Typové příklady úloh z přijímacích zkoušek z českého jazyka
pro osmileté studium 2012

Část I.

(10 bodů)

Doplňte vynechaná písmena:

O prázdninách v m.....nulém roce jsme s rodiči příjem.....ě .....tráv.....l..... týden

na břez.....ch Svratky. V časných ra.....ích hodinách se rozezněl..... různé ptačí

nápěv...... Umlklo sov..... houkání, které jsme sl.....chal..... za noci. Když utichl

největš...... ptačí .....pěv, rozhoupal se zvon na v.....žce kostela v nejbli.....ší

vs...... Jeho jásav..... hlas se odrážel od okolních kopců a vracel se ke m.....

.....pátky.

Část II.

_____

.

Pozorně si přečtěte následující text a vyřešte úlohy 1 – 6, které se k němu vztahují.
Kuky vesele a rozjařeně hopsal svěžím lesem a do skoku si pobrukoval tu jednu jeho
oblíbenou písničku. Občas se zastavil, aby se přesvědčil, kde mezi stromy probleskuje slunce.
Všechno šlo dobře, dokud mu trnitý šlahoun ostružiní nezachytil nohu.
„Ahoj růžovko!" zasyčelo to odněkud. Kuky opatrně vykoukl z listů, ale nikde nikdo.
„Nejsem růžovej. Jsem červenej."
Znovu se odrazil, udělal dva skoky, a trnité šlahouny ho opět stáhly k zemi.
„Daleko se nedostaneš, růžovko!" ozval se znovu ten hlas. Kuky se opatrně rozhlížel. Hlas
zněl odevšad a odnikud. Raději rychle odsud, pomyslel si. Sebral sílu k velikému skoku. A
hop. Ještě než dopadl na zem, šlahouny ho měly. Prudce s ním smýkly a vtáhly nebožáka do
hustého ostružiní za pařezem. S trnitou smyčkou pod krkem a dvěma přes tělo se nemohl ani
bránit. Vyděšeně volal na neznámého, kde se nachází. Listí se nad ním zavřelo a les byl zase
klidný, jako by se tu vůbec nic nestalo. (Jan Svěrák, Kuky se vrací - upraveno a zkráceno)

Úloha 3

(2 body)

Určete počet vět v souvětí a vypište všechny přísudky:
Listí se nad ním zavřelo a les byl zase klidný, jako by se tu vůbec nic nestalo. ..........................
.......................................................................................................................................................

Úloha 4

(2 body)

U podtržených slov určete mluvnické kategorie (i vzor):
Kuky opatrně vykoukl z listů.
vykoukl (osoba, číslo, způsob, čas) - ...........................................................................................
listů (pád, číslo, rod, vzor) - .........................................................................................................

Úloha 5

(1 bod)

Zakroužkujte správnou variantu, v níž je několikanásobný větný člen:
a) do skoku si pobrukoval
b) vesele a rozjařeně hopsal
c) jeho oblíbenou písničku

Vyřešte další úlohy 7 – 13, které se k výchozímu textu nevztahují.

Úloha 8

(1 bod)

Zakroužkujte variantu, ve které je použit správný mluvnický tvar:
a) šli bysme
b) šli bychom
c) šli by jsme
d) šli by sme

Úloha 9

(2 body)

Určete, kterými slovními druhy může být slovo má. Uveďte u každé varianty krátkou
větu:
má ...........................................................................................................................................
má ...........................................................................................................................................

Úloha 10

(2 body)

Napište druhý a třetí stupeň těchto přídavných jmen:
hluboký ...................................................................................................................................
rychlý .....................................................................................................................................

Úloha 11
Které slovo není mnohoznačné:
a) zub
b) automobil
c) hlava

(1 bod)

