Přijímací zkoušky do tercie - 2. kolo
I.
Pravopis - doplň pravopisné jevy v textu:
II.
Vypracuj úkoly, které se vztahují k výchozímu textu:
A) Got__cká architektura nalezla své uplatnění především ve stavbě katedrál a hradů, radnic, mostů,
měšťanských domů, ale i v lidových hrázděných domech.
B) Často bylo v___užíváno již existujícího st___lu románských staveb, které býval__ jen dozdobeny gotickými
prvky a detail__.
C) Gotická katedrála v porovnání s románskými stavbam__ rostla do v__šky, díky důmyslné konstrukci
opěrného systému křížové klenby, mohutných pilířů a sloupov__ch podpěr došlo k odhmotnění vnitřního
prostoru stavb__.
D) Také síla zdiva v porovnání s románským stylem byla daleko menší a katedrály působil__odlehčeným
dojmem.
E) Nejtypičtějším znakem pro gotiku byl lomený oblouk vysokých oken, která často sahala do desetimetrové
výšky.
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Věta A je souvětím nebo větou jednoduchou?
Z věty B vypište příslovce
Ze souvětí C vypište podstatná jména skloňovaná podle vzoru žena:
U slovesa rostla určete mluvnické kategorie:
Vypiš přídavné jméno ve 2. stupni:
Podtržená slova nahraďte synonymy:
V druhé větě souvětí D určete větné členy.
V souvětí E určete slovní druhy:
Vysvětli význam slov cizího původu:
Katedrála
Detail
10. Z textu vypiš 2 slova, která jsou tvořená odvozováním (pomocí předpony, přípony):
11. U následujících slov urči mluvnické kategorie:
Podpěr
Znakem
12. Vytvoř větu, ve které užiješ sloveso sahala v jiné významové souvislosti než v textu:
III.

Sloh - popis

Pacov má jednu významnou gotickou památku. Pokuste se ji popsat. Obrázek vám napoví. (doporučená délka je
10 – 15 vět)
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