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Ukázkový test pro školní přijímací zkoušky – český jazyk (zadání) 

 

1. Která z následujících vět je zapsána pravopisně správně?   1 bod 

A) Obě skupiny chlapců se vydali na náročnou pěší tůru.   

B) Obě skupiny chlapců se vydali na náročnou pěší túru. 

C) Obě skupiny chlapců se vydaly na náročnou pěší tůru. 

D) Obě skupiny chlapců se vydaly na náročnou pěší túru. 

2. Která z následujících možností obsahuje chybu v interpunkci?     1 bod 

A) Badatel se zaměřil na české dějiny, zejména na období středověku. 

 B) Během loňského roku jsme přijali víc lidí, než jsme původně zamýšleli. 

C) Potřebuje trénovat každý den, a proto zažádal o individuální studijní plán. 

D) Podle statistických údajů z loňského roku, spotřeba mléka prudce vzrostla. 

 VÝCHOZÍ TEXT k úloze 3 

Loni mi nabídli, abych se stal lyžařským instruktorem ve Vysokých Tatrách. Mým úkolem bylo naučit 

lyžovat osmileté chlapce. Jakmile kluci nabyli trochu sebevědomí, zlákaly je večerní jízdy. Nakonec 

mně přemluvili. Samozřejmě jsem jim vysvětlil, jak se mají na uměle osvětlených svazích pohybovat. 

Myslel jsem, že mi děti rozuměly. Během jediné hodiny však zmizeli dva žáčci. Začala rozsáhlá 

záchranná akce. Celí zoufalí jsme zprvu zamířili k vleku, ale po chlapcích ani stopy. Když jsem z 

blízkého lesa uslyšel vytí vlků, marně jsem zaháněl hrůzné vydiny rozsápaných tělíček. Díky 

vynikající práci záchranářů jsme se ale s oběma dětmi po dvou hodinách šťastně zhledali. Pavlovi se 

nic nestalo, Petr měl zlomenou holení kost. 

3. Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je 

pravopisně správně.                                                                                   max.4 body 

Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány 

za chybu. Doporučení: Opravte pouze ta slova, u kterých jste si jisti, že jsou ve výchozím textu 

zapsána s pravopisnou chybou. 

4. Které z následujících sloves je nedokonavé?                                                  1 bod 

A) zachytit 

B) zaniknout 

C) zasahovat 

D) zaznamenat 
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5. Které/á/ souvětí je /jsou/ interpunkčně správné /á/?                                       2 body 

A) Prozraď mi Petře, co tě trápí. 

B) Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi. 

C) Řekni mi, co čteš a co budeš číst. 

6. Slova kriminálník a kriminalista jsou:                                                        1 bod 

A) synonyma 

B) homonyma 

C) slova příbuzná 

7. Základové slovo ke slovu novinář je:                                                         1 bod 

A) nový 

B) noviny 

C) novinka 

D) novinový 

8. Vyberte podstatná jména pomnožná:                                              max. 3 body 

A) Pardubice 

B) obilí 

C) Vánoce 

D) kamna 

E) boty 

9. VÝCHOZÍ TEXT  k úloze 9                                                                             max. 5 bodů 

Výletníci, když konečně došli až k pevnosti na vysoké skále, se museli rychle vrátit zpátky, protože se 

strhla sněhová bouře, ohrožující jejich životy. 

9. 1.      Kolik vět obsahuje souvětí? 

9.2.       Určete počet přísudků. 

9.3.        Vypište větu hlavní. 

9.4.        Určete druh vedlejších vět.  
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10. Pojmem literatura rozumíme:                                                                            2body 

A) jen umělecká díla 

B) umělecká i odborná díla 

C) všechno, co je napsané 

D) písemné texty společensky významné 

11. Které pojmy souvisí s pojmem próza?                                                     2 body 

A) román 

B) verš 

C) povídka 

D) sloka 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 12–18 

1) Při vyslovení jejího jména si lidé většinou představí vyprahlou, krajně nehostinou pustinu a písečné 

duny. Obrovský prostor bez života. Takový obraz Sahary však není zcela pravdivý. Sahara žije! I v této 

oblasti nalezneme zástupce flóry a fauny, přestože počet tamějších rostlinných a živočišných druhů není 

s jinými klimatickými pásmy srovnatelný. Největší poušť světa se rozkládá od severoafrického pobřeží 

Atlantského oceánu až k pobřeží Rudého moře. Její povrch tvoří převážně štěrkové a kamenité pouště, 

podstatně menší část zabírají pouště písečné. Sahara leží v oblasti suchých pasátů. Tento fakt zásadním 

způsobem ovlivňuje klima celé oblasti. Příznačné je pro něj minimum srážek, které má na svědomí 

nedostatek povrchové vody. Celá oblast je zbrázděna relativně hustou sítí vádí (vádí je řečiště, které je 

většinu roku vyschlé a naplňuje se vodou jen v období dešťů). 

