
Přijímací test z českého jazyka a literatury 2020 

 

        Číslo: 

        Počet bodů: 

 

1. Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? 

 

      A) Rád jsem se toulal potemnělým městem. 

      B) K babiččiným oblíbeným květinám vždy patřily modré poměnky. 

      C) Zvyky tamějších obyvatel nás uchvátily svou rozmanitostí. 

      D) Snaž se mně porozumět. 

 

 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 2 AŽ  4 

Studenti v hodině +pěvu +hlédli film o hudebním skladateli Antonínu Dvořákovi. Poté 

+kritizovali nedostatek informací v něm obsažených a na internetu +háněli další. 

 

2. Na vynechaná místa (+) ve výchozím textu doplňte s/z tak, aby text byl 

pravopisně správně. Ve které z následujících možností jsou s/z uvedena 

v odpovídajícím pořadí? 

 

A) s - s - z - z 

B) z - s - z - s 

C) z - z - z - s 

D) s - z - s - z 

 

     3. Vypište ze souvětí výchozího textu přívlastek neshodný. 

       

     ----------------------- 

 

     4. Vypište z výchozího textu podstatná jména ve 4. pádu. 

 

     ----------------------------------------------- 

 

     5.  Ve kterém z následujících souvětí není chyba v interpunkci? 

 

A) Bude-li hustě pršet a dokonce budou-li padat kroupy, neodejdete z domu. 

B) Ocitl se v kraji, kde ještě dosud nebyl, a ani o něm neslyšel. 

C) Koupil si kladivo, a tím hned rozbil prosklené dveře. 

D) Pozval jsi mne, a tak jsem tady. 

 

 

 

     



  6. Doplňte, o jaký poměr mezi větami hlavními v uvedených souvětích         

souřadných jde. 

 

A) Přišel brzy, leč dlouho se nezdržel.                               ________________ 

B) Nic ji nebolí, nic ji netrápí.                                              ________________ 

C) Ten film jsem neviděla, proto o něm nic nevím.             ________________ 

D) Nejenže je nevítali, dokonce jim ani neotevřeli.             ________________ 

 

       7. Rozhodněte o každé z níže uvedených vět, zda je jednočlenná (A), či ne 

(N): 

 

A) Kvůli odhozené cigaretě se často vznítí požár.                          _________ 

B) Po záplavách se pohřešuje více než sedm lidí.                          _________ 

C) Chránit svůj majetek před ohněm je povinností každého.           _________ 

D) V dálce se zablýsklo.                                                                   _________ 

 

VÝCHOZÍ TEXTY K ÚLOHÁM 8 AŽ 13 

TEXT 1 

Ráno, raníčko panna vstala,                               Bílé šatičky smutek tají, 

prádlo si v uzel zavázala:                                   v perlách se slzy ukrývají, 

„Půjdu, matičko, k jezeru,                                   a pátek nešťastný je den: 

šátečky sobě vyperu.”                                        nechoď, dceruško, k vodě ven.” - 

 

„Ach nechoď, nechoď na jezero,                      Nemá dceruška, nemá stání, 

zůstaň dnes doma, moje dcero!                        k jezeru vždy ji cos pohání, 

Já měla zlý té noci sen:                                     k jezeru vždy ji cos nutí, 

nechoď, dceruško, k vodě ven.                         nic doma, nic jí po chuti. - 

 

Perly jsem tobě vybírala,                                   První šáteček namočila - 

bíle jsem tebe oblíkala                                      tu se s ní lávka prolomila 

v sukničku jako z vodních pěn:                         a po mladičké dívčině 

nechoď, dceruško, k vodě ven.                        zavířilo se v hlubině. 

 

TEXT 2 

Epizeuxis je opakování týchž slov ve verši. 

Anafora je opakování týchž slov na začátku bezprostředně po sobě jdoucích veršů. 

