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Přijímací zkouška z českého jazyka (čtyřleté studium) – 1. termín 22. 4. 2013 

 
1. Vyhledejte v textu všechny pravopisné chyby a opravte je (napište správné znění). 

Po cestě, která vedla údolím, jeli vozy s pitly. Aby nevzniklo nedorozumnění, připomněl jsem, co 

navrhl ve svém projektu. Nerudovi  listy Smetanovi  jsou uloženy v jednom z Pražských muzeí. 

Zřejmě tento hmys přivábyla lahvička přípravku proti kašli. Souhrnně můžeme říci, že Karel IV. 

byl první moderní Český panovník, který bral panování jako nejdúležitější každodení  povinnost. 

Při prohlídce pražských památek se můžeme setkat s Rusi, Francouzi a Itali. Je mnoho spůsobů, 

jak příjemě strávit dovolenou. U pokladny nás výtají šimpanzi, ve voliéře zahlédneme supy, orly a 

sovi. Pohled na uličky a na domy s baroknímy vykýři mě okouzloval, a proto jsem si vždy 

dokázal vibavit obraz Malé Strany.    

   

      

2. Přečtěte si následující souvětí a poté vypracujte úkoly. 

V malé osadě na jihu Itálie, která se jmenuje Santa Letterata, jsem prožíval prázdniny sice jen 

dvakrát, ale myšlenkami tam často zalétám, a proto jsem se rozhodl, že vám to místo popíšu. 

a) Uveďte počet vět a druh souvětí.         

          

b) Vypište věty hlavní a určete poměry mezi nimi.    

  

c) Vypište věty vedlejší a určete jejich druh. 

 

d) Vypište základní skladební dvojici ze 4. věty.    

 

e) Určete slovní druhy u slov:  

osadě 

dvakrát 

často   

  

http://www.gch.cz/


f) Určete větné členy u následujících slov:  

malé 

na jihu 

prázdniny  

 

3. Následující úkoly nevyplývají ze souvětí. 

a) Který český spisovatel je nositelem Nobelovy ceny za literaturu? (Uveďte jméno i 

příjmení). 

 

b) Napište slovo nadřazené ke slovům: židle, stůl, skříň.              

 

c) Doplňte chybějící přísloví:  

 Kdo jinému jámu kopá, ………………………………………………………….. . 

 ……………………………………………………………………………………… 

nejsou koláče. 

 Mluviti stříbro, ……………………………………………………………………... 

. 

d) Doplňte k autorovi jeho dílo:    

Božena Němcová    

Ota Pavel     

Karel Jaromír Erben   

 Jan Neruda 



Přijímací zkouška z českého jazyka (čtyřleté studium) – 1. termín 22. 4. 2013 

Řešení a hodnocení 

 
1. Vyhledejte v textu všechny pravopisné chyby a opravte je (napište správné znění). 

Po cestě, která vedla údolím, jeli vozy s pitly. Aby nevzniklo nedorozumnění , připomněl jsem, co 

navrhl ve svém projektu. Nerudovi  listy Smetanovi  jsou uloženy v jednom z Pražských muzeí. 

Zřejmě tento hmys přivábyla lahvička přípravku proti kašli. Souhrnně můžeme říci, že Karel IV. 

byl první moderní Český panovník, který bral panování jako nejdúležitější každodení  povinnost. 

Při prohlídce pražských památek se můžeme setkat s Rusi, Francouzi a Itali. Je mnoho spůsobů, 

jak příjemě strávit dovolenou. U pokladny nás výtají šimpanzi, ve voliéře zahlédneme supy, orly a 

sovi. Pohled na uličky a na domy s baroknímy vykýři mě okouzloval, a proto jsem si vždy 

dokázal vibavit obraz Malé Strany.    

       20 chyb (za každou odstraněnou 0,5b) = 10 b 

 

2. Přečtěte si následující souvětí a poté vypracujte úkoly. 

V malé osadě na jihu Itálie, která se jmenuje Santa Letterata, jsem prožíval prázdniny sice jen dvakrát, ale 

myšlenkami tam často zalétám, a proto jsem se rozhodl, že vám to místo popíšu. 

a) Uveďte počet vět a druh souvětí.                  

Souvětí souřadné (1 bod), 5 vět (1 bod)     celkem 2 b 

b) Vypište věty hlavní a určete poměry mezi nimi.     

1.VHa,b; 3. VH, 4. VH (1 bod), poměr odporovací, poměr důsledkový (1 bod)   

za vypsání a správné určení celkem 2b 

c) Vypište věty vedlejší a určete jejich druh.  

2. VV přívlastková, 5. VV předmětná     za vypsání a správné určení celkem 2b 

d) Vypište základní skladební dvojici ze 4. věty.    

(já) = jsem se rozhodl           1b 

e) Určete slovní druhy u slov:  

osadě = podstatné jméno; dvakrát = číslovka; často = příslovce    (uznat i čísla slovních druhů)   3 b 

f) Určete větné členy u následujících slov:  

malé= přívlastek shodný; na jihu= příslovečné určení místa; prázdniny =předmět 4. p.   celkem 3 b 

 

 

3. Následující úkoly nevyplývají ze souvětí. 

a) Který český spisovatel je nositelem Nobelovy ceny za literaturu? Jaroslav Seifert    

(uznat pouze celé jméno a příjmení)  1b 

b) Napište slovo nadřazené ke slovům: židle, stůl, skříň.             Nábytek    1b 

c) Doplňte chybějící přísloví:  

 Kdo jinému jámu kopá,  sám do ní padá. 

 Bez práce nejsou koláče. 

 Mluviti stříbro, mlčeti zlato. 

Za každou správnou uvedenou odpověď 1 b  celkem 3 b 

d) Doplňte k autorovi jeho dílo:  

Božena Němcová  Divá Bára, Babička,….  

Ota Pavel   Jak jsem potkal ryby, Smrt krásných srnců  

Karel Jaromír Erben  Kytice  

Jan Neruda   Povídky malostranské, Balady a romance,….  

    za každou správnou odpověď 0,5b   celkem 2 body 

 


