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Přijímací zkouška z českého jazyka (čtyřleté studium) – 1. termín 23.4.2012
Pokyny pro řešení úloh:
 pečlivě přečti zadání každého úkolu
 vyber správné odpovědi a označ je zřetelným zakroužkováním příslušného písmene u odpovědi
 doplň odpověď na vyznačené místo, pokud je to uvedeno v zadání
1. Ve které skupině slov jsou všechny tvary správně?
a) s vozy, s pytly, s pleveli
b) s kuželi, s táci , s uzly
c) s mineráli, s obrazy, s vítězi
d) s lidmi, se stoly, s kotli
2. Ve které z následujících výpovědí není pravopisná chyba:
a) S Petrem jsme se shodli, na proti tomu Michal měl jiný názor.
b) Na zájezdu se seznámil s dvěmi nebo třemi dívkami.
c) Na procházce se nám Alík neustále pletl pod nohami.
d) Martin byl zřejmě ze všech Pavlových kamarádů nejrozumnější.
3. Vyber bezchybnou výpověď:
a) Jíst a pít se má střídmně.
b) Říkali jsme si o dějinách ranného středověku
c) Nový denníksi začala psát před několika dny.
d) Dennodenně se mě na něco ptá.
4. Která výpověď je napsaná správně:
a) Počkáme si na to můj příteli, kdo si na mně a na tebe vzpomene ještě za rok.
b) Počkáme si na to, můj příteli, kdo si na mně a na tebe vzpomene ještě za rok.
c) Počkáme si na to, můj příteli, kdo si na mě a na tebe, vzpomene ještě za rok.
d) Počkáme si na to můj příteli kdo si na mně a na tebe vzpomene ještě za rok.
e) Počkáme si na to, můj příteli, kdo si na mě a na tebe vzpomene ještě za rok.
f)

Počkáme si na to můj příteli, kdo si na mě a na tebe, vzpomene ještě za rok.
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5. Označ bezchybné výpovědi:
a) Všichni pozvaní politici se na konferenci zúčastnili diskuze.
b) Bez jasného a přesného schéma dál nemůžeme pracovat.
c) V létě bude dokončena rekonstrukce rodinných domů v ulici V Aleji.
d) Myslím, že se otec, ve snaze přivést bratra k rozumu, dost naběhal.
e) Nejdůležitější nebo nová část sdělení bývá nejčastěji na konci věty.
f)

Jeho tichý a monotónní projev posluchače nezaujal.

6. Která výpověď je napsána bezchybně:
a) Přišli téměř všichni Tesařovi děti, nečekali jsme je tak brzy.
b) Je jasné, že dvaapadesát lidí se sem nevejde, natož dvěstě, to už vůbec ne.
c) Turistický ruch byl o Vánocích nejvýraznější v Jeseníkách, Krkonoších a Beskydech.
7. Označ, kde jsou správné tvary částí lidského těla:
a) bez obouch rukou, čistýma rukama, malýma ušima
b) s rychlými nohami, na obouch kolenech, do obou ruk
c) pracovitýma rukama, usměvavýma očima, se širokými rameny
d) s oběma nohami, svýma rukama, zvědavýma očima
8. Doplň správnou předponu - S nebo Z:
__těží
__hrabat
__temnět
__cela
__koumat
9. Ve kterých výpovědích je pravopisná chyba:
a) Návštěvníci Nového města nad Metují si mohou prohlédnout renesanční zámek.
b) Čekal, že bude všechno v pořádku , a přece se nedočkal.
c) Je dobré, že na ní nezapomínáš, ale péči o ni nemusíš přehánět.
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10. Na označená místa doplň i nebo y:
a) Manželé Kovářov__ jsou známí po celém městě..
b) Pozvala jsem manžele Kovářov__ na večeři .
c) Manželé Kovářov__ se starají o nalezené psy.
d) Nezapomeňte pozvat manžele Kovářov__ .
11. Označ slova s předponou vý-:
a) výfuk
b) výpary
c) výmol
d) výška
e) výstelka
12. Urči slovní druh, název slovního druhu napiš na linku:
Pomohli

______________________________

mu

______________________________

a

______________________________

ještě

______________________________

se

______________________________

všichni

______________________________

rychle

______________________________

vrátili.

______________________________

13. V jakém případě se jedná o vedlejší větu doplňkovou?
a) Netuším, jak to mám zařídit.
b) Přečetl si návod, jak má postupovat dál.
c) Viděl jsem Martina, jak dobíhá ujíždějící autobus.
14. Označ dokonavá slovesa
a) nepovídej
b) zavařit
c) vypočítat
d) vypočítávat
e) běžel
f)

běhal
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15. Označ věty jednočlenné:
a) Z dálky bylo slyšet volání.
b) Lupe mi v koleni.
c) Čekáte?
d) Bolí mě v zádech.
e) Hlásili to v rozhlase.
16. Urči druh věty :
Kdybys tak jednou přišel včas.
a) podmiňovací věta
b) zvolací věta
c) přací věta
d) oznamovací věta
17. Urči větný člen NA PRODEJ ve výpovědi:
Projel kus české země, ale takový rybník na prodej nenacházel.
a) přívlastek shodný
b) přívlastek neshodný
c) doplněk
d) předmět
e) příslovečné určení
18. Urči větný člen slova PŘÍTELEM ve větě:
Knihy nazýváme přítelem člověka.
a) podmět
b) přísudek
c) předmět
d) příslovečné určení
e) doplněk
f)

