
TEST K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z ČESKÉHO JAZYKA  -  TERCIE – 2019 / 2020 
Zadání obsahuje 30 úloh, u každé z nich je uvedeno, kolik bodů za ni lze získat (maximálně 50 bodů). 

Na řešení máte 60 minut. Smíte používat jen psací potřeby. Odpovědi vpisujte přímo do testu. 

 

 

Úloha 01 Které z následujících souvětí není napsáno pravopisně správně?      1 bod 

A) Novákovy dcery odešly včas, dokonce se ještě vrátily. 

B) Poůnorové události roku 1948 byly dramatické. 

C) Obědy budou vydávány pouze do 25. června. 

D) Kryštof Kolumbus objevil Ameriku 1492. 

Úloha 02 Ve kterém z následujících vět je výraz HLAVA použito v přeneseném slova smyslu?   1 bod 

A) Bolela ho hlava. 

B) Hlava XXII je slavný Hellerův román. 

C) Karel je hlavou rodiny. 

D) Hlavu hřídele je nutné nabrousit. 

Výchozí text k úlohám 03 – 06 
 
Láska je jako Večernice, 
plující černou oblohou. 
Zavřete dveře na petlice! 
Zhasněte v domě všechny svíce 
a opevněte svoje těla, 
Vy, kterým srdce zkameněla! 

 

Úloha 03 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení,  zda odpovídá výchozímu textu (ANO), nebo ne (NE) – 

správnou odpověď zakroužkuj:          max. 2 body 

1. V textu se vyskytuje přirovnání.      ANO  NE 

2. Text je epický.        ANO  NE 

3. V textu se vyskytuje rým.      ANO  NE 

4. V textu lze nalézt větu rozkazovací.     ANO  NE 

 

Úloha 04 Které z následujících slov může být také tvarem jiného slova, a je tedy homonymum?  1 bod 

A) láska   B) dveře  C) oblohou  D) domě 

 

Úloha 05 Vytvořte smysluplnou větu, ve které využijete právě tento druhý význam slova vybraného v úloze 04 

              1 bod 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Úloha 06 Vypište z výchozího textu všechna podstatná jména v jiném než 1. pádě:               2 body  

__________________________________________________________________________________________ 



Úloha 07 Přiřaďte ke každé z následujících vět  (1 – 4) možnost (A – F), která označuje větný člen zvýrazněný ve 

větě: (Každou možnost z nabídky A – F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbydou a nebudou použity.)

             Max. 2 body 

1. Namazala si chléb s máslem.    _____ 

2. Do školy chodila denně.    _____ 

3. Učitel rozdal žákům vysvědčení.   _____ 

4. Úkol byl velmi těžký.  

       _____ 

A) PŘEDMĚT 

B) PŘÍVLASTEK SHODNÝ 

C) PŘÍVLASTEK NESHODNÝ 

D) PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ ČASU 

E) PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ MÍRY 

F) PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ PŘÍČINY 

Úloha 08 Uspořádejte jednotlivé části textu (A – F) tak, aby na sebe navazovaly:   3 body 

A)  "Tondo, dáš mi taky stovku, když jednu žábu sním?"  "Ale proč ne."  

 

B)  Ticho přeruší Franta: "Ty, Tondo, řekni mi, proč jsme ty žáby vlastně jedli?" 

 

 

C) Franta se vrhne po žábě a ta se v okamžiku ztratí v jeho puse. Tonda mu vrátí dle úmluvy stovku a jdou 

zamyšlení cestou dál. 

 

D) Franta se sebezapřením zaplatí prohru. Nemůže ale zapomenout na prohrané peníze, a tak se po chvíli ptá: 

 

 

E) Najednou Tondu napadne:  "Když jednu žábu chytneš a sníš, dostaneš ode mne stovku." Tonda se dlouho 

nerozmýšlí, popadne žábu a vmžiku ji má v sobě. 

 

F) Dva kamarádi jsou bažinatou krajinou. Každou chvíli přeskočí přes cestu žába. 

