Typové příklady úloh z přijímacích zkoušek z českého jazyka
pro šestileté studium 2011

Část I.

Doplňte vynechaná písmena:

Pap…..rus, přesněji řečeno šáchor papírodárný, je tři až šest metrů vysoká
rostlina, kdysi hustě pokrývající deltu Nilu. Obyvatel….. Egypta byl po celá
tisíciletí všestra…..ě využíván: sloužil jim jako potravina, dělal….. se z něj
sandál….., koše a také výborný psací materiál. …
(Podle L. Pavláta)

Část II.

.

Pozorně si přečtěte následující text a vyřešte úkoly, které se k němu vztahují.
Filozofický sál září po rekonstrukci novotou
Obnova částí interiérů Strahovské knihovny stála 50 milionů korun. Na financování se
podílela zčásti i Praha.
Knihovna slouží veřejnosti jako vědecká, protože jsou v ní skutečně unikátní exponáty, které
je možné si prostudovat ve studovně. Ty nejdražší a nejvzácnější knihy, tedy rukopisy a
prvotisky, jsou v digitální podobě. Kromě filozofických knih se v sále nacházejí díla
přírodních věd, nejcennějšími jsou zřejmě Keplerovy a Koperníkovy spisy a také
čtyřsvazkové dílo o prvním muzeu v Louvru, které knihovně v roce 1812 poslala choť
Napoleona Bonaparta Marie Ludovika.
Spolu se zpřístupněním Filozofického sálu byla otevřena nová audiovizuální expozice
o historii kláštera. V ní se mohou návštěvníci seznámit se životem prvního českého krále
Vladislava II., který byl s olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem zakladatelem kláštera
na Strahově.
Pokud jde o badatele, ti se mohou těšit na to, že knihovna podepsala smlouvu o spolupráci
s Bibliotékou Ambrosiinou Milano, která schraňuje vzácné tisky ze všech oborů lidské
činnosti.
Obnova Filozofického sálu stála 50 milionů korun. Podstatná část, 1,6 milionu €, přišla z tzv.
norských fondů, dalších více než 8 milionů korun dala Praha a zbytek si hradila knihovna
sama. Nedávno skončenou rekonstrukcí však práce ve Strahovské knihovně ještě zdaleka
neskončily, zbývá ještě za desítky milionů opravit přilehlé místnosti, vybudovat nový vstup,
depozitáře, trezory pro rukopisy a prvotisky.
„Záleží samozřejmě na financích, ale chtěli bychom mít tuto část hotovou asi do dvou let,“
uvedl ředitel knihovny Evermond Gejza Šidlovský.
[len]
(Listy hlavního města Prahy, zkráceno)

Úloha 1

Zakroužkujte, do kterého z uvedených funkčních stylů jazyka zařadíte text ukázky:
a) administrativního
b) publicistického
c) řečnického
d) prostě sdělovacího

Úloha 2

Zakroužkujte stylistický útvar, kterému odpovídá text ukázky:
a) článek
b) komentář
c) fejeton
d) soudnička

Úloha 3

Napište odpovědi na otázky vycházející z textu:
a) Kde se v Praze nachází klášter, kterému patří knihovna? ……………………
b) Která konkrétní díla patří v knihovně k těm nejcennějším? …………………
…………………………………………………………………………………………………...
c) Kdo klášter založil? …………………………………………………………

Úloha 10

Vyznačte pomocí číslic, ke kterému slovnímu druhu patří jednotlivá slova v části souvětí:

Kromě

filozofických

knih

se

v

sále

nacházejí

díla

přírodních

věd,...

Úloha 12

Určete větné členy, nepoužívejte zkratky, nezapomeňte na druh příslovečného určení a typ
přívlastku:

… jsou

v ní

unikátní

exponáty.

