
Přijímací zkouška z českého jazyka 2021 

 

1) Dokonči známá přísloví.         

Kdo chce s vlky jíti, ____________________________________________________ 

Kdo jinému jámu kopá, ______________________________________________ 

 

2) Užij v krátkých větách slova tak, aby byl jasný rozdíl v zápisu slov.    

zpráva: __________________________________________________________________ 

správa: __________________________________________________________________ 

zprava: __________________________________________________________________  

 

3) Označ možnost, ve které jsou správně určeny slovní druhy.     

a) dole – 2, pod – 2, naší – 1, Praze – 6 

b) dole – 6, pod – 3, naší – 2, Praze – 1 

c) dole – 2, pod – 8, naší – 3, Praze – 2 

d) dole – 6, pod – 7, naší – 3, Praze – 1 

 

4) Označ možnost, která obsahuje pouze pravopisně správně napsaná slova.   

a) děti zlobily, drahokami se leskli, Jizerské hory 

b) lilie kvetly, koťata si hrály, Spojené státy americké 

c) kočky lovily, oči bolely, Kostelec nad Černými lesy 

d) ledoborce vypluli, koně běželi, Velká Británie 

 

5) Označ možnost, kde jsou správně určeny druhy číslovek.     

a) tři – základní, dvoje – řadové, osmkrát - násobné 

b) čtvrtý – řadové, několik – neurčité, patero - druhové 

c) několikrát – násobné, dvaatřicátý – druhové, patnáct – základní 

d) jednou – násobné, dvacet tři – základní, šestnáctá - násobné 

 

6) Označ skupinu slov příbuzných se slovem dílo.      

a) podíl, diletant, dělat 

b) dílna, dělník, udělaný 

c) dělo, dilema, díl 

d) dílec, délka, podíl 

  

7) Najdi ve větách zájmena a urči jejich druh.       

Někteří lidé stáli na mostě. __________________________________________ 

Čí jste přátelé?__________________________________________________ 

Dva mladíci odešli do jejího domu._____________________________________ 

 

8)  Která z následujících vět je zapsána pravopisně správně?     

a) Školní autobus zastavil nedaleko telefoní budky. 

b) Jelení guláš musí být především dobře okořeněný. 

c) Nástěná malba zachycovala malebné moravské vinice. 

d) Ředitel lázní včera schválil nový ceník baheních zábalů. 

 

 



9) Kéž bychom splnili všechny své sliby. Rozhodni, která možnost uvádí správně  

určené mluvnické kategorie slovesného tvaru z uvedené věty.     

a) 1. osoba množného čísla oznamovacího způsobu minulého času, vid dokonavý rod činný 

b) 1. osoba množného čísla rozkazovacího způsobu, vid nedokonavý rod činný 

c) 1. osoba množného čísla podmiňovacího způsobu, vid dokonavý rod činný 

d) 1. osoba množného čísla podmiňovacího způsobu, vid dokonavý, rod trpný 

 

10) Vyber dvojici slov, která tvoří synonyma.       

a) muzikant – hudebník 

b) čarovný – strašidelný 

c) úplně – trochu  

d) mrak – nebe  

 

11) Urči, které z následujících přirovnání není správné.      

a) Je rychlý jako blesk. 

b) Je pilný jako včela. 

c) Je lehký jako pírko. 

d) Je chytrý jako lasička. 

 

12) Doplň do textu chybějící písmena.        

je/ě: ob____ti válek, ob____m krychle 

i/y/í/ý: v____křik strachu, dob____tý hrad 

ě/ně: modré pom____nky, vezmi m____ s sebou 

ú/ů: skalní ____tesy, ne____spěšná hra 

s/z: ____tichnout, ____krátit kalhoty 

 

Výchozí text pro úlohy 13 - 15. 

Medvědi dobře vědí, že v dutinách stromů žijí včely, a na jejich medu si rádi pochutnávají. 

Obcházejí kolem hnízd tak dlouho, dokud se jim nepodaří pochutinu získat. 

13) Urči počet vět v prvním souvětí.        

a) 3 

b) 5 

c) 4 

d) 6 

 

14) Vypiš podmět a přísudek z každé věty v prvním souvětí.     

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

15) Urči větné členy.          

kolem hnízd 

včely 

pochutinu 

dobře 