 

1._____ 2. ______ 3._____ 4._____ 5. ______ 6. ____ 

Výchozí text k úloze 09 
 
Dovoluji si Vás a Vaše miminko pozvat na slavnostní „Vítání občánků“, které se uskuteční v sobotu 20. října 2018 
od 10:00 hodin.  
Vítání se uskuteční v obřadní síni Úřadu městyse Šatov. Žádáme rodiče dětí, kteří budou mít zájem se této 
slavnostní události zúčastnit, aby se nahlásili osobně v kanceláři Úřadu městyse Šatov, na tel. čísle: 515 221 662, 
724 185 320 nebo e-mailem: matrika.satov@quick.cz do 10. října 2018. 
                                                                                        Těšíme se na setkání s Vámi.  
                                                                                                                                              starosta 

 

Úloha 09  Do výchozího textu je nutné doplnit dva údaje, aby sdělení bylo úplné. Ve které z následujících možností 

jsou oba tyto údaje uvedeny?           1 bod 

A) Oslovení adresáta, jméno starosty 

B) Důvod konání akce, místo konání akce 

C) Jméno starosty, důvod konání akce 

D) Oslovení adresáta, přesný čas konání akce 



Úloha 10 Přiřaďte ke každému z následujících typů ustálených obrazných spojení (1 – 4) text (A – D), který 

tomuto typu odpovídá.         Max. 2 body 

1. Rčení      _____ 

2. Přísloví      _____ 

3. Přirovnání     _____ 

4. Pranostika     _____ 

A) Má oči jako pomněnky. 

B) Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. 

C) Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 

D) Vzít nohy na ramena. 

Výchozí text k úloze 11 
 
Zoo Praha zve na zahájení 88. sezóny 
Poslední březnová sobota bude již tradičně patřit pražské Zoologické zahradě. Uskuteční se tu slavnostní zahájení 88. sezóny. 
"Kromě těch oficialit a vzácných hostů, včetně významných celebrit, tam budeme křtít jedno z našich mláďat - guerézu. Také 
představíme nový druh pro Zoo Praha - kagu chocholatého," řekl Miroslav Bobek, ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy. 
Během dne nebudou chybět ani komentovaná krmení a setkání s gorilami, slony a dalšími zvířaty. Slavnostní zahájení sezóny 
proběhne v Pražské Zoo už tuto sobotu 30. března. Program začíná v 11:00. 

  

Úloha 11 Který z následujících typů textu odpovídá výchozímu textu?      1 bod 

A) Vzkaz 

B) Zpráva 

C) Pozvánka 

D) Oznámení 

Výchozí text k úloze 12 
 
Daruji koťata kočky domácí. 1x mourovatý kocourek, 1x černá a 1x černá s náznakem zrzavé kresby kočičky. 
Koťata odchovaná v bytě, naučená na kočičí WC, mazlivá. Stáří 9 týdnů. Plzeň. 
 

 

Úloha 12 Napište název typu výchozího textu:         1 bod 

____________________________________________________________________________________________ 

Výchozí text k úloze 13 – 16 
 
Srnec obecný (Capreolus capreolus). Délka těla 95 až 140 cm, výška v kohoutku 60 až 80 cm. Srst v létě žlutě až tmavě 
červená, v zimě šedohnědá až tmavošedá; na zadku bílá skvrna (obřitek). Samec má na hlavě až 30 cm dlouhé parůžky, 
které shazuje v listopadu až prosinci a hned mu narůstají nové. Původně obýval pouze lesnatou krajinu, ale v posledních 
desetiletích se přizpůsobil i životu v tzv. kulturní stepi, kde změnil své životní návyky - zejména v zimě se zde sdružuje do 
početných tlup. Živí se listy a větvičkami dřevin, různými trávami a bylinami a zemědělskými plodinami. Na pastvu vychází 
hlavně večer. Srnčí říje probíhá uprostřed léta. Srna je březí asi 40 týdnů, protože vajíčko se začíná vyvíjet až asi po 20 
týdnech utajené březosti. V květnu až červnu vrhá 1 až 3 srnčata. 
 

