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Vzorové přijímací zkoušky z českého jazyka 2021
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 1–7
Hetepiho hrobka se začala vynořovat z písečného zakletí již během prvních hodin výzkumu.
Ukázalo se, že koruny jejích zdí byly pouze několik centimetrů pod povrchem pouště. Během
prvních dvou dní se potvrdilo (A), že tato hrobka se již svými rozměry řadí mezi největší
stavby svého druhu. Jak se motyky zakousávají stále hlouběji pod povrch pouště, je stále více
a více zřejmé, že se jedná o skutečně mimořádné dílo (B). Vždyť hrobka je místy zachována
až do 2,5 metru, tedy téměř do své původní výšky (C)! To je hloubka, kde se zastavují práce.
Během prvního týdne bylo možno odhalit nejen celý půdorys hrobky, postavené z cihel a
vápencové suti, ale i východní průčelí a vlastní kultovní kapli (D), kde probíhaly obětní
rituály pro ducha zemřelého Hetepiho.
Úloha 1 U kterého z následujících slov není vyslovovaná podoba shodná s podobou psanou?
A) cihel
C) začala
B) hrobka
D) zastavují
Úloha 2 Ve kterém z úseků výchozího textu není užito přenesené pojmenování?
A) jak se motyky zakousávají
B) koruny jejích zdí
C) vlastní kultovní kapli
D) z písečného zakletí
Úloha 3 Které z následujících slov vzniklo skládáním?
A) centimetrů
C) vápencové
B) průčelí
D) zakousávají
Úloha 4 Ve které části výchozího textu je označené slovo předložkou?
A) koruny jejích zdí byly pouze několik centimetrů pod povrchem
B) během prvních dvou dní
C) hrobka je místy zachována až do 2,5 metru
D) tedy téměř do své původní výšky
Úloha 5 Který z podtržených úseků výchozího textu je větou vedlejší?
A), B), C), D)
Úloha 6 Výchozí text je nejspíše součástí:
A) cestopisné prózy o krásách Egypta
B) článku o průběhu výzkumu
C) komentáře v odborném časopisu
D) vědeckého referátu o objevené hrobce

Úloha 7 Kterým z následujících úryvků pokračuje výchozí text?
A) Krátká, necelé dva metry vysoká chodba vede přímo do pohřební komory. Již první
pohled dovnitř naznačuje, že nejsme prvními návštěvníky.
B) Objev této kaple přinesl mnohá překvapení. Její východní průčelí je pokryto reliéfní
výzdobou, která se řadí k vůbec nejstarším dochovaným v Egyptě.
C) Přes počáteční zklamání je ale nutné pracovat dál. Komoru je třeba pečlivě
zdokumentovat, nafotit, nakreslit, odebrat zbytky toho, co původně bylo pohřební
výbavou.
D) Stěny šachty se lámou a je zapotřebí neustále dobře vydřevovat. Konečně, přibližně po
dvou týdnech trpělivé práce, se dostáváme na dno šachty v hloubce patnáct metrů.
Úloha 8 Ve které z následujících vět se vyskytuje sloveso nedokonavé?
A) Děti se zájmem poslouchaly vyprávění babičky.
B) Žáci první třídy se vrátili do školy.
C) Po příchodu domů si napsal domácí úkoly.
D) Český atlet doběhl do cíle první.
Úloha 9 Která z uvedených vět obsahuje podstatné jméno pomnožné?
A) Na psacím stole leží dědečkovy brýle.
B) Ve třídě byly nové lavice, židličky i tabule.
C) Před domem byla spousta sněhu.
D) Na podzim shrabujeme listí.
Úloha 10 Která z vět obsahuje pouze jeden přívlastek, a to neshodný?
A) V dutinách stromů hnízdí vzácné sovy.
B) Po dešti se květ rostliny uzavře.
C) Rozlehlý ostrov se zdál neobydlen.
D) Dřevěný plot kolem zahrady byl natřen zelenou barvou.
Úloha 11 Který frazém je pranostikou?
A) Kdo šetří, má za tři.
B) Až naprší a uschne!
C) Medardova kápě – čtyřicet dní kape.
D) Dočkej času jako husa klasu.
Úloha 12 Ve které větě je slovo moře podmětem?
A) Jitka konečně poprvé uviděla moře.
B) Dneska bylo moře opravdu studené.
C) Slyšíš šumění moře?
D) Bouře celé moře rozběsnila.
Úloha 13 Ve které z následujících možností je přímá řeč zapsána pravopisně správně?
A) Cestou mi pan Pekárek říká: „základem všeho nejsou stroje, ale lidé“.
B) Cestou mi pan Pekárek říká: „základem všeho nejsou stroje, ale lidé.“
C) Cestou mi pan Pekárek říká: „Základem všeho nejsou stroje, ale lidé“.
D) Cestou mi pan Pekárek říká: „Základem všeho nejsou stroje, ale lidé.“

