Typové příklady úloh z přijímacích zkoušek z českého jazyka
pro šestileté studium 2010

Část I.

Správně doplňte vynechaná písmena:

Roku 1887 se v Hrusicích narodil chlapec, kterému sudičky dal.....
do v.....nku výtvarné nadání, hluboký lidský cit a pracovitost. Těžko bychom
hledal..... člověka, který se nikdy nesetkal se jménem Josef Lada. Každý z nás
alespoň jednou vstoupil do světa jeho pohádkov.....ch knížek.
Lada kreslil rád už od dě.....tví. Velmi toužil studovat malířství, ale
rodičům stále nezbýval..... peníze. Přesto došel k v.....tčenému cíl....., i když
zpočátku přispíval sv.....mi. kresbami jen do humoristických časopisů. Nejvíce
námětů mu poskytovala rodná vesnička. Rád zobrazoval děti, zvířata i
pohádkové b.....tosti. Ladov..... čerti a vodníci patřil..... vždy do české vs..... .
Zvláště děti si s ro.....ářenýma očima vždy listoval..... Mikešem a
prohlížel..... si Ladov..... obrázky plné pohody. Starší nezapo.....ěli na umělcovu
výpravu Prodané nevěsty Bedřicha Smetany v Národním divadle.
Josef Lada byl všestra.....ým umělcem. Malí i dospělí zůstali dodnes jeho
stálými obdivovatel..... .
(Podle V. Styblíka)
Část II.

.

Pozorně si přečtěte následující text a vyřešte úkoly 1) – 16), které se k němu vztahují:
Pohádkové Hrusice
Navštívíme stezku, která vede po stopách hrusického rodáka, malíře a spisovatele Josefa Lady
(1887 – 1957). V Hrusicích si svého velkého rodáka opravdu váží – je zde Památník Josefa
Lady, jeho busta stojí v parku před obecním úřadem, který používá známky s Ladovými
náměty, a hospoda U Sejků je vymalována ladovskými náměty. Pamětní deska připomíná
místo, kde stával rodný dům Josefa Lady. V tomto domě naučil Pepík Ševců mluvit kocoura
Mikeše a později čuníka Pašíka. Ten šikovný vesnický kluk je vlastně Josef Lada.
Dominantou Hrusic je kostel svatého Václava. Původní stavba je románská (před rokem
1200), jak dokládá i románský ústupkový portál z červeného pískovce. Jako téměř všechny
kostely prošel v 18. století barokní úpravou. Před kostelem se nachází památný strom – lípa
malolistá. Šmejkalka byla sídlem strašidla Mulisáka a jeho syna Bubáčka. Za hastrmanem
Brčálem a jeho synkem se musíme vypravit z Hrusic dál – až k Hubačovskému rybníku.
V létě je tu příjemné vykoupání a osvěžení. Podle pohádky si hastrman Brčál držel v hrníčku

duši od velocipédu, takže cyklisté, dejte si pozor! Snad nejkrásnější v okolí Hrusic jsou polní
a lesní cesty. Dá se po nich dojít k Sázavě, ke zříceninám hradů (odtud tedy bral Lada
inspiraci k ilustracím pohádkových knížek) nebo až do Voděradských bučin. (Podle K. Drábka)

Úloha 3

Podtrhněte větu vedlejší v souvětí a určete její druh: …………………………………..
Pamětní deska připomíná domek, kde stával rodný dům Josefa Lady.

Úloha 7

Podle pohádky si hastrman Brčál držel v hrníčku duši od velocipédu, takže cyklisté, dejte si
pozor! Zakroužkujte, o jaký druh věty podle postoje mluvčího jde:
a) tázací
b) oznamovací
c) přací
d) zvolací

Úloha 8

Josef Lada knížky psal i ilustroval. Vysvětlete význam slova ilustrace:
……………………………..……………………………………
Vyškrtněte z řady autorů, kteří knížky psali a ilustrovali, toho, který knížky jen psal:
Josef Čapek – Jiří Trnka – Karel Poláček – Adolf Born

Úloha 11

U následujících slovních tvarů Václava, dokládá nacházejících se v textu určete tzv. základní
gramatické (mluvnické) kategorie jako rod, číslo, pád a vzor nebo osobu, číslo, čas a způsob:
slovo
Václava
dokládá

1. kategorie

2. kategorie

3. kategorie

4. kategorie

Úloha 13

Vytvořte synonymickou řadu ke slovu čuník a to tak, že doplníte tři synonyma s odlišnými
slovními základy (vlastní názvy se nepočítají):
čuník – ………………….– …………………. – ………………….

Úloha 14

Josef Lada se inspiroval (neboli získával nápady) ke svým ilustracím v přírodě. Jaké rčení se
od dob antiky používá pro vyjádření situace, když umělec dostal nápad:
umělce ……………… ……………… .

Úloha 16

Podtrhněte věcné chyby ve zkrácené verzi původního textu:
Josef Lada se narodil v roce 1957 v Hrusicích a stal se významným českým malířem
a spisovatelem. Jeho rodná obec si ho velmi vážila a na důkaz úcty k němu mu dala
vybudovat památník, odhalit bustu, vytisknout známky a vymalovat hospodu U Sejků jeho
náměty. Kromě rodného domku nalezneme ve vesnici původně románský kostel svatého
Václava, jehož portál je z červeného vápence. Za Pepíkem Ševců se musíme vypravit až
k Hubačovskému rybníku, kde je v létě příjemné koupání. Nejkrásnější v okolí Hrusic jsou
luční a polní cesty, po kterých dojdeme až k řece Sázavě nebo do Voděradských bučin.

