Ukázka testu z českého jazyka
Přijímací zkoušky pro školní rok 2013-2014, 8-leté studium
Přiřaď v tabulce k typu textu číslo odpovídajícího úryvku.
1. Tak se dověděl, kde byl vlastně Gandalf, poněvadž vyslechl čarodějova slova
k Elrondovi. Ukázalo se, že Gandalf se zúčastnil velké rady dobrých
kouzelníků, mistrů moudrosti a bílé magie, kterým se konečně podařilo vyhnat
Černého mága z jeho tmavé bašty na jihu od Temného hvozdu.
2. Chceš pryč? Prásk bič!
Sténej a skuč! Kňourej a kňuč!
A rob a rob a čekej hrob,
kde vládce skřet smí popíjet,
hohó, kde má svůj svět!
3. Třicet běloušů na rudé líše,
napřed žvýkají,
potom dupají
a pak stojí tiše.
4. Tolkien se narodil 3. ledna 1892 v Bloemfonteinu v Jižní Africe. Oba jeho
rodiče však pocházeli z anglického Birminghamu. Roku 1919 získal oxfordský
diplom za studia v oboru literatury a lingvistiky.
typ textu
hádanka
báseň
naučný text z encyklopedie
fantasy příběh

číslo úryvku

Která z následujících vět logicky tvoří závěr k úryvku 1 z předchozí úlohy?

a) „Už zakrátko,“ řekl Gandalf, zavládne v hvozdu o něco zdravější povětří.
b) Druhý den ráno se Bilbo probudil s časným jitřním sluncem před očima.
c) Napadla ho strašná myšlenka, že možná bude málo koláčů.
d) Po čtrnácti dnech začal Thorin pomýšlet na odchod.
Slovo povětří vyznačené tučně nahradíme nejlépe slovem?
a) vítr b) vichřice c) ovzduší d) bezčasí
Vyber z nabídky správné pořadí úryvků tak, aby tvořily příběh.
1. Ale tu a tam vždycky otevřel jedno oko a poslouchal, když zaslechl nějakou
část vyprávění, kterou ještě neznal.
2. Vyprávěl Gandalf, neboť Bilbo ztichl a zmocnila se ho ospalost.
3. Pak se elfové ukázali a pozdravili je a převedli je přes řeku k domu Elrondovu.
4. Tam je čekalo vřelé přivítání a mnoho napjatých uší, aby vyslechly vyprávění o
jejich dobrodružstvích.
5. Většinu těch příběhů znal, neboť je sám prožil a sám jich mnoho čarodějovi
pověděl cestou domů.

a) 1,2,3,5,4
b) 4,1,3,2,5
c) 3,4,2,5,1
d) 5,3,4,1,2
Která z uvedených vět je větou jednoduchou?
a) Hluboko pod sebou mezi stromy a nad černými vrcholky lesů dosud viděli
záblesky večerních paprsků na protějších pláních.
b) Kulhali teď tak rychle, jak jen dokázali.
c) Někdy se prodírali mořem kapradí a někdy tichounce našlapovali na koberec
borového jehličí.
d) Ten večer nezafoukal ani vánek, aby rozšuměl větve stromů.
Z uvedené věty vypiš všechny přísudky podle návodu. Dále vypiš i všechna
celá jména vlastní.
Při pohledu z jejich města byla Osamělá hora většinou zakrytá nízkou pahorkatinou,
ve které se táhla průrva, kudy přitékala od severu Bystrá řeka.
a) přísudek slovesný

………………………………………………………

b) přísudek jmenný se sponou ………………………………………………………
c) vlastní jména

………………………………………………………

Označ větu s bezchybně napsaným tvarem přídavného jména přivlastňovacího.
a) V lese si Bilbovi bystré a pátravé oči zvykly rozeznávat černé veverky.
b) V lese si Bilbovy bystré a pátravé oči zvykly rozeznávat černé veverky.
c) V lese si Bilbovo bystré a pátravé oči zvykly rozeznávat černé veverky.
Zkus doplnit oba verše slovem vhodného obsahu i rýmu.
Dřív nežli vzejde slunce svit,
přes chmurný, mlžný horský štít
jdem do hlubin, kde vládne stín,
mu harfy své i zlato _________ .
Dřív nežli vzejde světlo dne,
přes horstvo, jež se v mlze pne,
jdem do hlubin, kde vládne stín,
pro svoje zlato _____________.

