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

Část I.

Doplňte vynechaná písmena:

Od dětství jezdím na babi…..inu chalupu, která se nacház….. u přehradní
nádrže …..ipno (L nebo l). Nedaleko odtu….. mám své tajné královstv….., které
jsem ob…..vil při jedné prů…..kumné v…..pravě. Je skryto v keřích
u m…..lkého zál…..vu jezera. Rád se brouzdám ra…..í rosou a pozoruji, jak se
v průzračné vodě prohání mno…..ství rybek a jak se pod přev…..slým břehem
schovávají l…..ní (í nebo ý) raci s klepety a nade mnou pod ro…..ářenou
oblohou poletují hašteřiv….. racci. V rákosí si na honěnou hrají kachny l…..sky.
Na břehu se radují rybáři, kteří právě vylovil….. rybu.
M….. se tu moc líb….., a proto sem jezdím rád.
(Podle V. Styblíka)
Část II.

.

Pozorně si přečtěte následující text a vyřešte úkoly, které se k němu vztahují.
Čtení mě vůbec nebavilo. Ze všech věcí na světě jsem měl nejmíň rád slabikář. Snad
za mých mladých let nebyly slabikáře ještě dost napínavé. A tak jsem v osmi letech nedokázal
přečíst ani písmenko. Právě o osmých narozeninách se to ale mělo změnit. Dostal jsem
knížku! Jen jsem ji prolistoval, abych aspoň podle obrázků věděl, o čem asi je. Zahlédl jsem
v ní loď s třinácti chlapy na palubě. A jak mi listy běžely pod palcem, taky velrybu, co
s pěkným vodotryskem nad nosem plavala za lodí. V hustém pobřežním porostu jsem zahlédl
papouška s červenou hlavou.
Když jsem večer šel spát, strčil jsem knížku pod postel. Rozhodl jsem se, že na ni
zapomenu. Ale ona pořád jako by mě tlačila do zad. Bylo už po desáté hodině, všude černá
tma. Vytáhl jsem knížku a…v té chvíli okolo mne stáli! Všech třináct. První měl dřevěnou
nohu, druhý pásku přes oko, třetí měl levou nohu bosou a na pravé střevíc s rozzívnutou
špičkou. A čtvrtý, sedmý, devátý.
A to už má postel nebyla postel, ale loď. Černé trenýrky, které jsem měl přehozené
na noc přes pelest, se třepotají na stožáru jako pirátská vlajka. Má peřina už taky není peřina,
ale červeně a bíle proužkovaná velryba. Knížka, ze které se piráti vysypali, se ještě nějakou

chvíli potácela ve vlnách, listy se obracely, přelévaly se přes ně vlny. V poslední chvíli se
z nich vznesl papoušek s červenou hlavou a křičel, že jsem hlupák a že jsem na něj zapomněl.
(Václav Čtvrtek – Podivuhodné vyprávění bývalého piráta Kolíska)

Úloha 1

Zakroužkujte literární útvar, který odpovídá ukázce:
a) povídka
b) pohádka
c) bajka
d) legenda

Úloha 3

Zakroužkujte, která charakteristika převažuje při popisu třinácti pirátů:
a) zevnějšku
b) povahových vlastností
c) zájmů a zálib
d) řemeslných dovedností

Úloha 9

Spočítejte a napište, z kolika vět se skládá následující úryvek z textu:
Když jsem večer šel spát, strčil jsem knížku pod postel. Rozhodl jsem se, že na ni
zapomenu. Ale ona pořád jako by mě tlačila do zad.
……………..

Úloha 10

Nadepište číslicemi slovní druhy nad slova ve větě:
Knížka

Se

ještě

nějakou

chvíli

potácela

v

rozbouřených

vlnách

oceánu.

Úloha 11

U podtržených slov ve větě Zahlédl jsem v ní loď s třinácti chlapy na palubě určete
u podstatného jména pád, číslo, rod a vzor; u slovesa osobu, číslo, způsob a čas:
podstatné jméno
pád
číslo
rod
vzor
palubě
sloveso
osoba
číslo
způsob
čas
zahlédl jsem