 (2) Tyto „sezónní řeky“ zásobí podpovrchový rezervoár vody, která je však většinou přístupná pouze 

prostřednictvím tzv. artéských studní (když se taková studna narazí, voda z vrtu začne samovolně 

vyvěrat). V blízkosti artéských studní se sice daří zeleni, obecně je však vegetace Sahary dosti chudá, 

nejčastěji zde lze vidět houževnaté trávy a keře. Zdejším drsným podmínkám, zejména suchému podnebí 

či nedostatku potravy, se dokonale přizpůsobil velbloud jednohrbý. Kromě něj však na Sahaře žijí i jiné 

druhy savců, ptáci, plazi a hmyz. Sahara je charakteristická *****, a tak jsou zde naprosto běžné 

třicetistupňové rozdíly mezi dnem a nocí. Sluneční záření intenzivně prohřívá jak vzduch, tak i povrch 

pouště, v noci toto teplo vyzařuje do kosmického prostoru, čímž dochází k silnému ochlazení povrchu. 

Teplota vzduchu tak v noci může klesnout až pod bod mrazu. 

                                                                     (www.treking.cz, www.wikipedie.cz, upraveno) 

12. Najděte v první části výchozího textu větný ekvivalent a napište jeho počáteční slovo. 1 bod 

13. Která z následujících možností patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?  1 bod 

A) malými teplotními výkyvy 

B) velkými teplotními výkyvy 
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C) výraznými změnami podnebí 

D) neznatelnými změnami podnebí 

14. Ve kterém z následujících úseků výchozího textu je pravopisná chyba?       1 bod 

A) přestože počet tamějších rostlinných a živočišných druhů 

B) největší poušť světa se rozkládá od severoafrického pobřeží 

C) kamenité pouště, podstatně menší část zabírají pouště písečné 

D) představí vyprahlou, krajně nehostinou pustinu a písečné duny 

15. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá informacím obsaženým ve 

výchozím textu:                                                                                      max 2 body 

15.1 Vegetace se na Sahaře vyskytuje výhradně v blízkosti artéských studní.                    Ano  Ne 

15.2 Když se artéská studna navrtá, voda z vrtu vytéká bez přičinění člověka.                   Ano  Ne 

15.3 Přes nepříznivé životní podmínky je Sahara obývána různými druhy savců včetně velbloudů.   Ano   Ne 

15.4 V noci se povrch pouště ochladí natolik, že teplota vzduchu se vždy pohybuje pod bodem mrazu.   Ano  Ne 

16. Úloha 16          max  2 body 

16.1. Vypište z druhé části výchozího textu synonymum slova adaptovat se.               

16.2. Vypište z druhé části výchozího textu antonymum slova hojnost. 

(Hledaná slova se ve výchozím textu mohou vyskytovat i v jiném než základním tvaru.) 

17. Které z následujících slov neobsahuje předponu?                                   1 bod 

A) zdejším 

B) svědomí 

C) způsobem 

D)  srovnatelný 

18. Které z následujících sloves je ve výchozím textu užito ve 3. osobě jednotného čísla?      1 bod 

(Posuzované tvary slov jsou ve výchozím textu zvýrazněny.) 

 A) si představí 

B) tvoří 

C) zásobí 

D) se daří 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 19 

Ani m* se nepodařilo Lukáše přim*t k rozum*jšímu jednání.                                      (CZVV) 

19. Na vynechaná místa (*) ve výchozím textu je třeba doplnit ě/ně tak, aby text byl pravopisně  

správně. Ve které z následujících možností jsou tyto hlásky uvedeny v odpovídajícím 

pořadí? 

A) ě – ě – ně 

B) ě – ně – ě 

C) ně – ě – ně 

D) ně – ně – ě                                                                                    1 bod 

20. Přiřaďte k jednotlivým úryvkům (19.1–19.3) typ textu (A–E), který nejlépe vystihuje daný 

úryvek: (Každou možnost z nabídky A–E můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a 

nebudou použity.)                                                                                             max 3 body 

20.1 Naše klasické kopačky z pravé kůže se speciálně tvarovanou podrážkou jsou už léta zárukou 

kvality. Jedině s kopačkami od nás neminete branku!                                 _____________________ 

20.2 V sobotu naši fotbalisté vyhráli kvalifikační zápas o postup na mistrovství světa. „Poctivá 

příprava přinesla své ovoce,“ uvedl trenér české reprezentace.               _______________________ 

20.3 Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak 

vyadjustýrované mužstvo! Všichni měli nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem 

přetékati tukem! Bylo to jako jedenáct obrovských melounů na neohrabaných nohách. _____________ 

 (Vzhledem k povaze úlohy nejsou zdroje výchozích textů uvedeny.) 

A) zpráva 

B) pozvánka 

C) úvahový text 

D) reklamní text 

E) umělecký text 

21. Přiřaďte ke zvýrazněným tvarům podstatných jmen (20.1–20.4) odpovídající mluvnické 

kategorie (A–F):                                                                         max 4 body 

(Každou možnost z nabídky A–F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou 

použity.) 

21.1 Při vyučování děti šustily papíry.                               __________________________ 

21.2 Hudební vystoupení se žákům líbila.                         __________________________ 

21.3 Hlubokou roklí se rozléhalo hlasité vytí.                   ___________________________ 
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21.4 Pasti nalíčené myslivcem se nakonec nevyhnul.      __________________________1 

A) 1. pád, číslo jednotné 

B) 1. pád, číslo množné 

C) 3. pád, číslo jednotné 

D) 3. pád, číslo množné 

E) 7. pád, číslo jednotné 

F) 7. pád, číslo množné 

 

 


