
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA 
 

VZOR 
 
 
 

1. ročník 
 
 
 
 
 
 
 

Časová dotace: 90 minut  

 
 
 
 
 
Identifikační číslo uchazeče: .............................................................................................................. 
 
 
Maximální počet bodů:  
 
Počet dosažených bodů: ............................................................................................................................. 

 
 

Celkové hodnocení: ........................................................................................................................................  

Opravil/a 



A. Práce s textem 
 

Čtvrtek, 21. května 
Barry Kent mě dneska v šatně zmlátil. Pověsil mě na věšák na kabáty. Řekl, že jsem „práskač“, a 
spoustu dalších nadávek, které ani nemůžu psát. Babička se dověděla, že mě vydírají (otec jí to s 
ohledem na její cukrovku nechtěl říct). Nechala si všechno vyložit, pak si nasadila klobouk, 
sevřela rty a vyrazila. Byla pryč hodinu a sedm minut, přišla domů, svlékla si kabát, načechrala 
si vlasy, z opasku se speciální protizlodějskou kapsičkou vyndala 27 liber a 18 pencí a řekla: „Už 
tě, Adriane, nebude obtěžovat, ale kdyby přece jen, dej mi vědět.“ Potom přichystala večeři. 
Šproty, rajčata a zázvorový koláč. Na důkaz vděčnosti jsem jí donesl z cukrárny bonboniéru pro 
diabetiky. 
Pátek, 22. května 
Je toho plná škola: nějaká šestasedmdesátiletá dáma donutila vyděrače Barryho Kenta a jeho 
tatínka, aby jí vrátili moje peníze.  Barry Kent si netroufá vystrčit [...]. Jeho parta si určitě zvolí 
nového vůdce. 
Sobota, 23. května 
Jsem zase doma, už nám zapojili elektřinu. Všechny kytky zašly. Ve schránce samé upomínky. 
Neděle, 24. května 
PÁTÁ PO VELIKONOCĺCH 
Rozhodl jsem se, že si svůj pokoj vymaluju na černo; je to barva, kterou mám rád. Už ani minutu 
se nehodlám koukat na hrdiny z večerníčků. V mém věku je to vysloveně nedůstojné, probouzet 
se s pohledem na ušáky a ostatní idioty z pohádkové říše, co mi pobíhají po stěnách. Otec řekl, 
že si můžu koupit barvu, jaká se mi líbí, pokud si ji zaplatím a sám si vymaluju. 
Pondělí, 25. května 
Rozhodl jsem se, že budu básníkem. Otec sice říkal, že básníci nemůžou udělat žádnou kariéru a 
neberou důchod, a měl ještě další otravné poznámky, ale já už jsem se rozhodl. Snažil se mě 
nadchnout pro práci programátora u počítače, ale já jsem mu řekl: „Potřebuju do své práce vložit 
duši, a každý ví, že počítače duši nemají. Otec řekl: „Američani už na tom pracujou.“ Ale já 
nemůžu tak dlouho čekat. Koupil jsem si dvě plechovky černého latexu a centimetr široký štětec. 
Hned jak jsem se vrátil z obchodu pro kutily, pustil jsem se do malování. Postavy z večerníčků 
pořád prosvítají. Zdá se, že budu muset udělat dva [...]. To už je můj osud! 
Úterý, 26. května 
POSLEDNÍ ČTVRŤ MĚSĺCE 
Už jsem natřel dvě vrstvy černé barvy! Postavy z večerníčků pořád prosvítají. Černé stopy na 
chodbě a na schodišti. Nemůžu dostat barvu z rukou. Štětec pelichá. Mám všeho dost. Místnost 
je tmavá a smutná. Otec nehnul [...], aby mi pomohl. Černá barva všude. 
Středa, 27. května 
Třetí nátěr. Nepatrné zlepšení, prosvítají jen rolničky z kašpárkovy čepice. 
Čvrtek, 28. května 
NANEBEVSTOUPENĺ 
Přetřel jsem kašpárky školním štětcem a zbytkem černé barvy, ale ty zatracené rolničky pořád 
prosvítají! 
Pátek, 29. května 
Zkusil jsem na ty rolničky černý fix. Dneska večer jsem jich přemaloval šedesát devět, už jich 
zbývá jen sto dvacet čtyři. 
Sobota, 30. května 
Poslední rolničku jsem dokončil ve 23.25. Vím přesně, jak bylo Rembrandtovi, když domaloval 
Sixtinskou kapli v Benátkách. 
2.00 v noci: Malba je suchá, ale byla asi špatná, protože je to samý kocour, tu a tam jsou vidět 
pruhované kalhoty klaunů a Pinocchiův dlouhý nos. Aspoň že ty zatracený rolničky už 
neprosvítají! Otec mi zrovna přišel říct, abych šel spát. Řekl, že mu můj pokoj připomíná obrazy 



