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Milí uchazeči a uchazečky, přijímací zkouškou vás bude provázet mírně upravený text Zdeňka Svěráka. Není-li uvedeno  
jinak, úkoly z něj vycházejí. U úloh s nabídkou zakroužkujte vždy jednu správnou odpověď.

Text k     úlohám 1 - 6  
„Byl jednou jeden hotel,“ začala maminka.
„Co je to hotel?“ zeptal se Petřík.
„Hotel je dům, ve kterém přespávají lidé, co přijedou zdaleka. V tom hotelu byl pokoj, v 

pokoji stál šatník a v šatníku visela tři dřevěná ramínka.“
„V šatníku je tma,“ řekl Petřík.
„Ano, ale i když tam byla tma, ta tři ramínka se dobře znala. Občas totiž někdo šatník otevřel 

a ramínka se vzájemně prohlédla.“
„Petruška mě zavřela do šatníku a já jsem se bál,“ žaluje Petřík.
„Ano, ale nepřerušuj.“

1. Text začíná jako:
a) bajka b) pohádka c) píseň

2. Napište k zadaným slovům spisovná slova stejného nebo podobného významu (nehledejte 
v textu):

a) šatník -
b) dům -
c) přespávají -

3. Vymyslete a napište takovou větu, ve které použijete slovo ramínko v jiném významu, než 
má v textu.

4. Napište 1. pád jednotného číslo ke slovu lidé:

5. Jak se jmenují děti, o kterých je v úryvku zmínka?
a) b)

6. Tato jména jsou zdrobněliny. Vypište z textu další dva příklady zdrobnělin.
     a) b)

Text k     úlohám 7 – 15  

„První  ramínko  se  jmenovalo  Josef  Berka.  To  proto,  že  si  ho  nějaký pan  Berka  inkoustovou 

tu___kou podepsal a pak ho v tom hotelu zapom___l. Druhé ramínko se jmenovalo Provazníček, 

protože mu chyb___l háček a v___selo na prová___ku. A tomu třetímu říkali Chuděra, protože mu 

někdo utrhl b___dýlko pro pánské kalhoty.“
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„Proč pan hotelář Provazníčka a Chuděru ne___pravil?“ zajímal se Petřík.

„Proč?“  zam___slela  se  maminka,  protože  některé  otázky  toho  kluka  byl___  opravdu 

tě___ké, a potom řekla: „Asi neměl čas. A jednoho dne se v hotelu ub___tovala paní s dlouhým___ 

zlatým___ vlas___. A té paní dal___ na recepci právě pokoj s našimi ramínky. Paní otevřela šatník 

a  začala  si  ro___věšovat  sukně  a  halenky.  Ramínkům  to  chvíl___  trvalo,  než  se  na  světle 

ro___koukala, ale když se ro___koukala, udivilo je, jak byla ta dáma krásná.“

7. Doplňte v textu vynechaná písmena.

8. Napište ke slovům kalhoty, halenky a sukně slovo nadřazené:

9. Vypište z úryvku čtyři číslovky:

10.  Petřík vymyslel nové slovo hotelář – co měl nejspíš na mysli?
a) obyvatel hotelu b) kuchař v hotelu c) majitel hotelu

11. Vypište tři přídavná jména, která se vztahují k popisu paní, jež přijela:

12. Co chybělo Provazníčkovi? ____________________________
 Co neměl Chuděra?    ____________________________

13. Z podtržené věty vypište podmět a přísudek:

14. Vypište z úryvku příklad zájmena:
a) osobního - b) přivlastňovacího -
c) ukazovacího - d) neurčitého –

15. Určete podle textu pád, číslo a rod podstatného jména kalhoty:

Text k     úlohám 16 – 19:  
„Jako paní učitelka ze školky?“ ptá se Petřík, aby měl představu.
„Asi  tak.  -  A co ramínka překvapilo  ještě víc:  přivezla  s sebou zvláštní  věc.  Nejdřív to 

vypadalo jako nějaký podivný límec, ale bylo to z umělé hmoty a dalo se to nafukovat. Když to 
krásná paní nafoukla, ukázalo se, že je to nafukovací ramínko. Paní na ně dala úplně nové hedvábné 
šaty a opatrně je zavěsila do šatníku.

