Přijímací zkouška z českého jazyka a literatury (29. 4. 2014)
I.
Opravte jazykové chyby v následujících větách:
Turysté z anglie navštívily i naší zologickou zahradu. Vichřice nespůsobyla žádnou škodu, jen
mně trochu děsila.
1 nalezená chyba – 1 bod

8 bodů

II.
Přečtěte si pozorně následující myšlenku:
„Směje se jizvám, kdo nepoznal rány.“ (Přísloví)
Napište přibližně tři řádky textu, v němž vysvětlíte tuto myšlenku blíže.
Dbejte i na jazykovou úroveň.

5 bodů

III.
.
Vyjádřete třemi větami spojenými do souvětí, co se vám líbí nebo nelíbí na vzhledu vaší
obce. Podmínkou je použít v jedné z těchto vět přísudek jmenný se sponou, který
podtrhnete, a použít jedno příslovečné určení, jehož druh nad slovem uvedete.
Za správné použití a označení přísudku jmenného se sponou 2 body, za vhodně
stylizované souvětí napsané bez jazykových nedostatků 2 body, za příslovečné určení se
správně uvedeným označením druhu 2 body.
celkem 6 bodů
IV.
Vyjádřete v souvislém textu (napsaném přibližně na pět řádků) svůj názor na knížku, kterou
jste četli. Podmínkou je označit v textu 7 různých druhů slov. Jejich názvy pište slovem.
Za správné použití a označení 7 druhů slov 3 body, za vhodně stylizovaný text
odpovídajícího obsahu, napsaný bez jazykových chyb 4 body.
celkem 7 bodů

V.
Napište jedno synonymum ke každému z následujících slov:
vesele

pozvolný

jít

smát se

4 body

Přijímací zkouška z českého jazyka a literatury (29. 4. 2014)

I.
Opravte jazykové chyby v následujících větách:
Turysté z anglie navštívily i naší zologickou zahradu. Vichřice nespůsobyla žádnou škodu, jen
mně trochu děsila.

II.
Přečtěte si pozorně následující myšlenku:
„Směje se jizvám, kdo nepoznal rány.“ (Přísloví)
Napište přibližně tři řádky textu, v němž vysvětlíte tuto myšlenku blíže.
Dbejte i na jazykovou úroveň.

III.
.
Vyjádřete třemi větami spojenými do souvětí, co se vám líbí nebo nelíbí na vzhledu vaší
obce. Podmínkou je použít v jedné z těchto vět přísudek jmenný se sponou, který
podtrhnete, a použít jedno příslovečné určení, jehož druh nad slovem uvedete.

IV.
Vyjádřete v souvislém textu (napsaném přibližně na pět řádků) svůj názor na knížku, kterou
jste četli. Podmínkou je označit v textu 7 různých druhů slov. Jejich názvy pište slovem.

V.
Napište jedno synonymum ke každému z následujících slov:
vesele

pozvolný

jít

smát se

