
2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA RAKOVNÍK 
 
Přijímací zkoušky z českého jazyka nanečisto 
 
Dne:  
 
Jméno:      __________________     Číslo: ______________________ 
 
 
 
1, Do které z následujících vět patří podle pravidel českého pravopisu Ý místo 
hvězdičky? 
 
A) Mými oblíbenými zvířaty jsou bíl* tygři.  
B) Mým milovaným hokejovým týmem jsou Bíl* orli.  
C) Můj dědeček z Albrechtic dvakrát do roka bíl* chlév vápnem.  
D) Moje maminka každou neděli podává k snídani bíl* chléb s máslem..                            1bod 
 
 
2, Přiřaďte k jednotlivým větám (1 – 3) slovní druh (A–E), kterým je slovo KOLEM v příslušné větě: 
(Každou možnost z nabídky A–E můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou 
použity.) 
 
1. Všude kolem voněly růže.                                             _____________ 
2. Kolem našeho domu je dřevěný plot.                         _____________ 
3. Vychloubal se novým závodním kolem.                     _____________ 
  
A) spojka  
B) zájmeno  
C) příslovce  
D) předložka  
E) podstatné jméno                                                                                                    2 body 
 
 
3, Rozhodněte o každé z následujících skupin slov, zda obsahuje pouze slova příbuzná (A), nebo ne 
(N): 
 
1, přiletět, letní, přílet, letuška, letecký                                                                       ANO - NE 
2, kupní, odkoupit, koupě, seskupit, nákup                                                                ANO - NE 
3, vykostit, kostelník, kostra, kosterní, kostlivec                                                        ANO - NE 
4, bruska, nabrousit, bruselský, broušený, brusič                                                      ANO - NE      
 
                                                                                                                                          2 body  
 
 
 
 
 
 



VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 4-6 
 
Milé spolužačky a milí spolužáci,  
 
v letošním roce uplyne 20 let od doby, kdy jsme ukončili základní školu. Všechny absolventy proto 
zveme na oslavu tohoto kulatého výročí. Sejdeme se v sobotu 20. června 2015 v restauraci hotelu 
Modrá hvězda, který se nachází na okraji města Horní Blatná, a společně zavzpomínáme na zážitky 
ze školních lavic.  
Napište, zda se srazu zúčastníte a zda máte zájem o rezervaci pokoje v hotelu, a to nejpozději do 17. 
května na adresu: Miroslav Veselý, Blanická 20.  
 
Věříme, že účast bude co nejhojnější!  
 
Za přípravný výbor Miroslav Veselý 
 
4, Do výchozího textu je nutné doplnit dva údaje, aby sdělení bylo úplné. Ve které z následujících 
možností jsou uvedeny oba tyto údaje? 
 
A) důvod konání akce a oslovení adresáta  
B) přesný čas konání akce a oslovení adresáta  
C) důvod konání akce a chybějící část adresy odesílatele  
D) přesný čas konání akce a chybějící část adresy odesílatele                                                         1 bod 
 
 
5, Vypište ze zvýrazněné části výchozího textu všechna podstatná jména rodu mužského 
neživotného: 
 
 
                                                                                                                                                       2 body 
6, Jakým slohovým útvarem je výchozí text: 
 
A, inzerát 
B, pozvánka 
C, zpráva 
D, vypravování                                                                                                                             1 bod 
 
 
7, Ve které variantě jsou správně utvořena příčestí minulá: 
 
A, V povětří létali hejna ptáků a na zemi se pásla na lukách stáda.  
B, V povětří létaly hejna ptáků a na zemi se pásly na lukách stáda. 
C, V povětří létala hejna ptáků a na zemi se pásla na lukách stáda.  
D, V povětří létala hejna ptáků a na zemi se pásly na lukách stáda.                1 bod 
 
 
8, Rozhodni o každé z následujících vět, zda je napsána pravopisně správně (ANO), nebo ne (NE). 
Správnou odpověď zakroužkuj. 
 