Úloha 14 Ve kterém z následujících souvětí je správně napsána interpunkce?
A) Pokud se výletu zúčastníte zapište si, kdy máte v sobotu přijít na nádraží.
B) Zdeňku, přemýšlej o našem návrhu, a rozhodni se, zda se k nám chceš přidat.
C) Učitel matematiky, který v září nastoupil na naši školu nás hned od začátku zaujal
netradičními metodami.
D) Matka mi nedovolila strávit s Markem víkend na chatě, a tak jsem začal přesvědčovat
otce, aby jí ten nesmyslný zákaz rozmluvil.
Úloha 15 Ve které výpovědi je chyba?
A) Nabyl dojmu, že nemusí zpytovat svědomí.
B) Ubývaly mi zásoby, a tak jsem se musel uskromnit.
C) Nedělej povyk kvůli vybyté baterii.
D) V místnosti bylo teplo jako ve výhni.
Úloha 16 O jaký literární žánr se jedná v ukázce?
Zuřivý pes ležel v jeslích
plných sena.
Kdykoli se chtěl přiblížit některý vůl
a chtěl žrát,
vrčel, cenil zuby, vztekle štěkal
a bránil přistoupit.
Hrdino, sám seno nežereš,
abys měl právo hrabat pro sebe,
tak druhému lotrovsky závidíš
a nepřeješ, pravili voli.
Je mnoho lidí, kteří závidí,
co sami mít nemohou,
a právě proto druhým nejvíc škodí.
A)
B)
C)
D)

sonet
bajka
balada
epigram

Úloha 17 Která výpověď je bezchybná?
A) Všechna pravidla mi splívají dohromady.
B) Nedělej takové cavyky a řekni mi to.
C) Nemám rád síry ani tvaroh.
D) Seděli jsme na skalní vyvíšenině.
Úloha 18 Která výpověď je bezchybná?
A) Dej to panu Novákovi, nezapomeň.
B) Zapomněli na Havránkovi.
C) Pozvali také Froňkovi.
D) Přišli i Jardovy rodiče.

Úloha 19 Která výpověď je bezchybná?
A) Přišel se dvěma tácy.
B) Salámi ležely na pultě.
C) Líbily se jí prsteny s drahokami.
D) Děti si hrály s paňácy.
Úloha 20 Která výpověď je bezchybná?
A) Raisovi Zapadlí vlastenci leželi vždy v horní polici mé knihovny.
B) Ještě jsem nečetla Nezvalovi Milence z kiosku.
C) Řekl jsi to manželům Lukavcovím?
D) Truhlářovi oči se samou radostí rozzářily.
Úloha 21 Ve které výpovědi je chyba?
A) Připravovali jste se samy?
B) Jeho společnice se vrátily zklamány z obchodní cesty.
C) To je dobře, že jste přijeli zdrávi a spokojeni.
D) Přiběhli sem všichni lidičky.
Úloha 22 Ve které výpovědi je chyba?
A) Okolo brandýské školní budovy je malý park.
B) Olomoučtí radní přijali návštěvu ze zahraničí.
C) Krkonošští skláři byli obdivuhodně zruční.
D) Dobříští občané se shromáždili na náměstí.
Úloha 23 Ve které výpovědi je chyba?
A) Prošel jsem léčebnou kúrou.
B) Šli jsme na delší túru.
C) Oblékla si novou blůzu.
D) Pedikůru si dávám dělat jednou za měsíc.
Úloha 24 Která výpověď je bezchybná?
A) Přišli jsme nejen pozdě ale i bez peněz.
B) Je hezké, že někdo má zájem takže dokonce i přispěje.
C) Řekl, že nás navštíví a že všechno vrátí.
D) Řekni mi, kdo jsi a já se nějak zařídím.
Úloha 25 Která výpověď je bezchybná?
A) Budu dostávat, nejen jídlo zdarma, ale i kapesné.
B) Udělal to, jednak rychle, jednak levně.
C) Je znám jednak svou pílí, jednak vytrvalostí.
D) Vezmi si buď rohlík nebo housku.