 

Úloha 13 Rozhodněte, zda  následující tvrzení jsou v souladu s výchozím textem (ANO), nebo ne (NE). Správné 

odpovědi zakroužkuj:    Max. 2 body 

A) Srnec obecný přijímá potravu zejména v ranních hodinách.   ANO  NE 

B) Srnec obecný je všežravec.       ANO  NE 

C) Srnec obecný shazuje parůžky, které mu později nikdy nedorostou.  ANO  NE 

D) Srnec obecný je samotářské zvíře.      ANO  NE 



Úloha 14 Které z následujících tvrzení o slovech z výchozího textu není pravdivé? (Posuzovaná slova jsou v textu 

podtržena.)            Max. 2 body 

A) Slova šedohnědá a tmavošedá vznikla skládáním.     

B) Spojení Capreolus capreolus je anglického původu. 

C) Slova trávami a bylinami a plodinami tvoří několikanásobný větný člen. 

D) Slovo parůžky je zdrobnělina. 

 

Úloha 15 Vypište z poslední věty výchozího textu základní skladební dvojici.     1 bod 

______________________________________________________________________________________ 

 

Úloha 16 Ve které z následujících možností se vyskytuje souvětí?      1 bod 

A) Srnčí říje probíhá uprostřed léta. 

B) Živí se listy a větvičkami dřevin, různými trávami a bylinami a zemědělskými plodinami. 

C) Délka těla 95 až 140 cm, výška v kohoutku 60 až 80 cm. 

D) Srna je březí asi 40 týdnů, protože vajíčko se začíná vyvíjet až asi po 20 týdnech utajené březosti. 

 

Výchozí text k úloze 17 – 20 
(1) Jestli to teda chcete vážně poslouchat, tak byste asi ze všeho nejdřív chtěli vědět, kde jsem se narodil a jaký jsem 
měl dětství a co dělali moje rodiče, než mě měli, a podobný kecy á la David Copperfield, ale jestli chcete co vědět, 
mně se do toho nechce. Předně mě to otravuje a za druhý by z toho moje rodiče trefil šlak - každýho minimálně 
dvakrát za sebou - kdybych vám o nich vykládal nějaký důvěrnosti. Na tyhle věci jsou hrozně hákliví - zvlášť táta. 
     
(2) Jinak jsou docela prima - to neříkám - ale hákliví jsou pekelně. A vůbec, přece vám nebudu vykládat celou svou 
autobiografii nebo něco. Chtěl bych vám jenom***** o těch šílenostech, co se mi přihodily loni kolem Vánoc, 
zrovna než jsem se složil a musel jet sem a dát si pohov. 

 

Úloha 17 Najděte v prvním souvětí 3 nespisovné výrazy a přepište je do spisovné češtiny:               3 body 

________________________________________________________________________________________ 

Úloha 18 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení,  zda odpovídá výchozímu textu (ANO), nebo ne (NE). 

Správné odpovědi zakroužkuj:          Max. 2 body 

1. První odstavec obsahuje číslovku základní.     ANO  NE 

2. První odstavec obsahuje zájmeno ukazovací.     ANO  NE 

3. Ve druhém odstavci se nalézá spojka souřadicí.     ANO  NE 

4. Ve druhém odstavci je sloveso v podmiňovacím způsobu.   ANO  NE 

 

Úloha 19 Slova ve výchozím textu zvýrazněná tučně nahraďte vhodnými synonymy:   Max. 2 body 

_________________________________________________________________________ 

Úloha 20 Které z následujících slov patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?   1 bod 

A) Vymluvit 

B) Naznačit 

C) Vyprávět 

D) Vzkázat 



Úloha 21 Přiřaďte ke každé z následujících ukázek (1 – 4) odpovídající typ textu (A – F). (Každou možnost 

z nabídky A – F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou použity.)  Max. 2 body

  

1. Sedí Káča na lavici,        ___ 

na klíně má kohouta, 

na koho to slovo padne, 

ten musí jít do kouta! 

