Přijímací zkouška z českého jazyka – čtyřleté studium
24. dubna 2006

1/Čeština, ruština, makedonština, slovinština, bulharština, polština,
lužická srbština. Jak tyto jazyky nazýváme? Zapiš je do skupin, do nichž se
třídí.

2/Kdy jsou tyto výrazy hovorové češtiny nespisovné? koukat, holka

3/Je obecná čeština spisovná?

4/Který z útvarů českého jazyka pokrývá větší území? Dialekt nebo
obecná čeština?

5/Do hranatých závorek zapište správnou výslovnost slov: ztráta,
návštěvník, posbírat, zkouška

6/K jakému jevu z hlediska výslovnosti dochází u příkladů v otázce číslo 5 ?

7/Četovat, surfovat na netu, esemeskovat - jak říkáme těmto slovům
z hlediska vývoje slovní zásoby?
8/Z hlediska tvoření slov určete jednotlivé části těchto slov a pojmenujte
odmaturovat, prababička.
9/Napište dvojici synonym, dvojici antonym a dvojici homonym
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10/Doplňte správné tvary!
Jel jsem k /ona/, viděl jsem /ona/, napřáhl na /já/, držel /já/, vyhrožuje /já/,
žalovala na /on/, odmítl jsem /ona/

11/Zakroužkujte správná velká nebo malá písmena v následujícím textu:
Na N/náměstí B/bratří Č/čapků stojí H/hotel M/modrá H/hvězda. Naší Č/české
R/republice je spojencem S/spojené K/království V/velké B/británie a
S/severního I/irska. V J/jindřichově H/hradci bývali F/františkáni a snad zde
přebývají i M/masarykovci. V R/restauraci N/na L/louži byla vždy dobrá
nálada.

12/Utvořte vidové dvojice k těmto slovesům. /stejného nebo blízkého
významu/
skočit
zazpívat
spát
opadat
vyhledat
sejít

13/ Jaký děj vyjadřují tato slovesa a jak jim z hlediska děje říkáme?
Chodívat, štěkávat, zpívávat.

14/ Utvoř správné tvary přechodníku koncovkami -v, -vši, -vše
od libovolného vhodného slovesa. O jaký přechodník se jedná?

15/ Přiřaď k jednotlivým koncovkám -v, -vši, -vše mluvnické kategorie
/jmenný rod a číslo/
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16/ Jaký děj vyjadřují přechodníky minulý a přítomný vzhledem
k přísudkovému slovesu.
Minulý :
Přítomný:

17/ nesoucí, letící, vyběhnuvší Urči slovní druh uvedených slov a
z jakého tvaru byla tato slova vytvořena?

18/ a/ krásný muž b/vidím ženu
c/skáče dobře Označ, kde se jedná
o mluvnickou shodu řízenost přimykání.

19/ Neshodné přívlastky nahraďte shodnými:
V této knize jsou verše od Máchy.
Našli jsme stopy medvěda.
Má nový prut na ryby.

20/ Venku již zase svítá. Včera nepršelo dlouho. Určete, zda se jedná o
věty jednočlenné nebo dvojčlenné?

21/ Petře! Dokončit! Ano! Fuj! Jak nazýváme tyto tvary z hlediska
větného /skladebního,syntaktického/, tvary, v nichž chybí základní skladební
dvojice.

22/ Do Prahy, tam létal z New Yorku každý týden. Určete větně tvar Do
Prahy.
23/ Co znamená z hlediska syntaktického /větného/ pojem elipsa?
24/ David je, že by mohl hrát v akčním filmu. Určete věty a souvětí.
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25/ Nechtěl, abych přišel. Určete věty a souvětí.

26/ Vyčasuj tvar: abych přišel

27/ On si to, a vážně si to myslím, nikdy příliš nebral k srdci. Jak
nazýváme tuto vloženou větu, ohraničenou čárkami?

28/ Při které dějinné události se poprvé začalo používat heslo: Rovnost,
volnost, bratrství.

29/Eva Urbanová, Milan Kundera, Petr Šabach, Alexandr Solženicyn,
Pavel Kohout, Miloš Forman, Tomáš Baťa. V jakých činnostech se prosadily
tyto osobnosti?
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