
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I. termín 

 
Kód uchazeče  

 

 

Strana 1 (celkem 6) Mezisoučet:  

 

ČESKÝ JAZYK Součet bodů:  

Obor: 79-41-K/41 Opravil:  

 Kontroloval:  

   
 

 
A. Doplňte vynechaná písmena a interpunkci. 

 
Pes 
Pes je slovo pozoruhodné __ několika důvodů. Například tím že jeho odvozeniny 
často slouží jako charakteristiky něčeho špatného. 
Známe spojení „ps__ počasí“, kterému se také říká psota, ošklivá nemoc odborně 
zvaná dětská epilepsie se hovorově naz__vá psotník. Když někomu v__nadáme 
říkáme že jsme ho sepsul__, popřípadě v__peskoval__. Protivné z__mnici se nářečně 
říkalo psena a nehodnotnému ovoci, padavkám, zase psina. Proč se pojmenování 
„největšího přítele člověka“ tak často používá jako s__mbol něčeho nepříjemného 
špatného či nehodnotného, opravdu nevím. 
Jediné příjemné slovo odvozené od slova pes je psina ve v__znamu legrace vesel__ 
nevázanost. Ale ani v tomto případě se nev__ jak vzniklo. Se ps__ prý psina opravdu 
nějak souv__s__  ovšem jak píše Pavel Eisner v Češtině poklepem i poslechem, „že by 
psi byli zvláštními producenty či konzumenty psin, to jsem dosud ne__hledal“. 
Podobně zajímav__je původ slova pes. Na toto téma existují dokonce tři teorie. 
Jednu zastával ve svém Etymologickém slovníku jazyka českého Václav Machek. 
Soudil že u původu slova pes stálo citoslovce ps, ps, kterým se na ps__ volávalo. 
Druhá teorie mluví o souvislosti slova pes s přídavným jménem pestrý. Ps__, na 
rozdíl od svých příbuzných vlků a šakalů se prý v__značoval__ tím, že měli různé 
barvy srsti že to bylo velmi pestré plemeno. V tom případě by slovo pes bylo 
příbuzné se slovesem psát – původně dělat barevné, pestré znaky – a také 
s v__razem pstruh; tato ryba má na kůži pestrobarevné tečky. 
Nejnovější teorie říká že slovo pes souvisí __ dávným indoevropským v__razem pro 
dob__tek který zůstal zachován v latinském pecus, dob__tek. Ps__ totiž nejdříve 
__loužil__ jako __trážci dob__tka. 
 
       Michal Novotný: Zákulisí slov 
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B. Jazyková část 
Následující úkoly se nevztahují k úvodnímu textu. Vždy je právě jedna odpověď správná. 
 

1. Označte řadu, v níž jsou slova příbuzná: 
a) tajemství, utajený, tajnosti 
b) jarní, letní, podzimní 
c) mluvit, hovořit, povídat 

 
2. Slovo vodopád vzniklo: 

a) odvozováním 
b) zkracováním 
c) skládáním 

 
3. Kořenem slova dopisoval je: 

a) dopis-- 
b) -pis- 
c) -pisova- 

 
4. Vyberte slovo složené: 

a) zakladatel 
b) zapisovatel 
c) strojopis 

 
5. Vyhledejte slovo zkratkové: 

a) Bc. 
b) samoobsluha 
c) Čedok 

 
6. Slovo hlavolamy má koncovku: 

a) –amy 
b) –y 
c) –my 

 
7. Označte příslovečnou spřežku: 

a) dohromady 
b) z paměti 
c) do hromady 

 
8. Určete sousloví: 

a) slavná kniha 
b) podstatné jméno 
c) nové město 

 
9. Vyhledejte skupinu slov neohebných: 

a) že, jenž, když 
b) protože, ale, kdo 
c) proč, snad, dole 
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10. Vyberte podstatné jméno pomnožné: 
a) brusle 
b) narozeniny 
c) stavebnice 

 
11. Najděte podstatné jméno, které není hromadné: 

a) obyvatelstvo 
b) dveře 
c) loďstvo 

 
12. Podstatné jméno uši se v jednotném čísle skloňuje podle vzoru: 

a) město 
b) moře 
c) kost 

 
13. Označte slovo, které může být pouze jedním slovním druhem: 

a) místo 
b) příjemně 
c) dědečkovi 

 
14. Slovo kolem může být: 

a) jedním slovním druhem 
b) třemi slovními druhy 
c) dvěma slovními druhy 

 
15. Vyhledejte slovo bez koncovky: 

a) píšeme 
b) jazykolamy 
c) pozorně 

 
16. Uveďte správnou variantu oslovení: 

a) pane zástupče 
b) pane zástupce 
c) pan zástupce 

 
17. Zvolte správnou variantu: 

a) krkonošští lyžaři 
b) krkonoští lyžaři 
c) krkonožští lyžaři 

 
18. Označte skupinu zájmen neurčitých: 

a) nikdo, nic, žádný 
b) některý, nijaký, cosi 
c) něco, kdosi, ledakdo 
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19. Vyberte správnou variantu: 
a) s dvěma malými mravenci 
b) s dvěmi malými mravenci 
c) s dvěma malími mravenci 