 

2. Pepíček je v parku a jezdí na kole.       ____ 

Volá na maminku: „Já jezdím bez ruuukkoouuu.“  

Po chvilce volá znovu: „Mami, já jezdím bez žžžuuubbbůůů.“ 

 

3. Spí má malá, jako včela       ____ 

na medovém polštářku. 

Košilku má z hvězdných nití, 

na knoflíček měsíc svítí. 

Hou, hou, houpy hou. 

 

 

4. Byl jednou jeden Řek, a ten mi řek,       ____ 

abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.  

A já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek,  

kolik je v Řecku řeckých řek.  

    

A) CITÁT 

B) HÁDANKA 

C) ROZPOČITADLO 

D) ANEKDOTA 

E) UKOLÉBAVKA 

F) JAZYKOLAM 

Výchozí text k úloze 22 – 23 
Děti, příliš hlučíte, nedělejte takový *****! 
 

Úloha 22  Napište dvojslabičné vyjmenované slovo po V, které lze podle smyslu doplnit do výchozího textu:   1 bod 

________________________________________________________________________________________ 

Úloha 23 Ve které z následujících vět je pravopisná chyba?       1 bod 

A) Můj mobil je úplně vybitý. 

B) Pelyněk je léčivá bylina. 

C) Moji kamarádi se chovali nerozumě. 

D) Kůra stromů se úplně oloupala. 

Výchozí text k úloze 24 – 25 
***** čekaly už dlouhé minuty v zácpě. 

Úloha 24  Které z následujících podmětů nelze doplnit na vynechané místo (*****)?    1 bod 

A) Autobusy 

B) Motocykly 

C) Elektrokola 

D) Automobily 

Úloha 25  Napiš 2 slova příbuzná se slovem čekaly:      Max. 2 body 

__________________________________________________________________________________  

       



Výchozí text k úloze 26 
Nesnažte se na nás zapůsobit krásným úsměvem! 

 

Úloha 26 Která z následujících možností uvádí správné pořadí slovních druhů z výchozího textu?  1 bod 

A) Sloveso – sloveso – spojka – zájmeno – předložka – přídavné jméno – podstatné jméno 

B) Sloveso – předložka – zájmeno – přídavné jméno – zájmeno – sloveso -  podstatné jméno  

C) Sloveso – zájmeno – předložka – zájmeno – sloveso – přídavné jméno – podstatné jméno 

D) Sloveso – zájmeno – předložka – podstatné jméno – sloveso - přídavné jméno – podstatné jméno 

Úloha 27 Která z následujících možností obsahuje pouze neohebné slovní druhy?    1 bod 

A) Protože, vrkú, teď, se 

B) Nad, u, dobře, čí 

C) Večer, nikdo, od, nás 

D) Méně, ale, před, au 

Úloha 28 Přiřaďte ke každému z následujících vět (1 – 4) slovní druh (A – F), ke kterému patří slovo zvýrazněné 

v příslušné větě. (Každou možnost z nabídky A – F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a 

nebudou použity.)           Max. 2 body 

1. Tři to máslo s vejci pořádně!     ___ 

2. Vrať do knihovny tři knihy.     ___ 

3. S kolem se dostanu dál než pěšky.    ___ 

4. Nevíš, jestli šel už kolem?     ___ 

 

A) SLOVESO 

B) ČÍSLOVKA 

C) PŘÍSLOVCE 

D) PODSTATNÉ JMÉNO 

E) PŘEDLOŽKA 

F) ZÁJMENO 

Úloha 29 Napiš příjmení dvou českých spisovatelů 20. století:     Max. 2 body 

_________________________________________________________________________________________ 

Úloha 30 Popiš každodenní cestu do školy (místa, kudy pravidelně chodíš, lidi, které potkáváš, v rozsahu cca 10 

řádků (dbej na pravopis, pozor na odstavce a opakování slov):     Max. 5  bodů 