Salvadora Dalího. Řekl, že je to surrealistický děs. Žárlí, protože on má na stěnách jen ohavné 
růžičky. 
Neděle, 31. května 
NEDĚLE PO NANEBEVSTOUPENÍ 
V obchodě pana Singha jsem si koupil voňavou [...]. Ve snaze zbavit se toho zápachu z malby u 
mě v pokoji jsem ji zapálil. Otec vešel dovnitř a vyhodil tyčinku z okna. Řekl, že „nedovolí, 
abych si zahrával s drogama“! Snažil jsem se mu to vysvětlit, ale byl tak rozzlobený, že mě 
neposlouchal. Zůstal jsem několik hodin v pokoji, ale zdálo se mi, že na mě ty černé stěny 
padají, tak jsem šel k Bertu Baxterovi. 
 
Úryvek z knihy Sue Townsendové: Tajný deník Adriana Molea, přel. Helena Hartlová-Císařová 
 

1. Charakterizujte dv ěma přídavnými jmény babi ččinu povahu.  [2 body] 

 

......................................................................................................................................................... 

 

2. Jaká je finan ční situace Adrianovy rodiny? Doložte citacemi z tex tu.  [2 body] 

 

....................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

3. Adrian se snaží vzbudit dojem, že se vyzná v d ějinách výtvarného um ění – 
přesvědčil vás? Pro č ano, pro č ne? [2 body] 

 

....................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

4. Proč Adrian postavy z ve černíčka nazývá idioty?  [1 bod] 

 

....................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

5. Je Adrian s novou barvou ve svém pokoji spokojen? S vou odpov ěď 
doložte citací z textu:  [1 bod] 

 

....................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

6. Líbí se tatínkovi nová barva v pokoji? Svou odpov ěď doložte citací z textu:  

[1 bod] 

 

....................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 



 

7. Je na st ěnách Adrianova pokoje krom ě kašpárka také králík nebo zajíc? 
Doložte citací:  [1 bod] 

 

....................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

8. Vysvětlete, co to znamená, když se o n ěkom řekne, že je to kutil?  [1 bod] 

 

....................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

9. Vysvětlete, co to znamená, když se o n ěkom řekne, že je to práska č? [1 bod] 

 

....................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

10. Co je to upomínka?  [1 bod] 

 

....................................................................................................................................................... 

 

11. Co to znamená: malba byla samý kocour?  [1 bod] 

 

....................................................................................................................................................... 

 

12. Otec říká: Američani už na tom pracujou. Jak by tato v ěta zněla knižn ě? Proč se 
autorka rozhodla použít hovorovou češtinu?  [2 body]  

 

....................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

13. Ve větě nahraďte spojení  nechala si všechno vyložit jiným výrazem/spojením tak, 
aby smysl v ěty zůstal zachován.  [1 bod] 

 

....................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

14. Ve větě nahraďte spojení  pustit se do něčeho jiným výrazem/spojením tak, aby 
smysl v ěty zůstal zachován.  [1 bod]  

 

....................................................................................................................................................... 



 

......................................................................................................................................................... 

 

15. Doplňte vhodné slovo (musí svým významem zapadnout do vy právění):   

[1 bod] 

Zdá se, že budu muset udělat dva............................................................................................. 

 

16. Doplňte vhodné slovo (musí svým významem zapadnout do vy právění):   

[1 bod] 

V obchodě pana Singha jsem si koupil vonnou...................................................................... 

 

17. Doplňte vhodné slovo (musí svým významem zapadnout do vy právění):   

[1 bod]  

Barry Kent si netroufá vystrčit........................................................................................ 

 

18. Doplňte vhodné slovo (musí svým významem zapadnout do vy právění):   

[1 bod] 

Otec nehnul ........................................................................................................................ 

 

19. V textu se vyskytuje spojení  bonboniéru pro diabetiky (diabetik je člověk, který 
má diabetes). Najd ěte v textu slovo, které znamená totéž co diabetes : [1 bod] 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Celkem.......................................bodů z 23 bodů (část A) 



B. Jazyk 

Stanici londýnského metra, kde se čeká velký nápor lidí o svatbě prince Williama a Catherine 
Middletonové 29. dubna, do té doby vydrhnou odsouzení pachatelé méně závažných 
trestných činů. S odvoláním na nejmenované britské činitele to včera oznámila agentura AP. 
Odsouzenci mají dodat pochmurně vyhlížející stanici Hyde Park Corner lesku v rámci 
programu svého zapojení do veřejně prospěšných prací. Dostanou k tomu čisticí prostředky a 
drátěné kartáče, ale jejich práce bude zdarma, napsala AP, podle níž vzhledem k napjatému 
státnímu rozpočtu tento plán rozhodně neudivuje. 
Stanice metra je poblíž královského Buckinghamského paláce, kde proběhne slavnostní 
recepce po svatebním obřadu. 
 