přívlastek shodný

g) přívlastek neshodný
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19. Urči slovní druh slova PRÝ ve větě:
Prý to ve zprávách hlásili několikrát denně.
a) spojka
b) příslovce
c) předložka
d) částice
20. Urči druh věty vedlejší:
I kdyby se ti nechtělo, stejně musíš práci odevzdat včas.
a) předmětná
b) příslovečná časová
c) příslovečná přípustková
d) příslovečná podmínková
e) příslovečná způsobová
21. Která výpověď je napsána bezchybně:
a) Do diskuse se přihlásil Milan Nový, ředitel městského muzea.
b) Dvě nebo tři kočky rychlejší a dravější než ostatní zhltly všechno samy.
c) Pro romantiky jsou typické básně, vyjadřující pocity samoty a smutku.
d) Na hlavu ji položil čelenku s perlami a drahokamy, hodila se k ní.
22. Význam rčení Vyskočil jako čertík z krabičky znamená nejspíše:
a) rychlý
b) rozzlobený
c) vznětlivý
d) zvídavý
e) rozpačitý
23. Z kolika vět se skládá následující souvětí?
Jak se muž blížil rukou k jeho krku, Bílý tesák se naježil, silně zavrčel a přitiskl se k zemi, ale
i když pozoroval blížící se ruku, dokázal sledovat i hůl v druhé ruce, jež se nad ním hrozivě
vznášela jako loď, jako oblak.
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
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24. Určete, který spisovatel obdržel Nobelovu cenu za literaturu:
a) Franz Kafka
b) Jaroslav Seifert
c) Bohumil Hrabal
d) Karel Čapek
e) Otokar Březina
f)

Jaroslav Hašek

g) Milan Kundera
25. Jak se nazývá útvar na rozhraní publicistického a uměleckého stylu, který vtipným
způsobem reaguje na aktuální dění, podává nový pohled na skutečnost:
a) sloupek
b) oznámení
c) zpráva
d) fejeton
e) úvodník
26. Jaké je správné pořadí výpovědí v textu, aby byla zachovaná významová souvislost?
Srovnej správně písmena jednotlivých výpovědí.

a) Ale spoustu jsem vám toho ještě neřekl a teď nevím, co z toho nevyřečeného by mělo
udělat tu správnou a potřebnou tečku.
b) Tak už jsem vám toho napsal tolik, že už se to nedá ani číst.
c) Obojí.
d) To je totiž to, co by člověk měl umět.
e) Ale myslím, že by neškodilo ještě pár slov jakéhosi vyznání o mluvení a o mlčení.
František Nepil: Dobré a ještě lepší jitro.
27. Vyber z nabízených možností útvar, který odpovídá dané charakteristice
Cílem je kritizovat společenské nešvary, působit na lidi a vychovávat je, poučit je. Základem
je alegorie, zvířata jednají jako lidé, získávají typické vlastnosti.
a) aktovka

e) balada

b) apokryf

f)

c) báje

g) elegie

epos

d) bajka
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Přijímací zkouška z českého jazyka (čtyřleté studium) – řešení a hodnocení
1. termín 23.4.2012
1. D

1 bod

2. D

1 bod

3. D

1 bod

4. E

1 bod

5. ACEF 4x správně -2 body, 3x správně - 1 bod, 2x a méně - 0 bodů
6. C

1 bod

7. C

1 bod

8. STĚŽÍ, SHRABAT, ZTEMNĚT, ZCELA, ZKOUMAT
5x správně
9. A, C

2 body, 4x správně

oboje správně

1 bod, 3x a méně

0 bodů

1 bod

10. Manželé Kovářovi jsou známí po celém městě. Pozvala jsem manžele Kovářovy na večeři .
Manželé Kovářovi se starají o nalezené psy. Nezapomeňte pozvat manžele Kovářovy .
4x správně - 2 body, 3x správně - 1 bod, 2x a méně - 0 bodů
11. A, B,C,E vše správně

1 bod

12. Pomohli – sloveso, mu – zájmeno, a – spojka, ještě- částice, se – zájmeno,
všichni – zájmeno, rychle – příslovce, vrátili – sloveso.
Všechna slova správně
13. C

1 bod
1 bod

14. B, C

oboje správně

1 bod

15. B, D

oboje správně

1 bod

16. C

1 bod

17. B

1 bod

18. E

1 bod

19. D

1 bod

20. C

1 bod

21. A

1 bod

22. C

1 bod

23. A

1 bod

24. B

1 bod

25. D

1 bod

26. B, A, E, D, C

1 bod

27. D

1 bod

Za úkoly 5., 8., 10. lze získat 2 body, za ostatní správně vyřešené úkoly 1 bod. Celkový počet bodů,
které lze získat – 30 bodů
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