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Přijímací zkouška z českého jazyka (osmileté studium) – 1. termín přijímacího řízení 22.4.2010 

 

      Máte doma půdu? Nebo alespoň na chalupě? Tak věřte nebo ne, tam se dějí věci. V době, když se 

nikdo nedívá, zde ožívají hračky a jiné pohozené věci.  

     Já vám povím příběh, který se odehrál mezi starým haraburdím v zapadlých koutech naší domácí půdy. 

 

     Na půdě našeho starého domu, v zaprášeném kufru, si zařídily ůtulný domof čtyři kamarádi: krásná 

panenka Poměnka, odrbaný plišový a tak trochu líný medvídek Mucha, marioneta – dřevěný ritíř Krasoň a 

plastelínoví skřítek s tužkou místo nosu Šubrt. Sou veselí  

a hravý a těší se na své každodení hry a rituály. 

     Každý den u snídaňe si vylosují, kdo má ten den narozeniny. 

Oslavenci pak zahrají písničku a Pomněnka mu upeče dord. Pak se 

všichni vidají do práce. Mucha je výpravčím na nedalekém nádraží, 

Šubrt strojvedoucím  

a rytíř Krasoň jezdí denně vlakem do sluje, kde svádí lítý boj 

z nafukovacím drakem. 

     Ale co se nestane. Pomněnka jednoho dne náhle zmizí. kamarádi s púdy se rozhodnou Pomněnku najít. 

Překonají fšechny pasti a nástrahy a Pomněnku se jim podaří zachránit z říše zla. Všichni pak oslavují své 

znovuzrození u velkého narozeninového dortu, kterej jim upekla, kdo jiný neš Pomněnka. 

     

  Tak a už i ty znáš tento neuvěřitelný příběh. A právě jeho hlavní aktéři budou dnes tvými průvodci. 

Ale ještě dříve než se s nimi osobně seznámíš, máš před sebou první úkol. Tvým prvním úkolem je vyhledat 

všechny pravopisné chyby v úvodním textu a opravit je (zakroužkuj je a nadepiš správné znění). 

 

      Tak a jak to bývá podle zásad slušného chování, má přednost dáma. Pomněnko, máš slovo. 

     Ahojky, milý kamaráde. Vůbec se mě nemusíš bát. Já jsem od přírody hodná. Začneme pěkně zlehounka. 

 

1. Ze čtvrté věty úvodního textu vypiš všechna podstatná jména a urči u nich následující 

   (doplň tabulku):  

SLOVO PÁD ČÍSLO ROD VZOR 
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2. Které z následujících slov můţe být podstatným jménem i slovesem? (správnou odpověď 

zakrouţkuj) 

   a) jí     b) má     c) lež      d) koupání 

3. Které slovní druhy: 

  a) časujeme ……………………………………………………………………….. 

  b) skloňujeme …………………………………………………………………….. 

  c) stupňujeme …………………………………………………………………….. 

4. Která z následujících vět obsahuje sloveso ve 2. osobě jednotného čísla minulého času? 

   a) Řekl mi, abych přišel.      b) Zbláznili jste se? 

   c) Copak jsi mě neviděl?      d) Ty něco vidíš? 

 

     Ode mě je to vše. Vidím, že jsi šikulka. Jen tak dál. 

     Mucho, jsi na řadě! Kde zase vězíš?! Nezdržuj! Není času nazbyt.  

     Jo, jo už jsem tu. To je povyku pro nic za nic. Pozorně čti, tady jsou mé úkoly. 

 

5. U kaţdé věty rozhodni, zda jde o větu jednoduchou: 

    a) ANO – NE   Já jsem spal, ale Šubrt už cvičil. 

    b) ANO – NE   Doktorka mi řekla, abych ještě zůstal doma. 

    c) ANO – NE   V dortu byly ořechy, mandle, dokonce i rozinky. 

    d) ANO – NE   Přemýšlím, co bych pro tebe ještě vymyslel. 

