
 Přijímací zkoušky 2022 – bakalářské studium, český jazyk - varianta A 
Text: 

Když do svěží zeleně mladého osení zasvítí slunce a třešňovky na Ráčku zavoní krásnými 

bílými květy, když nad brázdami se ohlásí trylek skřivaní a zvonění země, jejíž vůně 

vždycky vzrušovala malíře, kterého mám rád, otevře se nám kraj, který obzíral svou 

mladou duší František Škroup, když se vracel na svátky k rodičům. 
Upozornění: Úkoly č. 1 až 13 vycházejí z textu! 

 

   1. Určete typ textu: 

 souvětí souřadné 

x souvětí podřadné 

 souvětí souřadně-podřadné 

 

   2. Určete počet vět v textu: 

 6 

 7 

x 8 

 

   3. Určete v textu počet vět hlavních: 

x 1 

 2 

 3 

 

   4. Určete v textu počet vět řídících: 

 1 

 3 

x 4 

 

   5.  Určete významový poměr mezi 4. a 5. větou v pořadí: 

 slučovací 

 odporovací 

x žádný 

 

   6.  Určete v textu druh věty …. jejíž vůně vždycky vzrušovala malíře …. 

x  vedlejší věta přívlastková 

  vedlejší věta předmětná 

  věta hlavní 

 

   7.  V textu se nenachází:   

  několikanásobný větný člen  

  postupně rozvíjející přívlastek 

x  přístavek 

 

    8.  Ve spojení krásnými bílými květy je přívlastek: 

  vícečetný 

x  postupně rozvíjející 

  několikanásobný 

 

    9.  Slovesný tvar „zasvítí“ má následující mluvnické významy: 

  číslo množné, čas budoucí, rod trpný, vid dokonavý 

x  číslo jednotné, čas budoucí, rod činný, vid dokonavý 

  číslo jednotné, čas přítomný, rod činný, vid nedokonavý 



10. Určete, kterým větným členem jsou výrazy v textu: 

    a) kterého                                                            b) země 
x předmět  podmět 

 přívlastek  předmět 

 neurčuje se jako větný člen/není větným členem x přívlastek 

   

 

  11. Určete, kterým slovním druhem jsou výrazy v textu: 

    a) který                                                                b) zeleně     
 přídavné jméno  přídavné jméno                         

x zájmeno vztažné x podstatné jméno                                 

 zájmeno tázací  příslovce                                

 

 

   12. Mluvnické významy výrazů z textu jsou náležitě určeny: 

    a) skřivaní                                                           b) nám 

  1. pád, č. mn., r. mužský                                 3. pád, č. mn., r. mužský 

x  1. pád, č. j., r. mužský                               x  3. pád, č. mn., rod nelze určit 

  4. pád, č. j., r. mužský                                   7. pád, č. mn., r. ženský 

 

 

   13. Určete typ skloňování výrazů který a osení z textu: 

 nesklonné, nesklonné   

 substantivní (jmenné), substantivní (jmenné)   

x adjektivní (složené), substantivní (jmenné)   

  

 
   14. Vokativ je označení pro: 

  zvolání 
  větu zvolací 
x  5. pád 

 

 

   15. Nevlastní předložky se nevyskytují na řádku:  

 nad, po, vedle, uprostřed  

x u, za, před, v, pro  

 na, během, v, do   

 

 

   16. Určete, které tvrzení není pravdivé:  

x Zájmeno její je nesklonné.  

 Hmyz je podstatné jméno hromadné.  

 U infinitivu lze určit slovesný rod.  

 

 
   17. Pravopisná chyba je na řádku: 

 Vraní koně ztěžka klopýtali po strmé stezce.Nakupoval se slevou v obchodě se zlevněným zbožím. 

x Zbavme se klamnějších představ. Byl známý svou výjimečnou vizáží. Ztěží se to dalo čekat. 

 Nikdy mě neopustil. Sny o rodinném štěstí se rozplynuly. Mně jako by se nedostávalo slov. 

 


