Přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury 2014 (13. 6. 2014)
1. Opravte pravopisné chyby v následujícím textu:
V restauraci U zeleného dubu si mohou zákazníci obědnat vybrané speciality naší kuchyně.
Mnozí lidé mají smysl pro povinost. Děti neůnavně pobíhali po trávě. S Itali a Francouzi jsme
se setkali na dovolené u moře, ovšem během konverzace jsme si špatně rozumněli. Žhavá
sluneční víheň neúprosně trápila pouštní karavanu.
8 bodů
2. V souvislém textu (přibližně na 5 řádků) vyjádřete, jakou školu byste chtěli vystudovat a
jaké zaměstnání pak vykonávat a proč. Vyznačte 5 ohebných slovních druhů a 2 neohebné
slovní druhy. Jejich názvy vypište slovem.
7 bodů
3. Vyjádřete jedním souvětím, co se vám líbí nebo nelíbí na městě (vesnici), kde žijete.
Musíte použít přísudek slovesný složený, přívlastek neshodný a příslovečné určení, jehož
druh určíte (v textu podtrhněte).
8 bodů
4. Přečtěte si pozorně následující myšlenku:
„Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak si přivolat další.“
W. Shakespeare
Napište přibližně tři řádky textu, v němž vysvětlíte tuto myšlenku blíže. Dbejte i na
jazykovou úroveň.
5 bodů
5.
a) Uveďte příklad slova nadřazeného a podřazeného
b) Pojmenujte následující dvojici slov: smutek – radost
2 body

Přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury 2014 – III. varianta
1. Opravte pravopisné chyby v následujícím textu:
V restauraci U zeleného dubu si mohou zákazníci obědnat vybrané speciality naší kuchyně.
Mnozí lidé mají smysl pro povinost. Děti neůnavně pobíhali po trávě. S Itali a Francouzi jsme
se setkali na dovolené u moře, ovšem během konverzace jsme si špatně rozumněli. Žhavá
sluneční víheň neúprosně trápila pouštní karavanu.
2. V souvislém textu (přibližně na 5 řádků) vyjádřete, jakou školu byste chtěli vystudovat a
jaké zaměstnání pak vykonávat a proč. Vyznačte 5 ohebných slovních druhů a 2 neohebné
slovní druhy. Jejich názvy vypište slovem.

3. Vyjádřete jedním souvětím, co se vám líbí nebo nelíbí na městě (vesnici), kde žijete.
Musíte použít přísudek slovesný složený, přívlastek neshodný a příslovečné určení, jehož
druh určíte (v textu podtrhněte).

4. Přečtěte si pozorně následující myšlenku:
„Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak si přivolat další.“
W. Shakespeare

Napište přibližně tři řádky textu, v němž vysvětlíte tuto myšlenku blíže. Dbejte i na
jazykovou úroveň.

5.
a) Uveďte příklad slova nadřazeného a podřazeného
b) Pojmenujte následující dvojici slov: smutek – radost

