Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Přijímací zkouška z českého jazyka

Základní informace k přijímací zkoušce:
•

Přijímací zkouška bude obsahovat několik z níže uvedených okruhů.

•

Celkové bodové hodnocení je max. 20 bodů.

•

Čas na řešení: 45 minut

•

Nepovolené pomůcky: pravidla českého pravopisu, mobil, chytré hodinky

Okruhy přijímací zkoušky z českého jazyka (pravopisné jevy)
1) Oprav chyby v textu:
Na poli zrají klasy. Plaťte drobnými penězy. Ze vsi se ozývalo kejhání husí. Čápi se živí žábami.
Ve velké voliéře jsou pohromadě orli se sokoly a se supy. Motýli ve sbírce připomínají
drahokami. Husité před nepřáteli neutíkali. Na některých mezích vysázely lidé topoly jako
větrolamy. Rybáři chytají ryby na červi. Ve stepi žijí také žirafy, antilopy, buvoli a pštrosi.
2) Rozhodni, zda je text napsán bez chyb:
Chatu postavil vlastníma rukama.

ano - ne

Na věži byly hodiny s pozlacenými ručičkami.

ano - ne

Zásilka byla určena do vlastních rukou adresáta.

ano - ne

Na zahradě byl stůl s kovovými nohami.

ano - ne

Dobrý fotbalista umí hrát oběma nohama.

ano - ne

3) Slova v závorkách užij v náležitém tvaru:
Za největší dramatiky starého Řecka považujeme (Aischylos, Sofokles a Euripides)
..…........................................................
............................................................................................................ V Římě na ulici stojí socha
(Gaius Julius Caesar) …............................................................................. Ze Severní (Korea)
…........................... se vyvážejí rudy, tuha, přírodní hedvábí.Mezi největší díla (Dostojevskij)
….......................................... patří román Bratři Karamazovi. Mnohá antická (drama)
…...................... jsou svými (idea) …...................... přínosem i dnes. V tropických pralesích
roste mnoho druhů (orchidea)............................................
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4) Doplň chybějící písmena:
Dřevěné koně nebyl _ opraven _ . Rodiče se divil _ , jak děti sam _ zvládl _ přípravu večeře.
Podzimní dni už minul _ . Papírov _ strašáci poletoval _ ve vzduchu. Motory aut zaburácel _ .
Pohádkov _ draci strašil _ děti i ve snu. Ledoborce vyplul _ na polární expedici. Do kina šl _
všechny dívky, ale jen jediný kluk. Autor pohádky i její ilustrátorka měl _ úspěch. Pacientky,
byl _ jste seznámen _ s lázeňským řádem? Všechny bacil _ se rozmnožil _ . Rozmnožení bacil
_ byl _ přemožen _ penicilinem.
5) Převeď do množného čísla:
drahý přítel, droboučký červík, bílé house, hluchý stařec, kanadský hokejista
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6) Rozhodni, zda je v textu chyba:
ano – ne

Zvedněte ruce, až budete s prací hotovi.

ano – ne

Karel je můj nejdrašší a nejbližší přítel.

ano – ne

Macocha je naše nejznámnější a nejhlubší propast.

ano – ne

Půjčil jsem Honzovi Hrabalovy novely.

ano – ne

Bratrancovy názory se dědečkovi vůbec nelíbily.

ano – ne

Sledoval jsem sousedovy holuby, jak se slétali do holubníku.

ano – ne

Američtí astronauti bezpečně přistáli na Měsíci.

7) Rozhodni, zda je text napsaný bez chyb:
ano – ne

Připoměl zapomnětlivému kamarádovi smluvenou schůzku.

ano – ne

Domněnka není pomněnka.

ano – ne

To bylo jen domnělé nebezpečí.

ano – ne

V naší republice se obměnilo veškeré oběživo.

ano – ne

Dovede i nepříjemnou věc zdělit jemně.

2

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Přijímací zkouška z českého jazyka

8) Doplň interpunkci:
Štěňata u talíře
Těžko se mezi námi najde chovatel který by nechtěl to nejlepší pro svého věrného přítele zvláště
jde-li o psí miminko. Každý z nás také ví že k tomu aby štěně řádně vyspělo ve zdatného jedince
je velice důležité podávat mu již od raného mládí vhodnou a správně vyváženou stravu. Avšak
ne vždy víme o této problematice všechno co bychom měli vědět a tak můžeme ač nevědomky
někdy svému pejskovi spíše ublížit.
Správná volba potravy není vždy jednoduchou záležitostí. Již od štěněcího věku jí musí pes
dostávat tolik aby se mohl plně fyzicky vyvíjet ale zároveň musíme dbát na to aby neměl sklony
k obezitě. Proto je třeba pečlivě volit množství a četnost podávané stravy. Kromě toho je
zároveň důležité zajistit psovi přísun potřebného množství vitaminů minerálů tuků a
uhlohydrátů. Na správné množství vitaminů a minerálů je přitom mnohem důležitější dbát u
štěňat než u dospělých psů neboť tyto látky jsou nezbytné například pro zdravý vývin kostí. Pro
správný vývoj štěněte je důležitý i správný režim krmení.
9) Rozhodni, zda je skupina spojení napsaná bez chyb:
ano – ne

zkrácené zlomky, směna skončila, zkapalňování plynu

ano – ne

sběh lidí, zúžila mi džíny, zvolala něco ze snu

ano – ne

voda se zkalila, koně se vzpínali, vztane v sedm

ano – ne

sádra ztvrdla, učitelka si zjednala pořádek, shlédl film

ano – ne

má to stvrzeno podpisem, do kopce šel ztuha, zpustlé mravy

10) Rozhodni, zda je interpunkce napsaná správně:
ano – ne
Tuto třídílnou encyklopedii vydanou v Praze v letech 1903-1904 znovu nyní
vydalo Nakladatelství Lidové noviny.
ano – ne
Jde nejen ulicí po ulici, ale i domem od domu, aby připomněl vše, co kdy i v
dobách legendárních souviselo s každičkým detailem města, jehož sláva hvězd se dotýká.
ano – ne

Košaté prastaré lípy oživené roji včel vydávají v horkém létě sladkou vůni.

ano -ne
Pes Čipera, hnědý chundeláč se špičatýma ušima, se každou chvíli protáhne
kopřivami a lopuchami, opře se předníma nohama o zeď a čeká, až ho pohladím, nebo až mu
vykrákám za hustou srst na zádech.
ano – ne
Pak jsme kráčeli alejí topolů a lip, odkudsi k nám doléhal tahavý nářek
harmoniky a matka nás upozornila, jak je to krásné, skoro neuvěřitelné, že všichni tu společně
jdeme, že jsme přežili všechnu tu nedávnou hrůzu a dočkali se této chvíle, a přiměla nás, že
jsme sledovali, jak nebe růžoví a rudne, jak se slunce zasunuje do kornoutu nerozeznatelných
stromů.
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11) Rozhodni, zda je skupina spojení napsaná bez chyb:
ano – ne

spontání nadšení, vina obžalovaného, okenní rámy, viník byl potrestán

ano – ne

ceník zboží, hrubozrnná káva, snoubenci byli oddáni, jsou nevinní

ano – ne

směnný provoz, strunný nástroj, kolenní kloub, dceřiné buňky

ano – ne

plní si povinnosti, rozbitá okenice, dřevěné rámy, raný středověk

ano – ne

ruměné tváře, vinný hrozen, infekční oddělení, potřebuje oddych
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