6. Která z následujících vět má nevyjádřený podmět? 

   a) Před boudou spal pes.       b) Celou oblohou zářila duha. 

   c) Zabalili jsme si svačinu na cestu.     d) Všude kolem rostly tulipány. 

 

     Teď trochu víc přemýšlení. 

 

7. Vymysli a napiš: 

     a) větu oznamovací ………………………………………………….. 

     b) větu rozkazovací …………………………………………………. 

     c) větu tázací ………………………………………………………… 

     d) větu přací ………………………………………………………… 

     Áááááá, teď jsem  konečně na řadě já, spanilý rytíř Krasoň. 

8. Označ slovo, které obsahuje dvojhlásku: 

     a) zauzlovat       b) používat       c) vykoupat      d) naučit 

9. Ve kterém z uvedených slov je skupina písmen NEJ -  předponou? 

     a) nejednotný       b) nejasný       c) nejmenovaný      d) nejmilejší 

10. Uveď antonymum ke slovu mrzutý: 

       a) smutný         b) veselý         c) nevrlý         d) barevný 

11. Vysvětli význam slova rituál:  



  

 

  

     Šubrte, přestaň se natahovat a různě protahovat své plastelínové tělo a pojď zadat poslední úkoly. 

 

12. Doplň správný výraz: 

      Já ti chci …………………..(o pravdu/ opravdu) pomoci. 

13. Najdi správně napsanou přímou řeč: 

      a) Kamarádi z půdy řekli, gratulujeme, jsi šikulka. 

      b) Kamarádi z půdy řekli: gratulujeme, jsi šikulka. 

      c) Kamarádi z půdy řekli: Gratulujeme, jsi šikulka. 

      d) Kamarádi z půdy řekli: „Gratulujeme, jsi šikulka.“ 

 

     Co se to tam povaluje za knížku? Ty nám určitě poradíš. 

TEXT K ÚLOHÁM 14 AŢ 19 

     „Uprostřed hvozdu a uprostřed noci, za větrem v roklince doutnal ohníček. Kousek dál na pařezu 

seděl do pláště zachumlaný voják. Veterán. 

     Drţel stráţ. Nebylo koho se bát, daleko široko nebylo člověka ani jiné šelmy. Je však ve vojácké 

krvi drţet vartu. Díval se do ohně. V ohništi zapraskalo, vyprskla hrst jisker a z popela vyskočil čilý 

plamínek. Vyšvihl se na hrazdu suché větévky a cvičil a protahoval se na ní, dokud ji neproměnil 

v popel. Neţ seskočil dolů mezi ţhavé uhlíky, ještě naposledy zablikal a posvítil na čtyři prošlapané 

podráţky na dvou párech sešlých holínek, do kterých byli obuti ještě další dva veteráni. Leţeli 

s nohama u tepla a spali.“                                                  (Fimfárum) 

 

14. Kdo je autorem uvedené ukázky? 

a) Walt Disney  b) Jan Amos Komenský  c) Alois Jirásek  d)Jan Werich 
 

15. Jak se daný příběh jmenuje? 

a) Tři zlaté vlasy děda Vševěda   b)  Tři veteráni   

c)   Honza a tři zakleté princezny    d)  Třetí princ 
 

16. Jak se jmenují hlavní postavy tohoto příběhu? 

a) Pankrác, Servác, Bonifác    b)  Pankrác, Servác, Bimbác  

c)   Kašpar, Melichar, Baltazar       d)  Jan, Petr, Matěj 
 

17. Důleţitou roli hraje v příběhu strom zvaný: 

a) frňákovník   b) pelyňkovník  c) skřítkovník    d) hruškovník 
 

18. V které větě z ukázky je pouţita personifikace (zeţivotnění)? 

a) … za větrem v roklince doutnal ohníček.  b) nebylo koho se bát. 

 c)   Z popela vyskočil čilý plamínek.    d) … do kterých byli obuti ještě další dva veteráni. 
 

