
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2014 - II. termín

Kód uchazeče

ČESKÝ JAZYK Součet bodů:

Obor: 79-41-K/41 Opravil:

Kontroloval:

A. Doplňte do textu vynechané hlásky a interpunkci.

   Proměny pravidel etikety
  Často sl__šíme stesky že dnes se žádná pravidla společenského chování nedodržují
a že zvláště mládež se žádnými pravidl__ neřídí. Ar__stoteles píše ve 4 století před
naším letopočtem: „Dnešní mládež je nevychovaná, mlaská při jídle, nevstane, když
vstoupí dospělý, skáče do řeči a nemá k ničemu úctu.“ Nepřipomíná vám to něco?
Tyto povzdechy jsem sl__šel už od svého otce a ten je jistě sl__šel od mého dědečka.
O svém synov__ si to m__slím taky... Etiketa je v__razem mezilidských vztahů 
v konkrétní  h__storické epoše a odráží  její  charakter__stické  rysy. Soubor norem
které upravují chování ve společnosti se utvářel po staletí; přebíral vždy ze starších
období to  co bylo ještě aktuální a potřebné, a vytvářel pravidla nová. Celé dějiny
například patřila ochrana slab__ch, vdov a s__rotků k ctnostem ušlechtilého muže.
Rytířská  kultura  povýšila  pouhou  ochranu  ženy  na  galantnost  vůči  dámě.  Ta  si
musela obdiv a pozornost mužů zasloužit svou cudností a jemnými mravy.
 Pravidla  byla  obvykle  tak  přísná  jak  přísná  h__erarchie  vládla  ve  společnosti.
Ni___í vrstvy si vytvářely svá pravidla, přiměřená jejich potřebám. Dělník 
v kartounce ve vybrané restauraci nepoobědval ani jednou za život proto jedl lžící
ale dbal o to, aby stolovala celá rodina společně, aby děti nemlaskal__ a aby uměl__
každého  slušně  pozdravit.  V neděli  si  oblékl  bílou  košil__  a  tmav__  oblek  a  při
pozdravu smekal klobouk.
                                                        (Ladislav Špaček – Nová kniha etikety, MF, 2008)

Strana 1 (celkem 7) Mezisoučet:



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2014 - II. termín

Kód uchazeče

B. Jazyková část

Následující úkoly se nevztahují k úvodnímu textu. Vždy je právě jedna odpověď správná. 
Zakroužkujte ji.

V úkolech 1 až 5 vyhledejte, co je napsáno bez pravopisných chyb.

1. a)  Děti běhaly na pláži bosi.
    b)  Děti běhaly na pláži bosy.
    c ) Děti běhali na pláži bosi.

2. a)  Švédsko a Finsko podepsalo dohodu o kulturní spolupráci.
    b)  Švédsko a Finsko podepsali dohodu o kulturní spolupráci.
    c)  Švédsko a Finsko podepsaly dohodu o kulturní spolupráci.

3. a)  Přijímací zkoušky budeme skládat na Gymnáziu Omská v Praze 10.
    b)  Přijímací zkoušky budeme skládat na gymnáziu Omská v Praze 10.
    c)  Přijímací zkoušky budeme skládat na Gymnásiu Omská v Praze 10.
 

4. a)  Rozuměla jsem si s Italy i Francouzy.
    b)  Rozuměla jsem si s Italy i Francouzi.
    c)  Rozumněla jsem si s Italy i Francouzi.

5. a)  Diváci zhlédli v Národním divadle představení Jiráskovy Lucerny.
    b)  Diváci shlédli v Národním divadle představení Jiráskovy Lucerny.
    c)  Diváci zhlédli v Národním Divadle představení Jiráskovy Lucerny.

6. Označte podstatná jména pomnožná:
    a)  rostlinstvo, křoví, kamení
    b)  Strašnice, Vršovice, Velikonoce
    c)  lavice, sklenice, popelnice

7. Vyhledejte přídavná jména měkká:
    a)  podzimní, včelí, cizí
    b)  noví, ničí, první
    c)  smělí, rychlí, snaživí
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 8. Vyberte skupinu zájmen neurčitých:
     a)  nikdo, nic, nijaký
     b)  jenž, žádný, kteří
     c)  kdosi, něco, málokdo

 9. Zvolte správnou variantu:
     a)  setkání s dvěmi malými kamarády
     b)  setkání s dvěma malýma kamarádama
     c)  setkání s dvěma malými kamarády

10. Určete chybný tvar 3. a 6. pádu sg. :
      a) básníku Karlu Jaromíru Erbenovi
      b) spisovateli Bohumilovi Hrabalovi
      c) předsedovi Otovi Hrdličkovi

11. Vyhledejte správný tvar 2. osoby podmiňovacího způsobu přítomného :
      a) radovali byste se
      b) radovali by jste se
      c) byli byste se radovali

12. Označte chybný tvar 3. stupně přídavného jména :
      a) nejjednodušší
      b) nejprudčí
      c) nejužší

13. Vyberte skupinu slov neohebných :
      a) neboť, proto, nahoru, k, haf
      b) jelikož, snad, dvojí, bác, pod
      c) příjemně, asi, ne, nic, buch

14. Věta dvojčlenná není :
      a) Pospíchám.
      b) Prší.
      c) Počkej.

15. Slovo zeměpis vzniklo :
      a) zkracováním
      b) odvozováním
      c) skládáním
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16. Slovo militantní znamená :
      a) bojovný, nesmiřitelný
      b) přívětivý, úlisný
      c) hrubý, bezohledný

17. Označte sousloví :
      a) sousedův bratr
      b) třídní kniha
      c) drahá kniha

18. Vyhledejte větu s přísudkem jmenným se sponou :
      a) Jeho pohled se stal nejistým.
      b) Včera se stala dopravní nehoda.
      c) Pavel je v divadle.