 
20. Vyhledejte sloveso vidu dokonavého: 

a) vysvětlovat 
b) vyprávět 
c) vyklidit 

 
21. Správný tvar 2. osoby podmiňovacího způsobu přítomného je: 

a) přečetli bychom 
b) přečetli byste 
c) byli by jste přečetli 

 
22. Dvojice slov nadějný - marný jsou: 

a) synonyma 
b) homonyma 
c) antonyma 

 
23. Správně píšeme: 

a) Novákovi se vrátili zdrávy. 
b) Novákovi se vrátili zdrávi. 
c) Novákovi se vrátily zdrávi. 

 
24. Vyhledejte větu jednočlennou. 

a) Sněží. 
b) Bolí mě záda. 
c) Pište. 

 
25. Označte slovní spojení s přívlastkem neshodným: 

a) řeka Vltava 
b) cesta k domovu 
c) číslovka řadová 

 
26. Souvětí „Vrátil se, aby navštívil kamaráda, kterého poznal na dovolené a na kterého často 

vzpomíná, protože s ním prožil krásné chvíle.“ tvoří: 
a) 1 věta hlavní, 2 věty vedlejší příslovečné a 2 věty vedlejší přívlastkové 
b) 2 věty hlavní, 1 věta vedlejší příslovečná a 1 věta vedlejší přívlastková 
c) 1 věta hlavní, 2 věty vedlejší předmětné a 2 věty vedlejší přívlastkové 

 
27. V souvětí „Dnešní utkání jsme vyhráli, a proto jsme postoupili do dalšího kola.“ jsou věty v poměru: 

a) důsledkovém 
b) slučovacím 
c) příčinném 
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28. V souvětí „Poslouchal babičku, jak dětem vypravuje pohádky.“ není vedlejší věta: 
a) doplňková 
b) předmětná 

 
29. Ve větě „Praha, hlavní město ČR, leží v srdci Evropy.“ čárkou oddělujeme: 

a) vsuvku 
b) přístavek 
c) samostatný větný člen 

 
30. Vyberte dvojici s chybným významem uvedených cizích výrazů: 

a) objekt - předmět 
b) hypotéza - domněnka 
c) leporelo - varování 

 

C. Úkoly z literatury 
31. Která z uvedených dvojic není synonymní? 

a) personifikace - zosobnění 
b) literatura - písemnictví 
c) próza - poezie 

 
32. Lyrika vyjadřuje: 

a) city, nálady, dojmy 
b) děj a pocity 
c) děj, příběh 

 
33. Život, skutky, zázraky a mučednickou smrt světců líčí: 

a) báje 
b) legenda 
c) pověst 

 
34. Vyberte správné tvrzení o baladě: 

a) lyrická báseň většího rozsahu oslavující boha 
b) krátká satirická báseň zakončená pointou 
c) lyrickoepická báseň s pochmurným dějem a tragickým koncem 

 
35. Kdo je autorem nejstarší česky psané kroniky? 

a) Jan Amos Komenský 
b) Kosmas 
c) tak řečený Dalimil 
d) František Palacký 

 
36. Vyhledejte, kde je chybně uveden autor díla: 

a) Ostře sledované vlaky – Bohumil Hrabal 
b) Máj – Karel Hynek Mácha 
c) Kytice – Karel Havlíček Borovský 
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37. Kdo je autorem knihy Malý princ? 
a) Hans Christian Andersen 
b) Oscar Wilde 
c) Antoine de Saint-Exupéry 

 
38. Ve kterém díle Karla Čapka se setkáme s postavou doktora Galéna? 

a) RUR 
b) Bílá nemoc 
c) Krakatit 

 
39. Kterou divadelní hru nenapsal Václav Havel? 

a) Audience 
b) Odcházení 
c) Zahradní slavnost 
d) Kupec benátský 

 
40. Vyhledejte bezchybně spojenou uměleckou dvojici: 

a) Zdeněk Svěrák – Jiří Suchý 
b) Jiří Voskovec – Vladimír Menšík 
c) Jan Werich – Jiří Voskovec 

 


