
Přijímačky nanečisto 2017 – Čj         Jméno žáka: ………………………………………………………., tř. …. 

                                                                Škola: …………………………………………….   Počet bodů:………   

1. Která výpověď je bezchybná? 

a) V kádince byl 5% roztok.                        b) Ve 4 větě jsem objevil chybu. 

c) Přijede i se svými dvěmi přáteli.             d) Použij 6ti procentní ocet. 

2. Ve které výpovědi je chyba? 

a) U potoka seděli bosí chlapci a smáli se na nás.                   b) Setkal se i s drzími lidmi. 

c) Má havraní vlasy.                                                                d) Bavila se s cizími ženami. 

3. Která výpověď je bezchybná? 

a) Na stromě zpívali maličtí ptáčci.             b) Paříšský salát nám chutnal, ale vlašský byl zkažený. 

c) Navštívil unhošťské náměstí.                  d) Francouské sýry jsou známé v celém světě. 

4. Která výpověď není zapsaná správně ? 

a) Třicet dva kuřat běhalo po dvoře.            b) Třicetdva kuřat běhalo po dvoře. 

c) Třicet dvě kuřata běhala po dvoře.          d) Dvaatřicet kuřat běhalo po dvoře. 

5. Která výpověď je zapsaná chybně ? 

a) Děti se vrátily zdrávy.                               b) Dni se krátily. 

c) Oči mě bolely.                                           d) Už jste se to, dívky, naučili? 

6. Sloveso přijít v 1. os., čísla množného, způsobu rozkazovacího zní správně takto: 

a) Přiďme!                 b) Přijďme!                          c) Přijťme!                            d) Přijď! 

7. Mluvnické kategorie slovesného tvaru  byl bych se vrátil jsou správně: 

a) 3. osoba, číslo jednotné, podmiňovací způsob minulý 

b) 1. osoba, číslo jednotné, podmiňovací způsob minulý 

c) 1. osoba, číslo jednotné, podmiňovací způsob budoucí 

d) 1. osoba, číslo jednotné, podmiňovací způsob přítomný 

8. Správný tvar je: 

a) hodinky se dvěmi ručičkami                      b) stůl se čtyřma nohama 

c) hrnec se dvěma ušima                                d) dítě tleskalo oběma ručičkama 



9. Pouze zájmena nejsou ve skupině: 

a) všichni, jenž, kdo, ona                                    b) sám, každý, se, svůj 

c) tvoje, nic, někdo, já                                        d) několikerý, nějaký, nijaký, co 

10. Žádná spojka souřadicí není ve skupině: 

a) ale, aby, ačkoli     b) protože, jelikož, přestože      c) jestliže, avšak, třebaže        d) neboť, totiž, že 

Text k úkolům 11 - 13 : 

Petr zapoměl doma tašku. Leknutím se mu zatmělo před očima. Objetavé zákroky brankáře zachránily 

domácímu celku nerozhodný výsledek. Na zítra jsem k nám pozval na návštěvu Novákovi. Z dlouhého 

sezení u televize mě už bolela hlava. Plavecký výcvik začal tím, že jsme se učili splývání. V tlačenici 

se mně udělalo špatně. Nebuďte domýšliví. Na výstavě přivítali miliontého návštěvníka. 

11. V textu jsou 3 pravopisně špatně napsaná slova. Vypište je ve správné podobě: 

12. U podtržených slov určete, kterým větným členem jsou: 

13. Kolik jednočlenných vět text obsahuje ( uveďte číslicí): 

14. Synekdocha – je to druh metafory, význam se přenáší na základě záměny části a celku ( souvislost 

kvantitativní ), hovoříme jen o části, ale máme na mysli celek. 

Ve které z následujících ukázek je užita synekdocha ? 

a) Už nikdy nesmí překročit práh                       b) Nevesely truchlivy jsou ty kraje vodní 

c) Stromy šeptají sladké tajemství                      d) Stokrát jsem tě prosila 

Text k úkolům 15 – 21 ( větné celky jsou pro přehlednost číslovány) : 

1. Po návratu krále Václava IV. z vídeňského zajetí roku 1403 a úspěchu vysoké šlechty, která alespoň 

částečně dosáhla svých cílů, se zdálo, že se poměry v českém státě přece jen ztiší. 2. Novým pražským 

arcibiskupem se stal Zbyněk Zajíc z Hazmburku, člen předního pražského šlechtického rodu. 3. Klid 

ale netrval dlouho. 4. O rozruch se postarali němečtí učitelé, působící na pražské univerzitě. 5. Mezi 

nimi a jejich českými kolegy vládla …  6. Soupeření obou stran došlo tak daleko, že zástupci 

německých mistrů obvinili u papeže českou skupinu z šíření bludů. 

