Vzorový test „Z českého jazyka a literatury “
k přijímacím zkouškám na obory s talentovou zkouškou

(82-41-M/05 Grafický design, 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů)
1. Pravopisné cvičení (doplňte vynechaná písmena).
Obraz dě-tví Čapků je pro m- trochu –kreslen jednostra-ým podáním mé matky. Nevím nic
o prvním působišti dědečka v Malých Svatoňovicích, neboť dědeček ani babička nebyl- sdíln-.
Později, to už byl- všechny tři děti na světě, přestěhoval- se Čapkov- do Úpice. Toto malé městečko
v -odkrkonoší je vlastně poslední –eskou v-spou. Kraj byl málo úrodný, a tak se tam groše v-dělávaltě-ce. Pro Čapkov- to však tak zlé neb-valo, protože otec měl jako lékař v tam-jším kraji práce dost.

2. Určete podtržené slovní druhy ve větě: Už stokrát jsem ti říkal, že tu pětku, kterou jsi
dostal, si tím svým fňukáním neopravíš.
stokrát

…………………………………………..

kterou

………………………………………………...

fňukáním

………………………………………………..

3. V následujících souvětích podtrhněte větu vedlejší a určete její druh .
a) Kdo se bojí, nesmí do lesa.
…………………………………………………………………
b) Všiml sis, co se stalo?
…………………………………………………………………

4. Určete podtržený větný člen (u přívlastků a příslovečných určení i druh).
a) Umění mlčet je některým lidem cizí.

……………………………………...

b) Veverka hup na strom.

……………………………………...

5. Zakroužkujte správný počet vět v souvětí: Na závěr poděkoval ředitel školy žákům
za ukázněnost a dodržování čistoty v tělocvičně a slíbil, že se turnaj ve fotbalu bude konat
za rok znovu.
a) 2

b) 4

c) 3

1

d) 5

6. Doplňte správné tvary podstatných jmen v množném čísle.
a) Vzala dítě opatrně do svých (ruka)

…………………………….. .

b) Vezmi hrnec za obě (ucho)

…………………………….. .

7. Vysvětlete význam těchto slov cizího původu.
a) protekce ………………………………….......
b) parodie

………………………………….......

8. Doplňte chybějící výrazy v uvedených příslovích a rčeních.
a) Lepší vrabec v hrsti než …………………… na střeše.
b) To je jako kdyby ……………………... na stěnu házel.

9. Vytvořte podmiňovací způsob od slovesa smát se.
a) 2. os. č. j.

………………………………………………

b) 2. os č. mn.

………………………………………………

10. Doplňte interpunkci.
Věděl jsem to přesně a teď ne a ne si vzpomenout.
To co zde vidíte je zbytek jeho jízdního kola.

11. Podtrhněte vždy jen správný tvar.
a) podst. jméno práce ve 3. p. mn. č. pracem
pracím
pracem i pracím
b) slovesný tvar

ti dva si spolu příliš nerozumí
ti dva si spolu příliš nerozumějí
ti dva si spolu příliš nerozumí i nerozumějí

12. Zakroužkujte jazyk, který nepatří mezi slovanské jazyky:
a) chorvatština

b) slovenština

c) francouzština

13. Uveďte jména alespoň dvou současných českých spisovatelů knih pro mládež a jejich
nejznámější díla.
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
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14. Zakroužkujte film, který byl natočen podle předlohy spisovatele Bohumila Hrabala.
a) Kolja
b) Postřižiny
c) Obecná škola
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