Jméno a příjmení ……………………………………………… Číslo …………..

Přijímací zkouška z českého jazyka – příklad 2
Gymnázium T.Sviny – osmileté studium. Celkově je možno z českého jazyka získat 30 bodů.

1/ Doplň chybějící hlásky:
a) doplň i/í a y/ý:
dort s krémov…m… f…gurkam…
houb…, cuket…, ol…v… a papr…ku pos…peme zb…tkem s…ru
zab…vá se hlavolam…
b) doplň ě, je, ně:
zahřm….lo a obloha potem….la, p….nu rovnom….rně rozetřeme,
ob….toval peníze, studuje soukrom….
10 bodů
2/ Následující slova užij ve smysluplných větách, složených nejméně z 5 slov:
a) „sbil“ …………………………………………………………………….
b) „zbyl“ ……………………………………………………………………..
c) „visel“ …………………………………………………………………….
d) „vysel“ ……………………………………………………………………
4 body
3/ Slovo „holí“ užij ve větách v platnosti co největšího počtu slovních druhů:
Příklad: Pán bílí plot. – sloveso
Bílí čápi odlétli. – přídavné jméno

Věty: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
6 bodů

4/ Sestav smysluplnou větu z těchto slovních druhů v zadaném pořadí:
číslovka– příd. jméno– pods. jméno– příslovce– sloveso– předložka– zájmeno– pods.jméno

Věta: …………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………….
4 body
5/ Doplň text básničky tak, aby se rýmoval:
I když vadne všechno kvítí
slunečnice ještě ……………….,
ať jsou deště, tma a chlad,

2 body

stále září ze …………………..

6/ Pozorně si přečti následující text Krylovovy bajky a vypracuj úkoly pod ním:
Jednou šel myslivec s lukem a šípy na hon. Zastřelil srnu. Ale když ji vzal na záda, přihnal
se divoký kanec. Lovec vystřelil šíp také po něm, zasáhl ho, ale neusmrtil. Kanec měl ještě
tolik života, že se na střelce vrhl a rozsápal ho kly. Pak se divočák převalil na bok a zahynul.
Za chvíli tudy šel vlk. Když z povzdálí uviděl tři mrtvé, zarazil se, jednu tlapku zdvihl a
větřil. Pak šel blíže a opatrně je očichal.
„Jaké štěstí,“ pomyslil si, když zjistil, jak se to s nimi má. „Myslivec, kanec a srna mi stačí
na dlouho a dlouho. Ale je třeba šetřit. Nejprve sním luk, to mi na dnešek stačí, a ostatní si
schovám.“
Dal se do luku. Ale jak přehryzl tětivu, lučiště se vymrštilo a udeřilo vlka s takovou
prudkostí, že na místě pošel.

a) V jakém pořadí přišly o život živé bytosti vystupující v textu? Vypiš:
…………………………………………………………………………..
1 bod
b) Které věci potřeboval lovec na honu – podtrhni:
dýka, nůž, šípy, brokovnice, prak, samostříl, luk, dělo, meč

1 bod
c)Podtrhni tři vlastnosti, které nejlépe charakterizují vlka v této bajce:
hloupý, hladový, opatrný, mrtvý, šetrný, lstivý, surový

1 bod
d) Některá slova z textu se trochu pomotala. Dokážeš je rozluštit?
necka =

kýdivo =

kul =

1 bod