19. Jakým literárním druhem je náš úryvek? 

a)  Pověstí    b) bajkou     c) dobrodružnou povídkou  d) pohádkou 

 

    



  

 

  Támhle v rohu stojí starý gramofon. Pustíme si nějakou hezkou písničku.  

 

 

             

 

TEXT K ÚLOHÁM 20 AŢ 23 

 

JIŘÍ VOSKOVEC, JAN WERICH 

V DOMĚ STRAŠÍ DUCH 

 

Já bych vám nebyl sám 

Přes noc ve starodávným hradě 

Není tam klidný spaní 

Chodí tam Bílá paní 

 

Praskání nahání 

Strachu člověku v nočním chladu 

Srdce mi hlasitě klepe 

Tuším tady záhadu 

 

Boty dupou po schodech 

V domě straší duch 

Náhle začne táhle pištět 

Prásk! – a zbyl po něm puch 

 

Ve vikýři nahoře 

Vytřeštěná tvář 

Dlouhá čouhá z kamen ruka 

A trhá kalendář 

 

Tohle přece není 

Ţádný bydlení 

To je jen k zbláznění 

Ale bydlení to není 

 

Hodiny jdou pozpátku 

Je tu mrtvej vzduch 

Je tu něco v nepořádku 

__________________ 

 



  

 

20. Text je rozdělen na šest částí. Jak se kaţdá z nich jmenuje? 

a) verš         b) kapitola   c) sloka   d) báseň 

 

21. Pouze jedno tvrzení o textu je pravdivé. Které? 

a) Text neobsahuje čárky a znaménka za větami.  b) V textu se uplatnil dialog. 

 c) Text je napsaný spisovnou češtinou.   d) Jde o prózu pro děti. 

 

22. Čím se proslavil Jan Werich a Jiří Voskovec? 

a) Byli výtvarníci.    b) Byli hudebníci.  

c) Byli hudební skladatelé.    d) Byli tvůrci divadelních her a herci. 

 

23. Místo posledního řádku textu je označení _________. Rozhodni, která z následujících 

      moţností by měla být zakončením této ukázky: 

a) Je tu mrtvej vzduch  b) Lítá tady zlej duch  c) Uch, uch d) V nepořádku  

 

24. Udělej nám všem radost a nakresli svoji nejoblíbenější hračku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     To už je úplný konec. Bylo moc fajn s tebou strávit tenhle čas. Měj se moc pěkně a mnoho štěstí při 

plnění matematických úkolů. To ti přejeme my všichni ze zaprášené domácí půdy.  

    P. S. Dávej pozor, ať tvoje nejoblíbenější hračka také jednou neskončí v zaprášeném koutě půdy. To si 

nezaslouží. 

 

 



  

 

Přijímací zkouška z českého jazyka (osmileté studium) – 1. termín přijímacího řízení 22.4.2010 

Řešení a hodnocení 
     Celkově je zde 20 pravopisných prohřešků. Chyby nejsou v psaní interpunkce a psaní slov přejatých. Je tedy možné získat 

maximálně 20 bodů. Za každou správně označenou chybu žák získává +1 bod, za každou chybu navíc je mu jeden bod odečten. 

       Na půdě našeho starého domu, v zaprášeném kufru, si zařídili útulný domov čtyři kamarádi: krásná panenka Pomněnka, 

odrbaný plyšový a tak trochu líný medvídek Mucha, marioneta – dřevěný rytíř Krasoň a plastelínový skřítek s tužkou místo nosu 

Šubrt. Jsou veselí a hraví a těší se na své každodenní hry a rituály. 

     Každý den u snídaně si vylosují, kdo má ten den narozeniny. Oslavenci pak zahrají písničku a Pomněnka mu upeče dort. Pak 

se všichni vydají do práce. Mucha je výpravčím na nedalekém nádraží, Šubrt strojvedoucím a rytíř Krasoň jezdí denně vlakem do 

sluje, kde svádí lítý boj s nafukovacím drakem. 

