Test z českého jazyka a literatury
osmileté studium - ukázky
Část I.

(text upraven pro potřeby zkoušky podle M. Baňkové)

Všechny úkoly v části I. (tj. 1–17) vycházejí z následujících ukázek. Správná
řešení v nabídkách zřetelně zakroužkujte (vždy pouze jediné) nebo je doplňte.
Úlohy 1 – 3 vycházejí z následující ukázky:

Věci kolem nás se skládají z kladně a záporně elektricky nabitých částic. Obvykle
jsou jejich náboje vyrovnané, elektrostatické silové působení se navenek
neprojevuje. Když však jedno těleso předá část svých záporně nabitých částic
druhému, lze mezi takto nabitými tělesy pozorovat silové účinky. Souhlasně nabitá
tělesa se odpuzují, opačně nabitá přitahují. Elektrostatika se projevuje v našem
běžném životě skoro pořád, třeba tím, že nám jiskří vlněný svetr, který si
přetahujeme přes hlavu, nebo že dostaneme „ránu“ od kliky u dveří, která odvádí náš
náboj k sobě. Některé materiály jsou vodivé více, jiné téměř vůbec. Voda je vodivá
dost. (úlohy 1 – 3)
Co je podle vašeho názoru účelem textu ukázky :
a) text má nalákat čtenáře k pokusům z fyziky
b) text má varovat čtenáře před pokusy z fyziky
c) text má poučit čtenáře o fyzikálních jevech
d) text má přesvědčit čtenáře o nesahání na kliky
Z nabídky vyberte nejvhodnější nadpis k uvedené ukázce:
a) Vodivá voda
b) Elektrostatika
c) Věci kolem nás
d) Pozor na „ránu“
V ukázce čteme:
a) Z elektricky jen záporně nabitých částic se skládají věci v našem okolí.
b) Souhlasně nabitá tělesa se přitahují, opačně nabitá odpuzují.
c) „Ránu“ od kliky u dveří způsobuje skutečnost, že je voda vodivá.
d) Vlněný svetr při přetahování přes hlavu jiskří.

Úlohy 4 – 6 vycházejí z následující ukázky:

Za chvíli už liška ležela v lázni, teplá voda byla příjemná, hranostaj ji myl šamponem
a všechen strach i neklid z ní spadl.
Spojovací výrazy v uvedeném souvětí tvoří:
a) pouze zájmena
b) pouze příslovce
c) pouze spojky
d) spojky a zájmena
Souvětí se skládá právě z tohoto počtu vět?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
Vypište několikanásobný podmět.
………………………………………………………………
Je v souvětí i věta s podmětem nevyjádřeným?
a) ano 1 věta
b) ne
c) ano 2 věty

d) ano 3 věty

Slova svůj kožich napište ve tvaru 7. pádu, čísla jednotného
………………………………………………………………………………………………
Které z uvedených slov není příbuzné se slovem cesta?
a) cestovatel
b) turista
c) cestář
d) cestička
Které z uvedených slov obsahuje předponovou část:
a) plastový
b) poradili
c) hřeben
d) hranostaj

