Jméno a příjmení …………………………………………… Číslo ………..
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA – příklad 1
8G(osmileté studium)
Celkově je možné z Čj získat 30 bodů.
1/ V daném textu zakroužkuj chyby (v případě zakroužkování správného tvaru
se body odečítají !!!):
Děti vypočítali oběm válce. U potoka rostou poměnky. Husité dobyli trhovosvinenský hrad. V knihovně je několik odělení s množstvým krásných knih.
V pohádkách zápasý princové se zlími silami. Spomněl si na to příliš pozdě.
Šel z přátely na výlet.
2/ Slovo „má“ použij ve dvou krátkých větách tak, aby v každé z nich bylo
jiným slovním druhem. Tento slovní druh pojmenuj:
1. věta …………………………………………………………………….
Slovní druh ………………….
2. věta …………………………………………………………………….
Slovní druh ………………….
3/ Čísla v tomto úkolu označují druhy slov. Místo čísel doplň slova a vytvoř
větu:
2 1 5 7 3 1
Věta: ………………………………………………………………………..
4/ Do vět doplň slova, která se tam významově hodí a přitom obsahují některou
ze souhláskových skupin bě, bje, vě, vje, pě, mě, mně :
Řidič ………………… do protisměru a způsobil nehodu.
V restauraci si host ……………………. kávu a zákusek.
K …………………. máme hovězí polévku a svíčkovou.
Doma si ……………………… svačinu a byl celé dopoledne hlady.

5/ Slova „pověz“ a „pověs“ užij ve dvou krátkých větách (v uvedených
tvarech):
1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
6/ Z uvedených vět vypiš základní skladební dvojice:
a) Většině dětí se líbí Čapkovy pohádky. ………………………………….
b) Strašidelnému mlýnu se kolemjdoucí
zdaleka vyhýbali.
………………………………….
7/ Doplň i/í a y/ý v koncovkách sloves:
Zlámané kosti špatně srostl…….

Petr dnes slav…… narozeniny.

Některé ryby se živ…… planktonem. Pravěcí lidé lovil…… mamuty.
8/ Rozliš tvrdá (T) a měkká (M) přídavná jména:
bílí motýli …..

cizí jazyky ….. hovězí maso …..

hraví medvědi …..

9/ Napiš příbuzná slova ke slovu „chlad“ tak, aby vytvořené slovo bylo:
a) přídavným jménem ………………….. b) slovesem …………………….
10/ Z věty „Rychle přešel kolem skupinky svých spolužáků.“ vypiš:
a) předložku: …………………..

b) příslovce: …………………….

11/ Z věty uvedené v předchozím úkolu číslo 10 urči mluvnické kategorie
(mluvnické významy) u slov:
„přešel“ …………………………………………………………………..
„spolužáků“ ………………………………………………………………
12/ Doplň i/í a y/ý do koncovek přídavných jmen:
a) Pavlov……. sešity

b) hokejov……. brankáři

c) potkal Karlov……. psy

d) včel…… med

