Jméno a příjmení …………………………………………………….Číslo……...
Přijímací zkouška z českého jazyka – příklad 3
Gymnázium Trhové Sviny – osmileté studium. Celkem lze z Čj získat 30 bodů.

1/ Doplň chybějící písmena tak, aby text dával smysl a byl pravopisně správný:
Prázdniny u dědy
Děda s bab…..čkou b…dlí v …..eských …..udějovicích v rodi…….ém
domku s velkou zahradou. Tam trávíme každé …..ánoce i většinu prázdnin.
Také letošní jarní prázdniny jsme se rozhodl…… prožít u nich.
Dny byl….. mrazivé a slu…….é. Letos se všude třp…..til čerstv….. sníh.
Na lukách za městem se ob……vili i l…..žaři. Dívky i chlapci bruslil….. na
upravené části řeky Malše. My jsme ….. rodiči postavili na babi……ině
zahrá…..ce dva sněhuláky.
Čas ale ub…..hal a prázdniny brz….. skončil….. .
10 bodů
2/ Věta: Pravděpodobně v každém studentském penálu leží propisovačka,
která sní o tom, že by napsala nádherný příběh.
a) Kolik vět tvoří uvedené souvětí?

……………..

1 bod

b) Z první a poslední věty souvětí vypiš základní skladební dvojice:
……………………………………

………………………………………..
2 body

c) Z uvedeného souvětí vypiš všechna slova, která patří mezi neohebné slovní
druhy a tyto slovní druhy urči (ne číslicí):
Slova: ………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

Slovní druh: …………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
5 bodů

d) Slovo „sní“ užij ve větě v jiném významu:
…………………………………………………………………………………
1 bod

e) Slovo „sní“ rozděl na dvě slova a ta užij ve větě:
………………………………………………………………………………….
1 bod

f) Urči slovní druhy obou slov, která vznikla rozdělením slova „sní“
…………………………………..

……………………………………
2 body

3/ Slovo „nádherný“ nahraď třemi spisovnými slovy opačného významu:
…………………………

…………………………..

………………………...
1,5 bodu

4/ Slovo „nádherný“ nahraď třemi spisovnými slovy stejného významu:
…………………………

…………………………..

………………………...
1,5 bodu

5/ Přepiš do množného čísla větu: „Každý člověk důvěřuje svému příteli.“
…………………………………………………………………………………….
2 body

6/ V následujících větách nahraď cizí slovo českým výrazem stejného významu:
a) Chci být publicistou.

……………………………

b) V cizím městě se vždy rychle orientuji. ……………………………
1 bod

7/ Napiš dvě přísloví, která se smíchala v této větě: Sytý, ten se směje nejlépe.
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
1 bod

8/ Rozluštěte z tohoto receptu dvě slova:
Vezmi obojetnou souhlásku ze slova kos, smíchej ji s druhou slabikou slova
škatule, k nim přidej slovo opačného významu ke slovu noc, deset minut vař
s poslední slabikou slova viděti. Okořeň souhláskami ze slova párá,
samohláskou z podstatného jména klid, to vše naservíruj s množným číslem
slova já.
…………………….. ……………………