15. Rozhodni, zda následující tvrzení vyplývají z textu: 

a) Vláda Václava IV. patřila v našich dějinách k nejklidnějším obdobím.    ……. ANO x NE 

b) Ke zklidnění situace došlo v okamžiku, kdy vysoká šlechta dosáhla plně 

    všech svých požadavků.                                                                            ……. ANO x NE     

c) Nový arcibiskup pocházel z řad šlechty.                                                  …….. ANO x NE 

16. Které slovo se hodí nejpřesněji do vynechaného místa v 5. větném celku: 

a) spolupráce                   b) boj              c) rivalita               d) shoda 

17. Vyhledejte a vypište z textu přístavek: 

18. Kolik vět tvoří 4. větný celek ? 

19. Napište letopočet slovy ( tak, aby to byla číslovka základní ): 



20. V textu můžeme najít příklady těchto mluvnických pojmů ( vyberte správnou možnost ) : 

a) vedlejší věta předmětná, několikanásobný větný člen, vedlejší věta přívlastková 

b) vedlejší věta podmětná a přívlastková, několikanásobný větný člen, postupně rozvíjející přívlastek 

c) vedlejší věta podmětná a příslovečná časová, několikanásobný větný člen, postupně rozvíjející 

přívlastek 

d) vedlejší věta podmětná, postupně rozvíjející přívlastek, odporovací poměr hlavních vět 

21. Urči, kterým slovním druhem jsou v 6. větném celku tato slova: 

      soupeření - ……………………….              daleko - …………………………… 

Text k úkolům 22 - 27 : 

Zní opět staré vzpomínky,                             Slabikář vidím v duchu zas 

nikdo jim neodolá:                                        s obrázky Alšovými. 

Jde chlapec vedle maminky                          Bože, bylo tam tolik krás, 

a už začíná … .                                              jež dávno zapadly mi.                    J. Seifert 

22. Vyberte pro text nejpřesnější označení: 

a) próza               b) epická poezie                 c) lyrická poezie           d) dialog 

23. Vyberte druh rýmu:   a) sdružený          b) přerývaný        c) obkročný       d) střídavý 

24. Na základě smyslu a rýmu doplňte chybějící slovo ( začíná …): 

a) podzim             b) škola              c) den             d) volá 

25. Uveďte číslicí, z kolika veršů se text skládá: 

26. Přesah je případ, kdy věta přesahuje do následujícího verše. Vypište z textu přesah: 

27. Vyberte správné tvrzení. V textu najdeme 

a) 4 zájmena        b) 4 předložky     c) 2 přídavná jména přivlastňovací     d) 3 příslovce 

28. V následujících souvětích určete druh vedlejších vět: 

a) V televizi hlásili, že se blíží velká bouře.    …………………………………………………….. 

b) Potvrdilo se, že se blíží velká bouře.           …………………………………………………….. 

c) Dostali zprávu, že se blíží velká bouře.       …………………………………………………….. 

d) Panika nastala proto, že se blíží velká bouře.  ………………………………………………….. 

29. V následujících souvětích určete poměr hlavních vět: 

a) Blížila se velká bouře, a proto nastala panika.  ……………………………………………….. 

b) Nastala panika, blížila se totiž velká bouře.      ……………………………………………….. 

c) Blížila se velká bouře, ale panika nenastala.     ……………………………………………….. 

30. Je následující souvětí souřadné, nebo podřadné ? 

Kamzík člověku obvykle tak nedůvěřuje, že od něho nevezme ani hrst krmiva a raději v nepřístupných 

výškách strádá. 

Souvětí …………………………………….. 

31. Máme tyto věty: A. Vyšlo nové ilustrované vydání této knihy.    B. Vyšlo nové, ilustrované vydání   

                                                                                                                   této knihy. 

Kterou větu použijeme pro vyjádření toho, že 

a) starší ilustrované vydání už  existuje, toto je nové vydání, s novými ilustracemi ( A nebo B ?) 



b) starší vydání bylo bez ilustrací, toto nové vydání už má jako první i ilustrace ( A nebo B ? ) 

Text pro úkoly 32 - 38 : 

Už pravěký lovec cítil potřebu sdělit něco svým druhům. Ulomená větev nebo položený kámen mohly 

označovat směr cesty, jednoduchá kresba mohla označovat druh zvěře atd. Jestliže se časem kresby 

ustálily tak, že měly jednoznačný význam, vytvořily písmo. Nic nevadí, že ty kresby zachycovaly 

celou větu nebo i celý děj a že ani ta jednoznačnost nebyla tak jistá. Takovému písmu říkáme 

obrázkové. 

