
2. kolo přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury do 1. ročníku Gymnázia Pacov 
Termín: 15. 6. 2017 
Časový limit: 60 minut 
Povolené pomůcky: psací potřeby 
Maximální počet bodů: 50 
 

1. Ve které z možností je pravopisná chyba: 

a) Bystří sokoli se vrhli na plaché holuby. 
b) Skouška byla velmi obtížná, čekala mě odměna. 
c) Výměnu dražšího zboží umožňovali v ranních hodinách. 
d) Pražští obyvatelé se sešli na Vyšehradě. 
             (2 body) 
 
 
Výchozí text k úlohám 2 – 5: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jaký je účel letáku? …………………………………… 
3. Čím je akce podmíněna? …………………………………… 
4. Co se v ukázce rozumí pod pojmem „akce“? …………… 
5. Ke kterému slohovému útvaru byste ukázku zařadili? 
A. inzerát 
B. reklama 
C. dotazník 
D. zpráva 
E. oznámení 
 
            (max. 5 bodů) 
 

PHONnET, s. r. o. 

telefonování již za 1 Kč /  minuta 
po celé ČR 
 
 

Proč si vybrat nás? 
 př ipojení k internetu na 

půl roku zdarma*  
 neomezené stahování dat 
 web, e-mail zdarma 

        www                           e-mail              tel. 
www.phonnet.cz     phonnet@net.cz        
7345985563 
* tato akce platí pouze při podepsáním smlouvy na tři roky 



6. Urči slovní druhy: 
 
Kéž bych měla hezké známky. Zítra večer půjdeme s nejlepší kamarádkou do kina. Ani ty, ani já. Třikrát se 
usměj. 
            (max. 5 bodů) 
 
 
Výchozí text k úlohám 7 – 10: 
Ve Strakonicích žije mladý muzikant Švanda, který je zamilovaný do Dorotky, dcery zámožného Trnky, ale 
ten nechce svou jedinou dceru dát chudákovi. Proto se Švanda vydává do světa, aby si vydělal peníze a 
mohl se se svojí láskou oženit. Bere si s sebou dudy, které jsou kouzelné – očarovala je Švandova maminka, 
která je lesní pannou a nikdy ji její syn nespatřil. Ve světě Švanda potká podvodníka Vocilku, který se ho 
snaží okrást. Když se Dorotce její milý dlouho nevrací domů, vydá se za ním spolu s Kalafunou, ale když ho 
konečně najde, jsou všichni tři kvůli Vocilkovi uvržení do žaláře. Asi po půl roce se zase všichni sejdou doma 
ve Strakonicích a tentokrát chce Vocilka Švandu okrást o jeho kouzelné dudy, jejichž čarovnou moc poznal 
ve světě. Dorotka zachrání s pomocí lesní panny Švandu před čáry polednic a je všem kouzlům konec – i 
dudy ztratily svoji kouzelnou moc. A Švanda s Dorotkou brzy přichystali krásnou svatbu... 
 
7. U podtržených slov urči mluvnické kategorie: 
 
 
 
 
 
            (max. 6 bodů) 

8. Napiš vhodná synonyma ke slovům: 
a) muzikant 
 
b) zámožný  
 
c) nespatřit  
 
d) žalář  
            (max. 4 body) 
9. Vypiš z textu všechna vlastní jména: 
 
 
 
             (2 body) 
10. U vyznačené věty urči větné členy: 
 
 
 
 
 
 
             (3 body)  
 
 
 
 
 



11. Seřaď jednotlivé části textu, jak jdou logicky za sebou: 
a) Protože nemá zájem, aby se Harry dostal do kontaktu s kouzelnickým světem, všechny dopisy mu zabaví. 
Pak vezme celou rodinu a odjedou na opuštěný ostrov uprostřed moře. 
b) Také zjišťuje, že ve světě kouzelníků je velice slavný, protože Voldemort se snažil zabít i jeho, což se mu 
ale nepodařilo a Harry se tak stal prvním, kdo jeho smrtící kletbu přežil. Voldemort přitom navíc ztratil 
většinu své síly, čímž se světu kouzelníků velmi ulevilo a nastalo deset let klidu. 
c) Když má Harry své jedenácté narozeniny, přesně o půlnoci je znenadání navštíví poloobr Hagrid a oznámí 
překvapenému Harry to, že má od září do prestižní Školy čar a kouzel v Bradavicích nastoupit. Harry se 
zároveň dozvídá podrobnosti o smrti svých rodičů, které zabil zlý čaroděj Lord Voldemort a také že on sám 
je čarodějem.  
d) Když byl Harry Potter malý, zemřeli mu rodiče. Po deseti letech těžkého života u příbuzných Dursleyů mu 
začnou náhle chodit velice záhadné dopisy. Jeho strýc Vernon zjistí, že jde o dopisy ze školy čar a kouzel v 
Bradavicích.  
             (2 body) 
 
 
12. Ve které z možností není pravopisná chyba: 
a) Na naší jabloni se usídlili sýkory. 
b) Tatínek zapoměl vyzvednou dceru ze školy. 
c) Lidé se rychle sběhli na místo činu. 
d) Mladí psy štkali za plotem. 
             (2 body) 
  
 
13. Proveď slovotvorný rozbor slova: 
a) úlovek 
 
b) pralesík    
      (max. 4 body) 
14. Vytvoř 2. stupeň přídavných jmen: 
a) dobrý 
 
b) hezký 
 
c) těžký 
 
d) tichý 
 
      (max. 4 body) 
 
15. V kterém bodě je uvedena věta dvojčlenná: 
a) Bylo mi zima.  
b) Nastala zima.  
c) Mrazilo mě.  
d) Pomalu celý den už sněží.  
     
 
 
 
          (2 body) 
 
 



16. Vyberte vlastnost, kterou vystihuje rčení Pro pětník by si nechal vrtat koleno: 
a) štědrost  
b) lenost  
c) nešikovnost 
d) lakota 
 
             (2 body) 
 
17. Z kolika vět se skládá následující souvětí: 

Chci neobyčejný příběh, v němž budou vystupovat nadpřirozené bytosti nebo obyčejní lidé, příběh, který 
vyvolá snění, příběh s postavami a zápletkami, které dítě nadchnou.  

a) ze čtyř  
b) z pěti  
c) ze šesti  
d) ze sedmi  
            (2 body) 
 
Výchozí text k úlohám 18 - 22: 
Text 1 
Dnes je čtvrtek, zejtra pátek -  
šiju, šiju si kabátek:  
sviť, měsíčku, sviť,  
ať mi šije niť. 
(…) 
Perly jsem tobě vybírala,  
bíle jsem tebe oblíkala, 
v sukničku jako z vodních pěn:  
nechoď, dceruško, k vodě ven. 
 
Text 2 
Epizeuxis – v jednom verši se slova nebo slovní spojení opakují buď bezprostředně za sebou (tam žádný, 
žádný, žádný svit), nebo jsou mezi ně vložena jiná slova či slovní spojení (jenom ne strach jen žádný strach). 
 
 
18. Najdi přirovnání: 
19. Najdi oslovení: 
20. Najdi zdrobnělinu: 
21. Najdi v textu epizeuxis: 
         (max. 4 body) 
 
 
22. Verše neobsahují pravidelný rým (zakroužkuj správnou variantu): 
 
ANO   NE 
         (1 bod) 


