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Přijímací zkouška z českého jazyka (čtyřleté studium) – 1. termín 22.4.2010 

 
  

A) Pravopisné cvičení 

 

Zakroužkuj tužkou zřetelně všechny chyby v pravopisném cvičení (viz příklad na tabuli). 

 

 

Prázdninový výlet 

 

Ke konci prázdnin jsme si vzpoměli, že by jsme se měly vydat na poslední prázdninový výlet. 

Dlouho jsme se vzájemě radili o cíly své cesty. Nakonec jsme uposlechli otcovi rady, zbalili 

batohy, a vyjeli do hor. Do vlaku, který odjížděl  po osmé hodině raní jsme nastoupili  

na poslední chvíli. Vystoupili jsme na Moldavě, prošli vsí a za nedlouho nás pohltili 

Krušnohorské lesy. Stoupali jsme po horských steskách, pozorovali tamnější přírodu  

a odpočívali jsme na stiných místech. Před setměním jsme se utábořili na osamělé mítině. 

Tento výlet mně scela uchvátil. Byl to vyjímečný zážitek. 

 

 

B) Jazykový  rozbor 

 

1. U přídavného jména ve spojení  o zvířecí přátele urči 

  pád  ………………… 

  číslo  ………………… 

  rod   ………………… 

  vzor  ………………… 
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2. Doplň všechny možné tvary zájmena  já: 

 a) Povídali si o ............ 

 b) Neodpověděl……… 

 

3. Urči druhy číslovek:  

a) stý  …………………  

b) dvojí ………………… 

 

4. U slovesa  vznikl urči  

způsob  ………………… 

rod  ………………… 

vid   ………………… 

vzor  ………………… 

 

5. Uveď vhodný slovesný tvar místo infinitivu: 

a) Místodržící byli……………..(svrhnout) z oken. 

b) Cítil se tou výtkou……………..(dotknout). 

6. Urči zvýrazněné větné členy: 

a) Matku jsme zastihli velmi zneklidněnou.   ………………… 

b) Kvůli dešti zůstali doma.    ………………… 

      

      7.  Vypiš věty vedlejší a urči jejich druh: 

                 a) Zemědělci zaseli včas, ačkoliv bylo počasí nepříznivé. 

   ………………………………………………………………………………….. 

c) Hodně jsme trénovali ,abychom dosáhli dobrých výsledků. 

  ………………………………………………………………………………….. 

     8.  Urči poměr mezi větami hlavními: Mezi tím se setmělo, a tak jsme se chystali domů. 

    

   ……………………………………………………………………….. 
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Přijímací zkouška z českého jazyka (čtyřleté studium) – 1. termín 22.4.2010 

ŘEŠENÍ A BODOVÉ HODNOCENÍ 
 

A)  Pravopisné cvičení - řešení 
Prázdninový výlet 

Ke konci prázdnin jsme si vzpomněli, že bychom se měli vydat na poslední prázdninový 

výlet. Dlouho jsme se vzájemně radili o cíli své cesty. Nakonec jsme uposlechli otcovy rady, 

sbalili batohy(čárka) a vyjeli do hor. Do vlaku, který odjížděl po osmé hodině ranní,  jsme 

nastoupili na poslední chvíli. Vystoupili jsme na Moldavě, prošli vsí a za(mezera)nedlouho 

nás pohltily krušnohorské lesy. Stoupali jsme po horských stezkách, pozorovali tam(n)ější 

přírodu a odpočívali jsme na stinných místech. Před setměním jsme se utábořili na osamělé 

mýtině. Tento výlet m(n)ě(mne) zcela uchvátil. Byl to výjimečný zážitek.  (20 chyb) 

 U pravopisného cvičení je bodové maximum 15. Za každou (!!!) chybu ( tedy i 

špatné vyhodnocení chyby) odečte hodnotitel 1bod. Minusové body neudělovat! Uchazeč 

tedy může získat 0 – 15 bodů. 
 

    B)  Jazykový  rozbor - řešení 

 

1. U přídavného jména ve spojení  o zvířecí přátele urči pád, číslo, rod a vzor 

4.pád, mn. č., muž. živ. r., vz. jarní.            2b  

 

2. Doplň všechny možné tvary zájmena  já: a) Povídali si o .....b) Neodpověděl….. 

a) mně  b) mi, mně                                                                                           2b 

 

3. Urči druhy číslovek: a) stý, b) dvojí. 

a) určitá řadová  b) určitá druhová                                                 1+1 ……2b 

 

4. U slovesa  vznikl urči způsob, rod, vid a vzor. 

oznam. zp., čin. r., dok. vid, vz. tiskne                                                            2b 

 

5. Uveď vhodný slovesný tvar místo infinitivu: 

a) Místodržící byli…..(svrhnout) z oken. b) Cítil se tou výtkou…..(dotknout). 

             a) svrženi  b) dotčen                                                                         1+1……2b 

      

6. Urči zvýrazněné větné členy: 

a) Matku jsme zastihli velmi zneklidněnou. b) Kvůli dešti zůstali doma. 

             a) doplněk  b) přísl. urč. příčiny                                                    1+1 ……2b 

 

           7.  Vypiš věty vedlejší a urči jejich druh: 

                 a) Zemědělci zaseli včas, ačkoliv bylo počasí nepříznivé. 

                 b) Hodně jsme trénovali ,abychom dosáhli dobrých výsledků. 

           a)  ačkoliv bylo počasí nepříznivé – VV přísl. přípustková         1 

           b)  abychom dosáhli dobrých výsledků – VV přísl. účelová         1     celkem 2b 

 

     8.  Urči poměr mezi větami hlavními: Mezi tím se setmělo, a tak jsme se chystali domů. 

           poměr důsledkový                                                                                             1b 

 

 

 

Kde není uvedeno 1+1 (bod) znamená chybná odpověď ztrátu celé bodové dotace ( tedy obou bodů,v příp. 

8.úkolu 1 bod). 

 