Pro Josefa Berku, Chuděru a Provazníčka  to byla vždycky událost,  když si  některý host 
přivezl své vlastní ramínko. Mohli si s ním povídat a dozvědět se spoustu novinek ze světa. Sotva 
krásná paní šatník zavřela, ozval se Provazníček:

„Vítáme tě v našem šatníku, ať se ti u nás dobře visí.“
Ale nafukovací ramínko nic.
„Asi neumí mluvit,“ soudil Josef Berka. „Tyhle věci z umělé hmoty bývají němé.“
„Nebo umí mluvit, ale neslyší,“ řekl Chuděra.
A vtom se nafukovací zavrtělo a řeklo:
„Nemám náladu na hloupé řeči. Chci spát.“
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16. Vymyslete a napište dvě věty, ve kterých použijete sloveso nafukovat (se) pokaždé v jiném 
významu. Měnit tvar (časovat) je přípustné.

a)
b)

17. V následujícím souvětí určete slovní druhy číslicí nad slovo.

Paní na ně dala úplně nové hedvábné šaty a opatrně je zavěsila do šatníku.

18. Doplňte odpovídající výraz podle vzoru:
Vzor: Kdo neumí mluvit, je němý.

Kdo neslyší, je ____________. Kdo nevidí, je ____________.

19. Uveďte, v jakém tvaru jsou slovesa povídat, dozvědět se:.

Text k     úlohám 20 – 24:  
„Jste jistě unavené,“ řekl soucitně Chuděra. „Přijíždíte zdaleka?“
Nafukovací nic.
„A kdo je tvá paní?  Není  to  snad nějaká slavná krasavice,  když je tak krásná?“ ptal  se 

Provazníček.
Nafukovací unaveně vzdychlo:
„Je vidět, že jste z venkova. Žijete tu zřejmě zabedněně. Jinak byste museli na první pohled 

poznat, že cestuji se slavnou divadelní, filmovou a televizní hvězdou Hortensií Slámovou a že jsme 
oba přímo z Prahy.“

„Z Prahy!“ řekl Josef Berka zasněně. „Tam jsem visel tři roky. V závodě Zrzavý - Pošusta, 
oděvy pro chlapce, Vodičkova 15. To už je dávno.“

20. Pojmenujte druh věty podle postoje mluvčího:
a) „A kdo je tvá paní?“ – věta _____________________
b) „Jste jistě unavené.“– věta _____________________

21. Ve kterém bodu je správně naznačena stavba slova soucitně?
a) sou – cit – n – ě b) soucit – ně c) s – oucit – n – ě

22. K dvojicím příbuzných slov utvořte a napište slovo třetí:
a) krasavice – krásné -
b) unaveně – unavená – 

23. Určete mluvnické významy (osobu, číslo a čas) sloves:
a) přijíždíte - 
b) cestuji –

24. Utvořte a napište slova opačného významu ke slovům:
a) zdaleka - b) poslední -
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Text k úlohám 25 – 30:

Čumbulák

V pokojíku, kde se smráká, Bojíš se ho? Božíčku,
uvidíte čumbuláka. jen na něj pusť lampičku!

Ani černý, ani bílý, A hned vidíš:
dlouhý krk mu čouhá z díry. Je to přestrojený_______

od židle a od peřin.
(Rudolf Matys)

A nežli bys okem mžik,
rozvazuje strašpytlík.

Má v něm myši, pavučiny,
bubáky a divné stíny.

25. Napište počet slok:

26. Napište počet veršů:

27. Na vynechané místo se nejlépe hodí: a) klín b) dým c) stín

28. Text zařaďte k jednomu literárnímu druhu:
a) poezie b) próza c) drama

29. Vyberte odpovídající rýmové schéma:
a) ABAB (rým střídavý)
b) ABBA (rým obkročný)
c) AABB (rým sdružený)

30. Kdo je podle vašeho názoru čumbulák? 
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