Lidové noviny, 15. března 2011 
 
 

1. Kolik v ět je v následujícím souv ětí?  [1 bod] 

Dostanou k tomu čisticí prostředky a drátěné kartáče, ale jejich práce bude zdarma, napsala 

AP, podle níž vzhledem k napjatému státnímu rozpočtu tento plán rozhodně neudivuje. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

2. Z následující v ěty vypište část podm ětovou a p řísudkovou:  [2 body] 

S odvoláním na nejmenované britské činitele to včera oznámila agentura AP. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

3. Vypište z textu p řísudek jmenný se sponou:  [1 bod] 

 

....................................................................................................................................................... 

 

4. Vypište z textu v ětu, v níž je podm ět nevyjád řený:  [1 bod] 

 

....................................................................................................................................................... 

 

5. Vypište aspo ň jeden postupn ě rozvíjející p řívlastek:  [1 bod] 

 

....................................................................................................................................................... 

 

6. V textu se vyskytuje slovo čisticí. V češtin ě existuje také slovo čistící. 
Vysvětlete rozdíl:  [2 body] 

 

....................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

 



7. Vypište z textu sousloví:  [1 bod] 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

8. V souv ětí   Stanice metra je poblíž královského Buckinghamského paláce, kde proběhne 

slavnostní recepce po svatebním obřadu. určete slovní druhy :  

[vše správně: 6 bodů, za každou chybu minus 1 bod] 

 

Stanice  

metra  

je  

poblíž  

královského  

Buckinghamského  

paláce,  

kde  

proběhne  

slavnostní  

recepce  

po  

svatebním  

obřadu

 

 
 

 
 
 

 

9. V souv ětí   Stanice metra je poblíž královského Buckinghamského paláce, kde proběhne 

slavnostní recepce po svatebním obřadu.   určete větné členy :  

[vše správně 6 bodů, za každou chybu minus 1 bod] 

 

 

Stanice metra je poblíž královského Buckinghamského paláce, kde  

 

proběhne slavnostní recepce po svatebním obřadu. 

 

 

 

 

 

10. V prvním souv ětí textu ur čete všechny mluvnické kategorie u slov:  [vše 

správně 6 bodů. za každou chybu minus 1 bod] 

 

a. Vydrhnou:............................................................................................................................ 

 

b. Pachatelé:........................................................................................................................... 

 

 
 
 
 



11.  Pravopis (max 10b, za každou chybu minus bod): 
 
 

Ví/ýzkumný tým jednoho T/thajského Centra pro ochranu slonů vi/yužil 
příležitosti přesvět/dčit li t/dstvo o rozvi/ynutých duševních 
schopnostech slonů. Pokus na slonech zamí/ýšleli/y vě/jedci (čárku 
mezi větami ano/ne) jako obdobu pokusu se šimpanzi/y z roku 1937. 
Sloni při něm museli/y spolupracovat (čárku mezi větami ano/ne) kvůli 
dosáhnutí na vi/ytoužené kbelíky s kukuřicí (čárku mezi větami 
ano/ne) jejž/jenž/jež milují. Experiment s tlustokoš/žci dopadl velice 
dobře – ú/ůspě/ješnost mě/mněřená v sežrané kukuřici se pohybovala 
od osmdesátiosmi/osm desáti osmi/osmdesáti osmi  do 97 (tečku za 
číslovkou ano/ne) procent. Spolupráce je mezi/y živočiši/chy častá. 
Včeli/y a mravenci/y jsou také týmoví/ý hráči  (čárku mezi větami 
ano/ne) asi ale nespolupracují vě/jedomě/mně. U dravců loví/ýcích ve 
smečkách se ú/ůmi/yslná spolupráce čekat dá. Cizí/ý badatelé ji/í 
skutečně popsali/y u poněkud prudš/čích hyen. Ještě zajímavější je 
(čárku mezi větami ano/ne) kooperace havranů. Ti jsou nejspí/ýš jedni 
z nejbi/ystřejších obratlovců vú/ůbec. Ve velice podobný/é s/zkoušce, 
jako ta sloní a šimpanzí/ý, zvládli/y spolupráci bez s/zpoš/ždění. 
V ú/ůloze s/ztížené o delší čekání však už zdaru nebi/ylo dosaženo. No 
řekli by jste/byste to do zví/ýřat? 
 
(Reflex 2011, upraveno) 
 

 

 

 

 

Celkem.......................................bodů z 37 bodů (část B) 



 

C. Sloh: 

Co to asi Adrianova babička řekla Barry Kentovi a jeho otci? Napište její řeč/proslov, 
kterou se jí poda řilo vyd ěrače Barryho Kenta donutit, aby Adrianovi vrátil peníz e. 
(200-350 slov) [20 bodů] 

 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

Celkem.......................................bodů z 20 bodů 


