bylo venku psí počasí.                 ____________________________                                                                                                                                                                 

 

15. VYTVOŘ TVARY PODLE ZADÁNÍ (UVÁDĚJ VŠECHNY MOŽNÉ TVARY).                (3 body) 

cizí 7. pád, množné číslo, střední rod  

já 6. pád  

malovat 2. osoba, množné číslo, minulý čas, oznamovací způsob  

 

16. ZE ZADANÉ VĚTY VYPIŠ ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY.                                                    (1 bod) 

Krásně barevní pávi se procházeli po zámecké zahradě. 

-holý podmět (základ části podmětové)  

-holý přísudek (základ části přísudkové)  

 

17. POZORNĚ SI PŘEČTI NÁSLEDUJÍCÍ TEXT A ODPOVĚZ NA OTÁZKY.                     (2 body) 

   „Mezi Kácíní a Dalskabáty, ve starém bukovém lese, odkud se šero nedá vyhnat ani poledním 

červencovým sluncem, stála rozedraná chaloupka, bývalá hájenka nebo co. Nikdo už v kraji nevěděl, 

k čemu ji tam lidé postavili, ani proč z ní potom odešli. A dost možná, že kvůli tomu strašení. Pekelná 

derekce tam už dávno poslala takového obstaršího, nejmíň sedmistyletého čerta, původně se jmenoval 

Kunygund nebo Trepifajksl, ale protože tam žil už léta letoucí o samotě, sám svoje pravé jméno takřka 

zapomněl.“ 

                                                                               (Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert) 

a) Který druh stromu převažoval v lese mezi Kácíní a Dalskabáty? 

b) Co bylo asi nejpravděpodobnější příčinou toho, že lidé opustili chaloupku v lese? 

 

 

CELKOVÝ POČET BODŮ: 50 


