Přijímací zkoušky z českého jazyka
Doplňte:
Otův tatínek, s maminkou a bratry po válce vstoupil_ do komunistické strany. Jednoho dne se
seznámil s _meričanem Johnym, který za války létal s letadlem proti _ěmcům.
Blížil_ se volby a tatínek chtěl udělat pro svou stranu nejvíc, co mohl. V_m_slel, že všichni
poběží Prahou a že budou představovat jednotlivé strany. Hugo vyběhl jako první, na prsou
nesl číslo 1, číslo komunistů. Na druhém místě běžel chlapec, kterého tatínek sehnal za
Johnyho žvýkačky a ten běžel s číslem 3, což byli sociální demokraté. Jako třetí běžel Jiří s
číslem 2, tedy stranou lidovou a poslední běžel Ota, který představoval národní socialisty.
Cesta Prahou vedla přes _áclavské náměstí, kde měli hlavní stan národní socialisté. Ota se
začal bát, že by se mohlo stát něco neočekávaného, a proto se zastavil. Tatínek mu ale nařídil,
aby běžel dál. Národní socialisté rozpoznal_, že si z nich utahují a největší drzost byla, že to
dělali před jejich sídlem. Pustili se za Otou, _trhli mu číslo a začali ho i mlátit. Nakonec ho
svlékli a nechali stát uprostřed Václaváku. Když se k němu dostal Johny, odnesl ho do auta a
jeli k doktorov_, který Otu zafáčoval od hlavy k patě.
1.
a)
b)
c)

Ukázka je napsaná ve slohovém útvaru: (správnou odpověď zakroužkujte)
referát
úvaha
vypravování

2. Autorem ukázky je Ota Pavel. Napiš stručně, co víš o jeho životě či díle:

3. Slovo zafáčoval nahraď synonymem:
4. Proveďte rozbor stavby slova rozpoznali:

5. Uveďte alespoň 2 významově podřazené výrazy ke slovu auto:

6. Slovní spojení Utahovat si z někoho vlastně doslova znamená
……………………………………………………………….
Jedná se o: (správnou odpověď zakroužkujte)
a) přísloví
b) rčení
c) citát
7. V posledním souvětí určete počet vět:

8. Z posledního souvětí vypište zájmena a určete jejich druh:
9. Jaký je první stupeň přídavného jména největší?

10. Nepřímou řeč - Tatínek mu ale nařídil, aby běžel dál - převeďte na přímou:
11. Uveďte antonyma ke slovům: poslední, začal, blížily

12. Uveďte 4 příbuzná slova ke slovu hlava:

13. Napište 2 ustálená slovní spojení, která využíváte v matematice:

14. Vypište z ukázky několikanásobný větný člen:

15. Pokuste se objevit své místo (na chalupě, v krajině, ve městě, v bytě…) a zamyslet se
nad tím, proč právě tady se vám líbí: (cca 10 - 15 vět)
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