19. Najděte větu s přívlastkem neshodným :
      a) Pražské ulice zaplavili zahraniční turisté.
      b) Naši sportovci se připravují na další závody.
      c) Na březích Vltavy krouží rackové.

20. Určete zvýrazněný výraz ve větě :
      Bylo to, tuším, před pěti lety.
      a) věta neúplná
      b) vsuvka
      c) samostatný větný člen

21. Označte souvětí s vedlejší větou doplňkovou :
      a) Zahlédli jsme bratra spěchat na nádraží.
      b) Zahlédli jsme, jak bratr spěchá na nádraží.
      c) Zahlédli jsme bratra, jak spěchá na nádraží.

22. Určete poměr mezi hlavními větami v souvětí :
      Dnes skládáme přijímací zkoušky, neboť bychom chtěli studovat na gymnáziu.
      a) důsledkový
      b) příčinný
      c) stupňovací
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Úkoly 23 až 27 se vztahují k následujícímu souvětí :
Nad ostrůvkem u řeky stoupala k lesu stráň, nebylo v ní žádné kamení, jaké v takové stráni bývá, ale
hebký vysoký pažit na plošinkách mezi mohutnými duby, kam se chodila pást zvěř. 
                                                                                                                       (podle Oty Pavla)

23. Označte počet vět v souvětí :
      a)    6
      b)    5
      c)    4

24. Jedná se o souvětí :
      a) podřadné
      b) souřadné

25. První dvě věty jsou v poměru :
      a) odporovacím
      b) slučovacím
      c) důsledkovém

26. Poslední věta v textu je vedlejší :
      a) příslovečná místní
      b) přívlastková
      c) předmětná

27. Slovo pažit znamená :
      a) mýtina
      b) louka
      c) trávník
      

28. Označte skupinu slov slohově nezabarvených :
      a) lilo, kanul déšť
      b) oř, koník
      c) urostlá, velká

29. Čeština patří mezi slovanské jazyky :
      a) východní
      b) západní
      c) jižní
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30. Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem    je :
      a) přísloví
      b) pranostika
      c) rčení

C. Úkoly z literatury

     Text k úlohám 31 až 37 

   
    Je sedm ráno
    Nebe
    Vydrhnuté do modra
    Jódlující klaksóny a den se otevírá
    Jako květ tulipánu
    Jarní vítr dupe ulicí
    A žene před sebou prach
    Smetí a těžké sny co přicházejí k ránu

    Jen na chvíli se zastaví
    pod oknem
    ve kterém jedna mladá dívka češe
    své sluneční vlasy
    A ona si ho nevšímá
    Je to příliš mladý vítr
    a ona je příliš
    krásná               

                                                                                    (Václav Hrabě – ukázka z básně Květen)

31. Který pojem nesouvisí s ukázkou?
      a) verš
      b) poezie
      c) lyrizovaná próza
 

32. Verš Jarní vítr dupe ulicí je příkladem :
      a) metonymie
      b) epiteta
      c) personifikace

33. Vyhledejte, kdy se nejedná o epiteton :
      a) den se otvírá
      b) Jódlující klaksóny
      c) mladý vítr
      d) sluneční vlasy

34. Označte chybné tvrzení :
      a) U ukázky nemůžeme naznačit pravidelné rýmové schéma.
      b) Autor využívá volný verš.
      c) Báseň nemůže být nerýmovaná.
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35. Ukázka je založena na literárním druhu :
      a) lyrickém
      b) epickém
      c) dramatickém

36. Básník využívá především?
      a) jazyk spisovný
      b) slang a argot
      c) dialekt

37. Podle námětu, zpracování, volby jazykových prostředků byste autora zařadili do doby :
      a) 15. století
      b) 19. století
      c) 20. století

38. Vyhledejte chybné vysvětlení uvedeného pojmu :
      a) alegorie  -  jinotaj 
      b) personifikace  -  zosobnění
      c) poetismy  -  odborné názvy
    

39. Označte správně objasněný termín :
      a) metafora  -  básnický přívlastek
      b) adaptace  -  zápletka
      c) hyperbola  -  nadsázka

40. Určete chybně spojené jméno autora s názvem díla :
      a) Karel Jaromír Erben  -  Kytice
      b) Karel Čapek  -  Krakatit
      c) Viktor Dyk  -  Krysař
      d) Jan Neruda  -  Povídky z jedné kapsy
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