
Přijímací zkoušky z jazyka českého – prima 2007

Diktát

Ke konci prázdnin jsme si vzpomněli, že bychom se měli vydat na poslední 
prázdninový výlet. Dlouho jsme se vzájemně radili o cíli své cesty. Nakonec jsme uposlechli 
otcovy rady, sbalili batohy a vyjeli do hor. Vzali jsme si s sebou vše nezbytné pro 
vysokohorskou túru. Do ranního vlaku jsme nastoupili na poslední chvíli.

Vystoupili jsme na Moldavě. Pak jsme prošli vsí a zanedlouho nás pohltily 
krušnohorské lesy. Procházeli jsme se stinnými lesy a hájky, mýtinami a loukami. Také jsme 
obdivovali venkovská stavení v údolích. Stoupali jsme po horských stezkách a pozorovali 
tamější přírodu. Odpočívali jsme na stinných místech. Celý slunný den jsme prožili velmi 
příjemně. Před setměním jsme se utábořili na osamělé mýtině. Byli jsme značně unaveni, a 
proto jsme se brzy uložili ke spánku.



Úkoly z jazyka

1. Která ze skupin odpovídá vzorci 3 6 2 7 ?            
a) mu, zle, dva, na
b) nic, kudy, sestřin, ale
c) sebe, hned, každý, do
d) žádný, tam, cizí, mezi

2. Která skupina obsahuje pouze zájmena?
a) nikdo, někdy, tak c) který, sám, nikde
b) takový, mě, její d) svůj, tak, tobě

3. Které mluvnické kategorie má podstatné jméno přátelům?
a) r. muž. živ., č. mn., 3.p. vzor muž
b) r. muž. než., č. mn. ,3.p., vzor stroj
c) r. muž., č. j., 3.p., vzor muž
d) r. muž. než., č. mn, 3.p.,  vzor muž

4. Které sloveso je uvedeno v čase budoucím?
a) Trénujte poctivě. c) Přáli jsme si nový počítač.
b) Postavili by tento dům. d) Budeme se učit anglicky.

5. Od slovesa  jít  utvořte následující tvary: 

a) 1.os., č. mn., zp. podmiňovací, čas přítomný

b) 2. os., č. j., zp. rozkazovací

6. Která z následujících skupin slov obsahuje pouze slova příbuzná?

a) výplata, neplatný, neplač, platan c) odplata, příplatek, platidlo, doplácí
b)  vyprovodit, odvod, vodník, závod d) východní, chodník, pochod, chobot

7. Vypište základní skladební dvojice.              

a) Raněný se velmi těžce zvedal ze země.

b) Hráli jsme si se svými rodiči celý víkend.

c) Zástupy diváků se budou valit na stadion.



8. Které ze slov je synonymem pro slovo talent?            
a) inteligence                             c) nadání
b) vytrvalost                             d) obor

9. Opakem slova žádný je                        
a) někdo b) každý c) nikdo d) všechen e) mnohý

10. Které přísloví mluví o brzkém vstávání?
a) Láska hory přenáší. b) Ranní ptáče dál doskáče.
b) Práce kvapná málo platná. d) Pýcha předchází pád.

11. Seřaďte výrazy podle vyjádření intenzity vlastnosti (od nejslabší k nejsilnější)
mokrý – vlhký – promáčený – navlhlý 

12. Utvořte věty s danými slovy tak, aby byl patrný významový rozdíl mezi nimi.
a) obětí x objetí

b) shlédnout x zhlédnout

13. Který výraz nepatří mezi odborné názvy?             
a) hasicí přístroj
b) rychlý automobil
c) řadící páka
d) automatická převodovka

14. Za kterou větou nelze psát vykřičník?              
a) zvolací b) žádací c) oznamovací d) rozkazovací

15.             
Želva a zajíc
Želva a zajíc se přeli, kdo z nich je rychlejší. Dohodli si čas a místo závodu a dali 

se do běhu. Zajíc spoléhal na svou rychlost, na běh moc nemyslil, lehl si vedle cesty a 
zdříml si. Želva si byla vědoma své pomalosti, bez ustání běžela, předběhla spícího zajíce 
a dostala cenu za vítězství.

Jak se říká literárnímu útvaru, z něhož je ukázka?                                                              
a) bajka b) balada c) pověst d) pohádka

16. Můj oblíbený literární hrdina                                                                                           
      (Kdo a proč?)
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