Jméno a příjmení ………………………………………………….. Přidělené číslo ………..

Přijímací zkouška z českého jazyka – příklad 4
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:
Přišlo jaro
Jaro se přihrnulo ze vše….. stran. Včel….. v…..létal….. v nekonečných
proudech ze sv…..ch …..lů a cel…..mi mraky se pouštěl….. do kraje.
Včelaři se o ně v z…..mě dobře staral….. Strom….. b…..l….. obalené
r…..žov….m…. kv…..ty a nad krajinou zakroužil….. zdivočel……
holub…..
10 bodů
2/ Věta: Naše nejstarší višeň se na jaře sklonila, jako by neunesla záplavu
lístků, které ji obsypaly, jako by snad chtěla už navždy spát.
a) Kolik vět tvoří uvedené souvětí?

……………..

1 bod

b) Z prvních dvou vět vypiš základní skladební dvojice:
………………………………………

………………………………………
2 body

c) Z celého souvětí vypiš všechna podstatná jména a urči
jejich rod, číslo, pád a vzor :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(počet řádků nemusí odpovídat počtu podstatných jmen)

5 bodů

3/ Slovo pozdrav užij ve dvou různých větách v platnosti dvou různých slovních
druhů. Slovní druh pojmenuj:
a) ………………………………………………………………………………….
…………………………………………. Slovní druh: ………………………..
b) ………………………………………………………………………………….
………………………………………… Slovní druh: ………………………..
4 body

4/ Následující věty vyjádři bez užití slova ruka
/např.: Má čisté ruce. = Je poctivý./
a) Požádal ji o ruku. = ……………………………………………………………
b) Práce mu jde od ruky. = ………………………………………………………
c) Má obě ruce levé. = …………………………………………………………..
d) Stadion je z ruky. = …………………………………………………………..
4 body

5/ Od základového slova venkov odvoď příponami dvě slova různých slovních
druhů a urči jejich slovní druh:
a) odvozené slovo ……………………………. Slovní druh: …………………..
b) odvozené slovo ……………………………. Slovní druh: …………………..
2 body

6/ Slovo talentovaný nahraď jedním spisovným slovem stejného významu:
……………………………………………

1 bod

7/ Rozlušti z tohoto receptu dvě slova:
Ze slova vítězství vezmi slabiku, která – samostatná – může být i slovesem ve
třetí osobě čísla jednotného a času přítomného.
K této slabice přidej tvrdou souhlásku ze slova zavolat a první samohlásku
slova nástěnka.
Pokud k tomu všemu připojíš ještě prostřední slabiku slova domeček, máš
první uvařené slovo.
Druhé slovo se peče takto: Ze slova pára oddělíme souhlásky, k nim přidáme
spojku, která je tvořena jedním písmenem (toto písmenko má v naší abecedě i
tvrdou podobu, ale ty použij podobu měkkou). Vše ještě doplníme poslední
slabikou ze 2. pádu slova drahokam.
A můžete servírovat: …………………………….. …………………………….
1 bod

Prostor na tvé poznámky při postupném luštění:

