
Přijímací zkouška z českého jazyka a literatury – 2020 
Maximální počet dosažených bodů je 50.  

VÝCHOZÍ TEXT K OTÁZKÁM 1 - 17 

(1)"Teprve teď jsem si všiml, že na protějším chodníku stojí lidé a dívají se ke skladu. A mě si taky prohlíželi. 

Okamžitě jsem měl dobrý pocit. Škoda, že jsem šel s klukama beze zbraně. Ale to možná vypadalo dobře. Jako že 

jsem někdo přes ně nebo tak. Šel jsem rychle k náměstí a bylo mi dobře a na Lofa jsem přestal myslet. ***** už 

nesvítilo, protože obloha se mezitím zatáhla děšťovými mraky. Přiletěly od severu a zakryly *****a na chvíli byla celá 

obloha za nima.  

(2) Zabočil jsem do Židovské ulice. Byla úzká, hrbolatá, liduprázdná. Na několika domech visely vlajky. Pohlédl jsem 

na hodinky. Už bylo poledne a lidi šli asi na oběd. V tom jim nezabránila ani revoluce. Zahnul jsem za roh a obešel 

jsem poštu na náměstí. Tam už zas chodili lidi normálně, ale davy zmizely. Vlajky visely z kostela a ze spořitelny a 

vypadaly jako osmadvacátého října v poledne. Z těch vlajek na mě padla marnost. Skoro se mi zdálo, že ze všech 

domů voní pečené husy. To je ono. A zaručeně je budou píct. Tak to chodí. Strach, sláva, kutálka, řeči a 

husaknedlíkzelí. Zas to bude tak. Vůbec nic se v tom všem nezmění. Pár vzrušených dní a pak zase ta kaše, pořád 

stejná a lepkavá a tahavá. A krkání po obědě. Před chvílí mi bylo dobře a příjemno, a teď jsem byl najednou otráven. 

(3) Aspoň že mám jazz. Ale ani to v té chvíli nepomohlo. Aspoň půjdem do Prahy, na univerzitu. Nepomohlo to. 

Sakra. Aspoň Irena! Nic. "  

1. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá výchozímu textu (ANO), nebo ne (NE)  - správnou 

odpověď zakroužkuj:          (1 bod)) 

Výchozí text je ukázkou dramatu, protože v něm vystupuje mnoho postav.   ANO NE 

Výchozí text je ukázkou lyriky, protože hlavní  postava popisuje svoje pocity  ANO NE 

Výchozí text je ukázkou epiky, protože lze vyprávět dějové souvislosti   ANO NE 

Výchozí text není ukázkou poezie, protože není napsán formou básně.   ANO NE 

2. Které z následujících tvrzení vyplývá z výchozího textu:      (1 bod) 

A) Vypravěč stojí s ostatními lidmi frontu na zbraň 

B) Vypravěč bude mít k obědu pečenou husu 

C) Vypravěč má rád jazz 

D) Vypravěč prochází městem plným lidí, zřejmě Prahou 

3. Najděte v textu 3 nespisovné výrazy. Převeďte je do správného tvaru:    (3 body) 

a) ___________________________→ správný tvar ____________________________________ 

b) ___________________________→ správný tvar ____________________________________ 

c) ___________________________→ správný tvar ____________________________________ 

4. Jaké slovo, podle smyslu výchozího textu, patří na vynechané místo označené (*****)  (1 bod) 

_________________________________ 

5. Podtržené spojení V tom jim nezabránila ani revoluce je:     (1 bod) 

a) Metafora 

b) Anafora 

c) Personifikace 

d) Přirovnání 

6. Ve větě Na několika domech visely vlajky  odůvodni pravopis obou jevů v přísudku:  (2 body) 

VISELY → __________________________________________________________________ 

VISELY → __________________________________________________________________ 

7. U slova VISELY z předchozího úkolu pozměníme dvě hlásky→VYSELI. Vymysli větu, ve které daný výraz 

použiješ.           (1 bod) 

______________________________________________________________________________________ 

8. Podtržené spojení Byla úzká, hrbolatá, liduprázdná lze charakterizovat jako:   (1 bod) 



a) Přístavek 

b) Přívlastek těsný 

c) Přívlastek několikanásobný 

d) Přívlastek postupně rozvíjející 

9. V části (3) najděte a vypište z ní:        (2 body) 

a) Větný ekvivalent  ____________________________________________________________________ 

b) Slovo cizího původu ____________________________________________________________________ 

c) Vlastní jméno  ____________________________________________________________________ 

d) Citově zabarvený výraz ____________________________________________________________________ 

10. V části (1) výchozího textu nahraď tučně vytištěné výrazy vhodnými synonymy:   (2 body) 

Okamžitě - ______________________________, rychle - ______________________________, 

obloha - ______________________________, chvíli - _________________________________ 

11. Vypište ze všech vět podtržených v části (2) výchozího textu základní skladební dvojice:  (3 body) 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

NEOLOGISMUS - jsou slova v jazyce nově vytvořená. Dříve neologismy vznikaly se společenskými a politickými změnami 

(například slova: pionýr atomový, brigáda, ministryně atp.), dnes vznikají především v souvislosti s rozvojem moderních 

technologií, vědy a techniky. Patří sem i slova vznikající pro potřeby konkrétního díla, tzv. autorský novotvar.  