1, Vinicemi na úbočí mírné vyvýšeniny projížděly těžké vozy tažené čtyřmi osli.     ANO - NE 
2, Slunné ráno brzy vystřídaly podzimní plýskanice doprovázené krupobitím.         ANO - NE 
3, Domy se světlými zdmi se vyjímaly na pozadí líbezné krajiny.                                 ANO - NE 
4, Ozvěna výbuchu a skleněné střepy zahnaly diváky do bezpečných úkrytů.         ANO - NE   2 body 



9, Uspořádejte jednotlivé části textu (A–F) tak, aby na sebe navazovaly: 
 
A) „Milý Davide, přijdeš o svoje vlasy. Dlouhé vlasy, krátký rozum, a tak z tebe 
udělám plešouna.“ 
 
B) A Gabriela si v duchu představila, jak svůj narozeninový dort s deseti svíčkami 
rozplácává Vendule po obličeji. Udusila by se šlehačkou. 
 
C) Gabriele bylo deset. Bylo jí deset právě dnes, takže si na ten věk ještě nezvykla, 
ale nedalo se s tím nic dělat. 
 
D) „Zrádci,“ pomyslela si. „Fuj, hanba! Proč nepřišla třeba Vendula?“ Navenek se 
ke Gabriele chová medově, pořád ji hubičkuje červenými rty, a pak se zachová 
takhle proradně. To si žádá pomstu. Sladkou pomstu. 
 
E) A co by udělala zrádci Davidovi? Ustřihla by mu dlouhé vlasy, kterými pořád 
pohazuje jak hřebec hřívou, a myslí si, že všechny holky z něho ztrácejí dech. 
 
F) Stejně tak se nedalo nic dělat s tím, že nikdo z kamarádů a spolužáků 
pozvaných na oslavu jejích narozenin nepřišel. 
 
První část:      ____________________ 
 
Druhá část:     ____________________ 
   
Třetí část:       ____________________ 
 
Čtvrtá část:     ____________________          
 
Pátá část        _____________________ 
 
Šestá část      _____________________                                           3 body 
 
 
10, Proč je ve slově Příbrami v koncovce měkké -i ? 
 
Cestovali jsme do Příbrami. 
 
A, Slovo Příbram se skloňuje podle vzoru stroj. 
B, Slovo Příbram je rodu mužského životného. 
C, V 2. pádě podstatných jmen je vždy měkké -i. 
D, Slovo Příbram se skloňuje podle vzoru kost.                                 1 bod 
 
 
11, Vyber ke slovu smích slovo opačného významu: 
 
A, vzlykot 
B, pláč 
C, směšnost 
D, výsměch                                                                                                1bod   
 
 



Text k úlohám 12 - 13: 
 
Halí, belí 

Halí, belí, halí, belí – 
já mám slona pod postelí, 
je to slůně kapesní, 
ale zato hodně sní. 

Halí, belí, halí, belí – 
čím ho krmím? Petrželí! 
Spořádá jí hromadu, 
pak se svalí dozadu. 

Já mám slona pod postelí, 
vejde se tam skoro celý – 
jenom chobot čouhá ven, 
když mi přeje ………... 

12, Které z následujících slov je nutno doplnit na vynechané místo v textu   (………..),  
aby dával smysl a rýmoval se? 
 
A, dobrou chuť 
B, dobré ráno 
C, dobrý den 
D, dobrou noc                                                                                               1 bod 
 
13, Text je rozdělen na tři části. Jak se každá z nich nazývá?  
 
A, verš 
B, odstavec 
C, sloka 
D, báseň                                                                                               1 bod 
 
 
14, Které z následujících slov patří na vynechané místo ve výchozím textu (*****)?  
(Po doplnění slova musí být věta pravopisně a gramaticky správně.)  
 
Za svůj výkon v divadelním představení si zaslouží pochvalu především ***** herci.  
 
A) dětští 
B) dětčtí  
C) dětský  
D) dětcký                                                                                                              1 bod 
 
15, Která z následujících vět je napsaná spisovnou češtinou?  
 
A, Požádal nás, abysme mu pomohli.  
B, Prý už se na to nemůže dýl dívat. 
C, Za úkol jsme dostali naučit se anglický slovíčka. 
D, Davide, podíval ses, jestli nejede auto?                                                       1 bod 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