 

     8. Napiš: 

 

8.1 název skladby, z níž je ukázka vzata                 ______________________ 

 

8.2 název sbírky, do níž skladba náleží                   ______________________ 

 

8.3 celé jméno jejího autora                                     ______________________ 



    9. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá výchozímu 

textu (A), nebo ne (N): 

 

    9.1 Text je ukázkou epiky.                                                               _______ 

    9.2 V každé sloce se vždy rýmuje první verš se třetím.                  _______ 

    9.3 V každé sloce se vyskytuje oslovení.                                        _______ 

    9.4 V ukázce vystupují dvě postavy.                                               _______ 

 

    10. Najděte v textu epizeuxis a napište jej. 

       

   ________________________________________________________ 

 

    11. Najděte v textu verše obsahující anaforu a celé je napište. 

 

    _______________________________________________________ 

      

    12. Ke každé z následujících podúloh napište jedno slovo, které odpovídá 

všem podmínkám uvedeným v zadání dané podúlohy: 

 

   12.1 Hledané slovo je spisovné přídavné jméno, které je v 1. pádě čísla 

jednotného tříslabičné, je příbuzné ke slovu MATIČKA a skloňuje se podle vzoru 

JARNÍ.                           __________________ 

    12.2 Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla 

jednotného dvouslabičné, je příbuzné ke slovu ŠATIČKY a skloňuje se podle vzoru 

ŽENA. 

___________________ 

     12.3 Hledané slovo je spisovné slovo, které je v 1. pádě čísla jednotného 

trojslabičné, je příbuzné ke slovu ZAVÍŘILO a skloňuje se podle vzoru STAVENÍ. 

____________________ 

 

    13. O které z následujících možností se v TEXTU 1 zcela jednoznačně 

nepíše? 

 

A)  děj se odehrává ráno 

B)  matce se zdál zlý sen 

C)  matka oblékla svoji dceru do bílých šatů 

D)  dcera spadla do jezera 

 

     14. Seřaďte jednotlivé části textu (A-E) za sebou tak, aby byla dodržena 

textová návaznost: 

 

A) „Piji,” odpověděl pochmurně pijan. „A proč piješ?” zeptal se malý princ. „Abych 

zapomněl,” řekl pijan. 

B) A malý princ zmaten odešel. Dospělí jsou rozhodně moc a moc zvláštní, říkal 



si v duchu cestou. 

C) „Nač abys zapomněl?” vyzvídal malý princ a užuž ho začínal litovat. „Abych 

zapomněl, že se stydím,” přiznal se pijan a sklonil hlavu. 

D) Na další planetě bydlel pijan. Návštěva u něho byla velice krátká, ale malého 

prince hodně rozesmutnila. „Co tady děláš?” řekl pijanovi, který seděl mlčky 

před řadou prázdných a řadou plných lahví. 

E) „A zač se stydíš?” vyptával se dále malý princ, protože by mu byl rád pomohl. 

„Stydím se, že piji!” dodal pijan a nadobro se odmlčel. 

         _________________________________________________________ 

      

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 15 AŽ 18 

O jarních týdeních prázdninách jsme s rodiči jeli do Alpského lyžařského střediska 

poblíž Innsbrucku. Nevěřil jsem svým očím, když jsem viděl, jak nádherné panorama 

tvořené zasněženými útesi velehor se před námi rozprostřelo. V bezprostřední 

blízkosti nás obklopovali  nižší kopce s vleky a sjezdovkami, o něco dále se tyčily 

kopce vyší se skokanskými můstky. Kolem nich byly rozestaveny větrolami 

zabraňující  navátí velkého množství sněhu, jenž by znemožnil nejen na lyžích 

skákat, ale i po dráze sjíždět. 

 

        15. Ve výchozím textu najděte šest slov, která jsou zapsána s pravopisnou 

chybou a napište je pravopisně správně. 

 

________________________________________________________________ 

 

       16. Napište, jakým slovním druhem je ve výchozím textu slovo kolem. 

 

______________ 

  

       17. Rozhodněte, jakým slovním druhem ve výchozím textu je slovo i: 

A) předložka 

B) spojka 

C) částice 

D) citoslovce 

 

       18. Vypište z výchozího textu zájmeno vztažné. 

        

 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


