Test z českého jazyka – 4 leté studium – dne 22. dubna 2010
1. Diktát:
Harpagon
Neznáme lidské ctnosti, aby je umělci nezahrnuli slávou, a nejsou ani lidské neřesti, které by sami čtenáři nestíhali
nenávistným posměchem. K nejtěžším prohřeškům, jimž se lidé vysmívají už od dob antiky a jimiž zpravidla opovrhují
celé generace, patří bezpochyby závist, lhostejnost, lenost a také lakomství. Nejznámější literární lakomec Harpagon je
ústřední postava stejnojmenné Moliérovy hry. Bojí se, že jeho cennosti nejsou dost bezpečně uloženy v domě, a zakope
je proto na zahradě, aby je drzí zloději nenašli. A když se mu přesto ztratí truhlice s nashromážděnými penězi, svíjí se
úzkostí o svůj majetek, skuhrá a kvílí, vyvádí, jako by se mu ztratily vlastní děti: „Kam jste se poděly, mé zlaté dětičky,
mé penízky, vy moji zlatí drahouškové, bez vás nemohu žít, umírám, jsem nebožtík ...“
1. „Strýc Kordula vyšli ze síně na dvůr, utírajú zapotěné čelo a dívajú sa přivřenýma očima kolem sebe.“
Uvedené souvětí je psáno:
A/ slangem
B/ spisovnou češtinou
C/ hovorovou češtinou
D/ nářečím
2. Slova koukat, pololetky, náklaďák jsou jazykové prostředky
A/ argotické
B/ hovorové
C/ nářeční

D/ slangové

3. Označte větu, kde není chyba.
A/ Zval mně na návštěvu.
C/ Děti své kresbičky dost odbyli.

B/ Odbyla desátá.
D/ Ten kámen spadl se střechy.

4. Které z podtržených jmen je v množném čísle?
A/ Slavili jsme první narozeniny naší Jany.
C/ Cesta byla lemována krásným stromořadím.

B/ Na mezi rostlo husté křoví.
D/ Ráno nás budil zpěv ptactva.

5. Uveďte, v kterém případě má podtržené podstatné jméno abstraktní význam.
A/ Stavba tohoto domu trvala dva dny.
B/ Do lesa vedla kamenitá cesta.
C/ Naše mužstvo opět zvítězilo.
D/ Do předsíně se otevřely velké dveře.
6. Označte slovo jednoznačné.
A/ oko
B/ list
C/ zájmeno
D/ jazyk
7. „Kráčeli jsme osamněle prostranným lesem i úzkými stemnělými steskami, na nichž rostly pomněnky a zeměžluč.“
V daném souvětí jsou pravopisné chyby. Označte jejich počet.
A/ 2
B/ 3
C/ 4
D/ 5
8. Označte souvětí, kde není pravopisná chyba.
A/ Je to můj kamarád a proto tam chodím rád.
C/ Chtěl to napsat a už to nestihl.

B/ Koupila si novou sukni a hned si ji oblékla.
D/ Neuměl fyziku a tak nešel do školy.

9. Část -ím ze slova mořím je
A/ kmen
B/ koncovka

C/ kořen

D/ přípona

10. Do spisovné slovní zásoby neřadíme
A/ obecnou češtinu B/ hovorovou češtinu

C/ slova knižní

D/ archaismy

11. „Máme jenom ____________ finanční prostředky, takže si nemůžeme dovolit drahý hotel.“
Doplňte vhodné slovo.
A/ sporé
B/ skrovné
C/ prosté
D/ obyčejné
12. Označte správné tvary.
A/ Anička zatřepala ručičkama a nožičkama.
C/ Ty uši hrnců se viklají.

B/ Doneslo se to k jejich uchům.
D/ Dítě na nás zamrkalo modrejma očima.

13. Označte chybně utvořený 3. stupeň.
A/ malý – nejmenší
C/ měkký – nejměkčejší

B/ opomíjený – nejopomíjenější
D/ zachovalý – nejvíce zachovalý

14. Označte správné tvary.
A/ těmi našima ušima

B/ těma našima uchy

15. Označte nesprávný tvar zájmena vztažného.
A/ dívka, jež nebyla hodná
C/ moře, jež bouřilo

C/ těmi našimi uchy

D/ těma našima uchama

B/ muž, jenž pomohl babičce
D/ ženy, jenž zpívaly

16. Označte správný zájmenný tvar.
A/ přišli tam s naším přítelem
C/ hovořil o naších problémech

B/ přinesl knihu naším dětem
D/ rozloučili se s našim dědečkem

17. Označte chybný zápis číslovky.
A/ dvacet jeden muž B/ jednatřicet křepelek
18. „Vůle zvítězit byla silnější.“
A/ podmětem
B/ přísudkem

C/ dvacetpět žen

D/ dvacátý první vězeň

V uvedené větě je výraz zvítězit
C/ přívlastkem

D/ předmětem

19. Sloveso jedly má následující mluvnické kategorie. Označ nesprávně určené.
A/ minulý čas
B/ způsob oznamovací
C/ vid dokonavý

D/ rod činný

20. Určete, která slovesa jsou rodu činného a zároveň vidu nedokonavého.
A/ spal
B/ byl přinesen
C/ /dopis/ byl napsán

D/ vypral

21. Určete, který větný člen představuje citoslovce ve větě „Kniha bác na zem.“
A/ přísudek
B/ podmět
C/ předmět

D/ doplněk

22. „ Třebaže nebylo moc hezky, fanoušci rockové hudby nezůstali doma, ale směřovali v celých houfech na stadion,
kde se konal koncert světoznámé hudební skupiny.“
Uvedené souvětí obsahuje:
A/ 3 věty, z toho jednu hlavní a dvě vedlejší, a to přísl. přípustkovou a přívlastkovou
B/ 4 věty, a to dvě věty hlavní, jednu vedlejší přísl. přípustkovou a vedl. větu přívlastkovou
C/ 4 věty, a to jednu hlavní a tři věty vedlejší , přípustkovou, přívlastkovou a přísl. místní
D/ 4 věty , dvě hlavní a vedlejší přísl. přípustkovou a příslov. místní
23. Ustálené spojení hrát druhé housle má podobný význam jako
A/ být pod drnem B/ pozdě bycha honit
C/ být páté kolo u vozu

D/ plakat nad rozlitým mlékem