     Ale co se nestane. Pomněnka jednoho dne náhle zmizí. Kamarádi z půdy se rozhodnou Pomněnku najít. Překonají všechny 

pasti a nástrahy a Pomněnku se jim podaří zachránit z říše zla. Všichni pak oslavují své znovuzrození u velkého narozeninového 

dortu, který jim upekla, kdo jiný neţ Pomněnka. 

1. Ze čtvrté věty úvodního textu vypiš všechna podstatná jména a urči u nich následující   (doplň tabulku):  

SLOVO PÁD ČÍSLO ROD VZOR 

oslavenci 3. pád jednotné mužský životný muž 

písničku 4. pád jednotné ženský žena 

Pomněnka 1. pád jednotné ženský žena 

dort 4. pád jednotné mužský neživotný hrad 

- celé dobře … 2 body  - jedna chyba … 1 bod 
2. Které z následujících slov můţe být podstatným jménem i slovesem? (správnou  odpověď zakrouţkuj) 

   ◦ a) jí    ◦ b) má    ◦ c) lež     ◦ d) koupání     - označení odpovědi c) … 1 bod 

3. Které slovní druhy: 

   ◦ a) časujeme …slovesa … 

   ◦ b) skloňujeme …podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky … 

   ◦ c) stupňujeme …přídavná jména, příslovce …    - celé dobře …1 bod 
4. Která z následujících vět obsahuje sloveso ve 2. osobě jednotného čísla minulého  času? 

    ◦ a) Řekl mi, abych přišel.    ◦ b) Zbláznili jste se?    ◦ c) Copak jsi mě neviděl?    ◦ d) Ty něco vidíš? 

- označení odpovědi c) … 1 bod 

5. U kaţdé věty rozhodni, zda jde o větu jednoduchou: 

    ◦ a) ANO – NE   Já jsem spal, ale Šubrt už cvičil.         ◦ b) ANO – NE   Doktorka mi řekla, abych ještě zůstal doma. 

    ◦ c) ANO – NE   V dortu byly ořechy, mandle, dokonce i rozinky.    ◦ d) ANO – NE   Přemýšlím, co bych pro tebe ještě vymyslel. 

- celé dobře …1 bod 
6. Která z následujících vět má nevyjádřený podmět? 

   ◦ a) Před boudou spal pes.       ◦ b) Celou oblohou zářila duha.        

  ◦ c) Zabalili jsme si svačinu na cestu.    ◦ d) Všude kolem rostly tulipány.       - označení odpovědi c) … 1 bod 

7. Vymysli a napiš: 

    ◦ a) větu oznamovací …Např. Maminka se vrátí zítra. …      ◦ b) větu rozkazovací … Např. Ukliď to! … 

    ◦ c) větu tázací … Např. Máš domácí úkol? …      ◦ d) větu přací …Např. Kéž se ti to vydaří! … 

- uvedení všech vět … 2 body - jedna věta s chybou či neuvedení jedné věty … 1 bod     

8. Označ slovo, které obsahuje dvojhlásku: 

    ◦ a) zauzlovat    ◦ b) používat    ◦ c) vykoupat    ◦ d) naučit    - označení odpovědi c) … 1 bod 

9. Ve kterém z uvedených slov je skupina písmen NEJ -  předponou? 

    ◦ a) nejednotný    ◦ b) nejasný    ◦ c) nejmenovaný    ◦ d) nejmilejší   - označení odpovědi d) … 1 bod 

 

10. Uveď antonymum ke slovu mrzutý: 

      ◦ a) smutný      ◦ b) veselý      ◦ c) nevrlý      ◦ d) barevný       - označení odpovědi b) … 1 bod 

11. Vysvětli význam slova rituál:  

 - způsob chování založený na jistém pravidelném opakování    - za správné vysvětlení pojmu … 1 bod 

12. Doplň správný výraz: 



  

 

      Já ti chci …………( o pravdu/ opravdu) pomoci.    - za správné označení … 1 bod 

13. Najdi správně napsanou přímou řeč: 

      ◦ a) Kamarádi z půdy řekli, gratulujeme, jsi šikulka.      ◦ b) Kamarádi z půdy řekli: gratulujeme, jsi šikulka. 

