Přijímací zkoušky z českého jazyka – čtyřleté studium
1. Pravopisné cvičení
B_strý chlapec se rád chlubí nab_tými vědomostmi z dějepisu.Jan _ižka zemřel 11.října 1424
u Přib_slavi. Ml_nář klop_tl na ml_nici.Pl_naři z nedaleké pl_nárny nám namontoval_ nový
pl_noměr.Jan _eruda napsal Písně kosm_cké. Některé p_chavky nejsou jedlé.Brouk P_tlík a
_erda _ravenec jsou hrdiny Sekorov_ knížky. Olomoucké s_rečky v_dávají směs_ci pachů a
vůní .Vzdušný v_r v_nesl listí do v_šky. V_klá se mi zub. Byl jsem _koušen z všestra_ého
jaz_kového rozboru. Ps_ se hnal_ za holub_. Odnes ty tác_. Cestu lemoval_ topol_. Na pol_
rostl_vlčí máky. Není to daleko od Čáslav_. Američtí astronauti bezpečně přistál_ na
_ěsíci.Bratrancov_názory se dědečkov_ vůbec nelíbil_. Koníčky běžel_. Na našem dvorku stál_ tři
velcí sněhuláci.Uzenáče byl_ už na skladě. Otep_ slám_ jsme skládal_ do stohu. Ledoborci vyplul_
na širý oceán. Dom_nka není pom_nka.Tam_jší zv_ky se mi nelíbil_. Pozorně čtu de_í _právy. Byl
prohlášen za vojenského _běha. Prezident přijal na _radě _panělského krále.Pozoroval na obloze
_léčnou dráhu.
2. Z uvedené skupiny slov vypiš :
a/ slova knižní
b/ slova hovorová
c/ neologismy
odvětit, trend, koukat, rogalo, dle, holka.

3.Uveď co nejpřesněji, do jaké skupiny jazyků patří ruština.

4.Uveď alespoň 4 hlavní skupiny jazyků indoevropských.

5. Napiš jedno synonymum ke slovům:
košíková
dům
dívka
trombón
pracovat

6. Jmenuj dvě jazykové příručky o češtině.

7. Napiš 2.stupeň přídavných jmen:
krátký
těžký
úzký
suchý
tenký
tichý

8. Graficky naznač stavbu souvětí, urči druh vět a jejich vztah:
S námahou otevřel oči a viděl, jak jeden voják láme desátníkovu bedničku a kousky dřeva
nakládá do kamen.

9.Z níže uvedeného textu vypiš podtržená slova a urči jejich slovnědruhovou platnost
( u zájmen, příslovcí a číslovek urči jejich druh ):
Během cesty vytanuly mu všechny neurčité pochyby: lépe by mu bylo, kdyby mu jakýsi
vyšší hlas prostě nařídil, co a jak má dělat.Kvůli své nerozhodnosti trpěl.

10.Utvoř správné tvary slovesa ,,nakreslit“ :
přechodník minulý středního rodu j. čísla: _________________________
1.os. množ.č. rozkazovacího způsobu činného rodu: _________________________
1.os. množ.č. podmiňovacího způsobu přítomného času činného rodu ( podmět rodu mužského
životného ):
_________________________

11. K autorům přiřaď odpovídající díla:
F.L.Čelakovský:

J.Wolker:
J.Neruda:
K.Čapek:
díla: Romance o Karlu IV., Válka s Mloky, Toman a lesní panna, O milionáři, který ukradl
slunce

12. Ve kterém díle vystupuje (uveď i autora) ?
Pátek
Sancho Panza
strýček Pepin

13. Poznej tento literární útvar :
Zle, matičko, zle!
Poctivému hrozí jenom hlad,
zloději zas jenom šibenice:
český literát
má trampot více:
jemu hrozí hlad
i šibenice.