32. Vyberte pro úryvek nejpřesnější označení: 

a) vypravování               b) výklad                       c) zpráva                  d) líčení 

33. Uveďte číslicí, z kolika vět se text skládá ( pozor – souvětí není věta ):  ……………….. 

34. U kterého z následujících slov je stejný počet písmen i hlásek ? 

     a) pravěký                b) větev            c) směr            d) děj 

35. V textu se několikrát vyskytuje slov „kresba“. Je to v textu podstatné jméno konkrétní. Napište 

větu, ve které slovo „kresba“ bude prokazatelně abstraktní: 

 

36.  Kterým významově rovnocenným výrazem můžeme v textu nahradit slovo „Jestliže“ ? 

       a) Aby                 b) Kdyby            c) Pokud           d) Ačkoli       

37.  Slovo „položený“ je v textu použito ve svém základním významu. Napište větu či výraz, kde bude 

toto slovo užito ve významu přeneseném ( můžete využít i jiný tvar tohoto slova) : 

 

38.   Vypište z textu přísudek jmenný se sponou: ……………………………………………………. 

 

Text k úkolu 39: 

Výrobky odevzdají všichni žáci do příštího týdne. Ubytovali jsme se v hotelu Paříž. Pátek považují 

někteří lidé za nešťastný den. Lampy se ve městě rozsvítí už za šera. 

39. Vyberte pořadí správného určení pádů, ve kterých jsou podtržená slova: 

a) 4. - 2. – 1. – 4. – 4. – 1.                       c) 4. – 4. – 1. – 4. – 1. – 1. 

b) 1. – 2. – 6. – 1. – 4. – 1.                      d) 1. – 2. – 6. – 4. – 4. – 4. 

40. Vyberte skupinu slov, ve které nejsou všechna slova s předponou: 

a) bezvýsledný, nebezpečný, zmařit, okap, odsunovat 

b) zvýšený, vysočina, vyvýšenina, převis, výcvikový 

c) smotat, připažit, osamělý, přístřeší, rozdíl 

d) zčervenat, svolat, strnulý, zkazit, vzplanout 

41. Vyberte větu, ve které není žádné podstatné jméno rodu mužského životného: 

a) Každý národ má právo na život ve svobodě. 

b) Děti si z nového sněhu postavily na dvoře sněhuláka. 

c) Papíroví draci se na podzim vznášeli nad krajinou. 

d) Panovníka si ve středověku vážil všechen lid. 

 



Řešení, bodování – celkem 50 bodů 

Úkol Řešení Body Poznámka 

1 A 1  

2 B 1  

3 C 1  

4 B 1  

5 D 1  

6 B 1  

7 B 1  

8 D 1  

9 D 1  

10 B 1  

11 Zapomněl, obětavé, Novákovy 2 Strhávají se body i za výrazy navíc, 

max. však 0 bodů 

12 Brankáře – Pk , výsledek - Pt 2 U přívlastku nemusí být „nesh.“ 

13 2 ( Leknutím… , V tlačenici… ) 1 Věty uvádět nemusí, jen počet 

14 A 1  

15 A – ne      B – ne      C - ano 2 2 správně=1 bod, jinak 0 

16 C 1  

17 Člen… ( ve 2. celku ) 1  

18 1 ( věta jednoduchá ) 1  

19 ( jeden ) tisíc čtyři sta tři nebo čtrnáct 

set tři 

1  

20 B 1  

21 Soupeření-podst. j., daleko-příslovce 2 1 bod za každé správné 

22 C 1  

23 D 1  

24 B 1  

25 8 1  

26 …v duchu zas s obrázky Alšovými 1  

27 A 1  

28 A-předm., B-podm., C-přívlastk., D-

příčinná (příslov.) 

4 1 bod za každou správnou 

29 A-důsled., B-příčinný, C- odpor. 3  1 bod za každý správný 

30 Podřadné 1  

31 a – A,  b - B 1  

32 B 1  

33 10 vět 1 Počítáme jednotlivé věty, ne větné 

celky. 

34 D 1  

35 Např. Kresba nám trvala dlouho 1 Musí být opravdu jednoznačný 

abstraktní význam. 

36 C 1  

37 př. položený dotaz, položená otázka 1  

38 Nebyla jistá 1 Uznáme i „nebyla tak jistá“ 

39 A 1  

40 B 1  

41 A 1  



 


