Typové příklady úloh z přijímacích zkoušek z českého jazyka
pro osmileté studium 2010

Část I.

Správně doplňte vynechaná písmena:

Děti se rozhodl_ , že půjdou do kina sam_ .
Nejvyšší hory se brz_ zahal_ do mlhy.
Na jetel_ se třpytily kapky ranní rosy.
Želv_ patří mezi plaz_ .
Přestěhovali jsme se z Chrudim_ do Opav_.
Kolem domu se potuloval ciz_ kocour, asi byl hladov_ .
Dav_ lidí se tísnil_ v postra_ích uličkách.
U močálu kroužil_ hejna hmyzu.
Ne_kusil bys to s námi?
Lidí z blí_kého okolí přib_valo.
Nezapom_l jsi koupit mě_ý chléb?
(Podle V. Styblíka)

Část II.

.

Pozorně si přečtěte následující text a vyřešte úkoly 1) – 15), které se k němu vztahují:
Átrej stál najednou před branou, která vedla do pavilonu. Vstoupil – ocitl se tváří
v tvář Zlatooké vládkyni veškerých přání. Seděla uprostřed okvětního kalíšku na kulatém
polštáři, podpírána mnoha malými poduškami, a hleděla mu vstříc. Vypadala nekonečně
křehká a drahocenná.
Podle bledosti její tváře, která byla téměř průsvitná, mohl Átrej odhadnout, jak velice
je císařovna nemocná. Císařovniny oči měly barvu tmavého zlata. Neprozrazovaly sebemenší
starost nebo zjevný neklid. Císařovna se usmála. Její útlá, malá postavička byla zahalena
do širokého hedvábného pláště, který zářil takovou bělostí, že dokonce i magnoliové květy se

zdály vedle něho matné. Císařovna vypadala jako krásná malá holčička, ale její dlouhé vlasy
byly bílé jako sníh.
(…)
Krve by se v Átrejovi nedořezal. Zaraženě stál a hleděl na Dětskou císařovnu.
Nevěděl, jak by měl začít a jak by se měl zachovat. Konečně se na něho usmála a tiše se ho
zeptala, zda se vrátil z Velkého hledání.
(Michael Ende – Nekonečný příběh, upraveno a zkráceno)

Úloha 1

Zapište větný vzorec daného souvětí:
Její malá postavička byla zahalena do širokého hedvábného pláště, který zářil
takovou bělostí, že dokonce i magnoliové květy se zdály vedle něho matné.
………………………………………………………………………………………………….

Úloha 3

Z prvního souvětí ve druhém odstavci ukázky vypište základní skladební dvojice.
Nevyjádřený podmět uveďte v závorce:
…………………………..……… …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Úloha 5

Z podtrženého textu vypište několikanásobný větný člen:
…………………………………………………………………………………………………..

Úloha 8

Z následujícího souvětí vypište zájmena a určete jejich druhy:
Podle bledosti její tváře, která byla téměř průsvitná, mohl Átrej odhadnout, jak velice je
císařovna nemocná.
………………….. - ..........................................................................................................
…………………..- ..…………………………………………………………………….

Úloha 9

Tučně vytištěné souvětí z textu změňte na řeč přímou:
…………………………………………………………………………………………………..

Úloha 10

Doplňte vždy po jednom synonymu (slovu souznačném) k uvedeným slovům:
hleděl – ………………………..
velice – ………………………..
plášť – …………………………

Úloha 12

Kterou z následujících vlastností císařovny lze bezpečně odvodit z ukázky?
a) netrpělivost
b) pravdomluvnost
c) podlézavost
d) rozvážnost

