
PŘIJÍMACÍ   ZKOUŠKA  Z  ČESKÉHO  JAZYKA  I. 
 
1. Zakroužkujte správnou variantu: 
Prvním kamenn/ným mostem u nás byl P/pražský most J/juditin. Dal jej vystavět 
král Vladislav II./druhý/II a pojmenoval jej po své manželce. Dokončili/y jej roku 
1171. Juditin most stál přibližně tam ,/ bez čárky kde je dnes M/most Karlův, ale byl 
o pět metrů nižš/šší a byl při povodních několikrát vážně poškozen. Nakonec se roku 
1342./bez tečky spojilo k ú/ůtoku trojí nebezpečí: velká voda, led a naplavené 
dříví/ý a byl z/stržen téměř celí/ý. 
 
  2. Doplňte ě/je: 
Ob__t kruhový ob__zd, válečné ob__ti, školní ob__žník, pozvání na ob__d, 
b__dovat nad neúspěchem, sb__rné suroviny, ob__m válce, oční b__lmo, matčino 
ob__tí,  v__domá lež, v__zd do dvora, v__řit v úspěch, zrakový v__m, stov__žatá 
Praha. 
 
3. Doplňte ě/ně: 
Nesmyslné  nedorozum__ní, dom__lý nepřítel,  mluvil rozum__, zřejm__ má 
pravdu, tam__jší zvyky, zapom__tlivý prodavač, význam__ se na m__ podíval, 
hovořili spolu soukrom__,  zřejm__ nepřijde, zatm__ní M__síce,  rozum__l mi 
dobře, krom__ Petra a m__ přišli všichni.  
 
4. Doplňte i/í nebo y/ý: 
Nesl__chaná drzost, nemilý om__l, sl__bil mi odměnu, ve ml__ně prý straší, můžeš 
mi uml__t mák, nab__té vědomosti, potok v létě v__s__chal, mohl se nudou 
uz__vat, po kameni lezl  sl__mák, lesní m__tina, netop__ří let, mořský sum__š, voda 
na můj ml__n, nudou se málem uz__val. 
 
5. Doplňte i/í nebo y/ý: 
Špičaté zub__, mechy na svaz__ch hor, chovat v zahradě páv__,  plavba po Lab__, 
v blízkém okol__  nebyla žádná obydl__, plné tác__ jídla, stavěli větrolam__, mluvil 
s Ital__ a Francouz__,  špetka sol__,  vrh koul__,  váz__ s květinam__,  šel jsem 
k dědov__. 
 
6. Doplňte i/í nebo y/ý: 
Nedočkav__ turista, rychl__  sokol__ let, pronikav__  orl__  křik, vytí hladov__ch 
vlků, vesel__  studenti, štěkali tam sousedov__  psi, volal na sousedov__  psy, byli 
tam s Ondrov__mi  spolužáky, lakom__  prodavač, ciz__ lidé, obětav__ rodiče, 
prav__ včel__ med. 
 
7. Doplňte k daným slovům antonyma: 
horký  x   ………………                                    zima  x  ………… 
pravdomluvný  x  ………………                       kladně  x   ………………. 
 
8. Podtrhněte v textu 5 pravopisných chyb: 
 
Dnes se setmnělo  velice brzy.  Výjimka potvrzuje pravidlo. Půjč mi Pavlovi  knihy. 
Bylo to příjemně  ztrávené odpoledne. O pravdu máš nabitý mobil? Zřejmně chyběl. 



 
 
Řešte úkoly k danému souvětí:  
 
Malé děti, které jsou v kontaktu jen se svými rodiči, se nejenom bojí cizích lidí, se 
kterými se náhodně setkají, ale s nedůvěrou pohlížejí i na prarodiče. 
 
1. Určete počet vět v souvětí  a druh souvětí:  
 
 
2. V textu nadepište věty hlavní a vedlejší, nadepište druh vedlejších vět: 
 
 
3. Určete poměr mezi větami hlavními: 
 
 
4. Určete, o jaký větný člen se jedná: cizích -        
                                                            na prarodiče – 
                                                            náhodně -   
 
5.  Určete  slovní druhy těchto slov: 
 
   které   ………………                                      ale …………………. 
 
   nedůvěra ………………..                               svými ………………….. 
 
6.  Určete základní skladební dvojici v první větě: 
 
 
7.  Určete pád, číslo, rod a vzor u podstatného jména: 
 
 v kontaktu ………………………………………………………………. 
 s rodiči ………………………………………………………………….. 
 
 
8.  Určete osobu, číslo, čas, způsob, rod a vid  u slovesa: 
 
    pohlížejí………………………………………………………………… 
     
 
9.  Nahraďte v textu slovo v kontaktu  synonymem: 
 
 
10.  Vymyslete větu, ve které bude použito spojení  pohlížet s nedůvěrou. 
 
 
 
11. Utvořte tři slova příbuzná se slovem pohlížejí. 