 

 

12. Najdi autorský novotvar v části (3) výchozího textu:      (1 bod) 

___________________________________________________ 

13. V prvním souvětí části (1) výchozího textu určete počet vět, druh souvětí a druh věty vedlejší: (3 body) 

Počet vět:  ________________________ 

Druh souvětí: ________________________ 

Druh věty vedlejší: ________________________ 

14. Které z následujících slov z části (2) obsahuje dva kořeny:     (1 bod) 

a) Nezabránila 

b) Zabočil 

c) Liduprázdný 

d) Hodinky 

15. Najděte v části (2) řadovou číslovku a napište ji:__________________________________________ 

Přepište ji pravopisně správně do číselné podoby: 

_______________________________________________________________    (1 bod) 

16. Napište antonyma ke slovům z části (2) výchozího textu:     (2 body) 

HRBOLATÁ_______________________________________________________ 

ZMIZELY    _______________________________________________________ 

17. Z části (1) výchozího textu vypiš dvě příslovce a utvoř z nich tvar 2. stupně:   (2 body) 

Příslovce _________________________   tvar 2. stupně ______________________________ 

Příslovce _________________________   tvar 2. stupně ______________________________ 



 

VÝCHOZÍ TEXT K OTÁZKÁM 18 – 32 

Noviny nevyjdou ve vzláštním vydání, 

nikdo mi s růžemi nepřijde přát. 

Pomlčí důstojně klasici svázaní 

o tom, co brzy už musí se stát. 

 

Nezhoří hvězdy a nevyschnou rybníky. 

V ulicích nebude dechovka hrát. 

Kdopak si všimne? Vždyť svět je tak veliký 

a třeba zrovna teď má se to stát. 

 

 

Jednou tě potkám, vím to jistě! 

Nevím jen kdy, na kterém místě… 

Ať si klidně říkají, že nevím o životě nic –  

možná se to stane zítra, možná, že až za měsíc. 

Možná zrovna teď, na tomhle nároží 

na mou horkou tvář svou ruku položíš.

 

18. Které z následujících tvrzení o výchozím textu není pravdivé?      (1 bod) 

A) Výchozí text je příkladem poezie. 

B) Výchozí text je tvořen třemi slokami 

C) Výchozí text je psán volným veršem. 

D) Poslední dva verše výchozího textu se rýmují. 

 

19. Ve kterém z následujících úseků výchozího textu je pravopisná chyba (ANO), ČI NENÍ (NE): (1 bod) 

A) nevyjdou ve vzláštním vydání        ANO NE 

B) co brzy už musí se stát         ANO NE 

C) Nezhoří hvězdy a nevyschnou rybníky       ANO NE 

D) Vždyť svět je tak veliký         ANO NE 

 

20. Vysvětli význam slova DECHOVKA:        (1 bod) 

 ___________________________________________________________________________ 

 

21. Z výchozího textu vypiš následující druhy vět:       (2 body) 

Řečnická otázka  _____________________________________________________________________ 

Věta zvolací    _____________________________________________________________________ 

22. Z první sloky výchozího textu vypiš 2 příklady záporu (slovní, větný):     (1 bod) 

_____________________________________________________________________ 

23. Určete mluvnické kategorie pád, číslo, rod + vzor u následujících slov (2. sloka):   (2 body) 

V ULICÍCH   _____________________________________________________________________ 

RYBNÍKY  _____________________________________________________________________ 

24. Z první sloky vypiš 4 dvojslabičná slova (ve tvaru uvedeném ve výchozím textu):  (2 body) 

1. __________________, 2. __________________, 3. __________________, 4. __________________ 

 

25. Napište 2 slova, která se rýmují se slovy:       (1 bod) 

PŘÁT__________________________________________________________________________ 

NIC ____________________________________________________________________________ 



26. Z poslední sloky výchozího textu vypiš tři slovesa a urči u nich slovesný vid:   (3 body) 

1. _____________________ VID _______________________________ 

2. _____________________ VID _______________________________ 

3. _____________________ VID _______________________________ 

27. Z druhé sloky vypiš 2 slova, která vznikla odvozováním pomocí předpony:   (2 body) 

__________________________________________________________________  

 

Aposiopeze – nedokončená výpověď, značí se ... nebo – 

 

28. Z výchozího textu vypiš aposiopezi a pokus se vymyslet, proč autor nechal větu neukončenou. (2 body) 

APOSIOPEZE_____________________________ důvod: __________________________________________ 

 

29. Pokus se vymyslet název k dané básni:         (1 bod) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

30. Výchozí text napsal básník Václav Hrabě, populární autor 20. století. Napiš jména (pokud možno celá)  

2 básníků z historie či současnosti:        (1 bod) 

______________________________________________________________________________________ 

 

31. Poslední sloce se také říká REFRÉN. Co tento pojem znamená?     (1 bod) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

32. Zamyslete se nad veršem… možná se to stane zítra, možná, že až za měsíc.   (1 bod) 

 O čem, podle vás, pojednává? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 


