
Testík na přijímací zkoušky správné řešení 
 

1. Která z následujících vět je tvaroslovně a pravopisně správně? 
a) Kdybychom se pořádně učili, nemuseli by jsem dělat opravné zkoušky. 

b) Kdybychom tam šli hned, nemuseli bysme tak dlouho čekat. 

c) Kdybychom to věděli včas, nemuseli bychom to dělat zbytečně. 

d) Kdybyste nám to řekli, šli by jsem s vámi. 

 

2. Uveď, zda k sobě patří následující dvojice A x N 
a) Jan Werich a Jiří Voskovec   A N 

b) Josef Hašek a Jaroslav Švejk  A N 

c) Barunka a pes Dášenka  A N 

d) Božena Němcová a pes Dášenka A N 

e) Romeo a Dulcinea   A N 

f) Pátek a Robinson   A N 

g) doktor Galén a Karel Čapek  A N 

 

3. Za temným oknem, v květníku sivém, hrubý a špičatý mračil se kaktus. 
Vysvětli význam slova sivý = šedivý, popelavý 

 

4. Určete, zda se jedná o větu jednočlennou (A), dvojčlennou (B), větný ekvivalent 

(C). Jednu z nabízených možností můžeš použít vícekrát. 
4. 1. Dešťové kapky bubnují do střech. B 

4. 2. Zahřmělo. A 

4. 3. Neruš. B 

4. 4. Zákaz vjezdu. C 

 

Text k úkolu č. 5-6 

5. Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. 

Dřív než mohl srdce k boji vytasit, zemřel, mlád dvacet čtyři let. 

Rozhodni, zda se jedná o: 
a) citát 

b) epilog 

c) epitaf 

d) báseň 

 

6. Nahraď zájmeno JENŽ jiným synonymním zájmenem.  
který 

 

7. Básník Petr Bezruč se jmenoval Vladimír Vašek. Vyber správné tvrzení. 
a) Jméno Petr Bezruč je anonym. 

b) Jméno Vladimír Vašek je pseudonym. 

c) Jméno Petr Bezruč je pseudonym. 

d) Jméno Vladimír Vašek je anonym. 

 

8. Rozhodni, ve které z následujících možností je číslo správně přepsáno slovy: 

521 stran 
a) pětset dvacet jedna stran 

b) pět set dvacet jedna stran 

c) pět set dvacetjedna stran 

d) pětsetdvacetjedna stran 

 

9. Číslo v dané větě převeďte do správného tvaru a přepište je slovy.  



Ztratil jsem SD kartu s 2862 fotografiemi. Dvěma tisíci osmi sty šedesáti dvěma 

 

Text k úlohám 10 – 14 

(1) Na první pohled nenápadné suché kopečky kousek od Mrtvého moře ukrývají jedno 

z nejvýznamějších archeologických nalezišť na světě. Roku 1947 zde byly nalezeny první svitky od 

Mrtvého moře (Kumránské svitky), což jsou biblické a historické texty staré téměř 2000 let, které tvořili 

esejci. 

(2) Význam nálezu potvrdily až oběvy v následujících letech. Kumránské svitky jsou unikátním 

svědectvím z doby kolem počátku našeho letopočtu. Osvětlily některé části Bible (jde o jeden 

z nejstarších písemných záznamů Bible vůbec) a ukázaly, jak tehdy zdejší obyvatelé žily. Jejich význam 

spočívá také v tom, že přinášejí svědectví o samém vzniku křesťanství. 

(3) Zajímavé jsou i okolnosti nálezu svitků od Mrtvého moře – podle pověsti je našel pastevec, kterému 

se ztratila koza. Pastevec jí po chvíli hledání našel v jeskyni, do které koza spadla propadlým stropem. 

Pastevec se za ní spustil a ke svému údivu zde našel zachovalé amfory, uvnitř kterých se ukrývaly 

neporušené popsané pergameny. Skutečnost je nejspíše daleko prozaičtější – první amfory objevili 

pašeráci, kteří ve zdejších jeskyních ukrývali své drahocené zboží. 

 

10. Najděte ve výchozím textu pět slov, ve kterých je pravopisná chyba. Slova napište 

správně. 

nejvýznamnějších, objevy, obyvatelé žili, ji našel, drahocenné 

11. Který z následujících druhů zájmen se nevyskytuje ve druhém odstavci výchozího 

textu? 
a) ukazovací 

b) přivlastňovací 

c) záporné 

d) neurčité 

 

12. Z prvního odstavce vypište sloveso v trpném rodu.  

byly nalezeny 

 

13. Napište, jakým větným členem je slovo „texty“ z prvního odstavce výchozího textu. 

jsou texty – přísudek jmenný se sponou 

14. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá informacím 

obsaženým ve výchozím textu (A), nebo (N). 
 

14. 1. Kumránské svitky pocházejí z doby 2000 let př. Kr.   A N 

14. 2. Podle pověsti svitky našel pastevec, který hledal zatoulané zvíře.  A N 

14. 3. Svitky byly v amforách.       A N 

14. 4. Svitky byly nalezeny krátce před začátkem 2. světové války.  A N 

 

 

15. Rozhodněte, která možnost (A-E) odpovídá zvýrazněné části následující věty: 
 

V kuželu světla padajícího seshora vikýřovým oknem rozeznal malou postavičku s podivnými rohy. 

 

a) přívlastek těsný 

b) přívlastek volný 

c) přístavek 

d) vsuvka 

e) doplněk 