      ◦ c) Kamarádi z půdy řekli: Gratulujeme, jsi šikulka.      ◦ d) Kamarádi z půdy řekli: „Gratulujeme, jsi šikulka.“ 

         - označení odpovědi d) … 1 bod 

 

„Uprostřed hvozdu a uprostřed noci, za větrem v roklince doutnal ohníček. Kousek dál na pařezu seděl do pláště 

zachumlaný voják. Veterán. 

     Drţel stráţ. Nebylo koho se bát, daleko široko nebylo člověka ani jiné šelmy. Je však ve vojácké krvi drţet vartu. Díval 

se do ohně. V ohništi zapraskalo, vyprskla hrst jisker a z popela vyskočil čilý plamínek. Vyšvihl se na hrazdu suché 

větévky a cvičil a protahoval se na ní, dokud ji neproměnil v popel. Neţ seskočil dolů mezi ţhavé uhlíky, ještě naposledy 

zablikal a posvítil na čtyři prošlapané podráţky na dvou párech sešlých holínek, do kterých byli obuti ještě další dva 

veteráni. Leţeli s nohama u tepla a spali.“                                                                                                    (Fimfárum) 

14. Kdo je autorem uvedené ukázky? 

a) Walt Disney  b) Jan Amos Komenský c) Alois Jirásek d) Jan Werich 

15. Jak se daný příběh jmenuje? 

a) Tři zlaté vlasy děda Vševěda b) Tři veteráni     c) Honza a tři zakleté princezny   d) Třetí princ 

16. Jak se jmenují hlavní postavy tohoto příběhu? 

a) Pankrác, Servác, Bonifác b) Pankrác, Servác, Bimbác      c) Kašpar, Melichar, Baltazar         d) Jan, Petr, Matěj 

17. Důleţitou roli hraje v příběhu strom zvaný: 

    a)   frňákovník   b) pelyňkovník   c) skřítkovník    d) hruškovník 

18. V které větě z ukázky je pouţita personifikace (zeţivotnění)? 

    a) … za větrem v roklince doutnal ohníček. b) nebylo koho se bát.  

    c) Z popela vyskočil čilý plamínek.  d) … do kterých byli obuti ještě další dva veteráni. 

19. Jakým literárním druhem je náš úryvek? 

     a) pověstí  b) bajkou  c) dobrodružnou povídkou d) pohádkou 

 - za všechny správně označené odpovědi 14-19 … 2 body 

 - za jednu chybnou odpověď … 1 bod 

 - za více chybných odpovědí … 0 bodů 

 

JIŘÍ VOSKOVEC, JAN WERICH:  V DOMĚ STRAŠÍ DUCH (text básně) 

 

20. Text je rozdělen na šest částí. Jak se kaţdá z nich jmenuje?   

 a) verš   b) kapitola  c) sloka   d)báseň 

21. Pouze jedno tvrzení o textu je pravdivé. Které? 

 a)Text neobsahuje čárky a znaménka za větami.   b) V textu se uplatnil dialog. 

 c) Text je napsaný spisovnou češtinou.  d) Jde o prózu pro děti. 

22. Čím se proslavil Jan Werich a Jiří Voskovec? 

 a) Byli výtvarníci.           b) byli hudebníci.         c) Byli hudební skladatelé.      d) Byli tvůrci divadelních her a herci. 

23. Místo posledního řádku textu je označení _______________. Rozhodni, která z následujících moţností by měla být 

zakončením této ukázky: 

 a) Je tu mrtvej vzduch b) Lítá tady zlej duch  c) Uch, uch  d) V nepořádku  

- za všechny správně označené odpovědi 20 - 23… 2 body 

- za jednu chybnou odpověď … 1 bod 

- za více chybných odpovědí .. 0 bodů 

 

24. Udělej nám všem radost a nakresli svoji nejoblíbenější hračku: 

- za všechny obrázky … 1 bod 
 

 


