
Gymnázium Broumov 

Zadání přijímací zkoušky z českého jazyka do primy 

 osmiletého gymnázia pro školní rok 2009/2010 - 1. termín 

 

1. Rozhodněte, zda je to napsáno správně:   

1. Ta dívka se nám líbý.                                                                                                                  Ano – Ne 

2. Přijeli jsme z Hradce králové.                                                                                                   Ano – Ne 

3. Musíme objet kolem toho domu.                                                                                            Ano – Ne 

4. Doneseš my to?                                                                                                                          Ano – Ne 

5. Chodím do základní školy.                                                                                                        Ano – Ne 

6. Pavel a Eva přišly pozdě.                                                                                                           Ano – Ne 

7. Vysypal z tašky všechny věci.                                                                                                   Ano – Ne 

8. Nerozumněl mu.                                                                                                                         Ano – Ne 

9. Kuřátka byly miloučké.                                                                                                              Ano – Ne 

10. Co kdybyste nám zazpívali?                                                                                                    Ano – Ne 

11. Zbily nám dvě koruny.                                                                                                             Ano – Ne 

12. Vzpomněl jsem si na ni.                                                                                                          Ano - Ne                                                                              

     

2. Jak zní přirovnání?  Doplněte:  

        Je mlsný jako ....................................................... 

        Jsem pomalý jako................................................ 

        Je mrštný jako .................................................... 

 

 

3. Do následující řady slov jedno nepatří. Které a proč?  

        Veselý, milý, moudrý, pátý     ............................................................................................................. 

        Běžet, vidět, počet, umět       ............................................................................................................. 

 

 



 Úkoly  4  – 15  vycházejí z následujícího textu: 

Jednou si myši spolu v lese hrály a jedna z nich nechtěně vyskočila na lva, který tam u skály spal. 

4.  Určete  slovní druh: 

v                      ........................................ 

jedna              ........................................ 

nechtěně       ........................................ 

tam                 ........................................ 

spal                ........................................  

5. U prvního slovesa v textu určete osobu, číslo, čas a způsob: 

 

6. U podstatného jména myši určete rod, číslo, pád a vzor:  

 

7. V textu není žádné přídavné jméno. Doplňte ke každému podstatnému jménu jedno    

    vhodné jméno přídavné: 

 

 

8. Ke slovu nechtěně utvořte slovo opačného významu: ....................................................... 

9. Utvořte slovo příbuzné se slovem hrály tak, aby to bylo:  

a) podstatné jméno: ...................................         b) přídavné jméno: ........................................... 

10. Zdůvodněte, proč se ve slovu hrály píše –y:  

.................................................................................................................................................. 

11. Z kolika vět se text skládá?  .............................................. 

12. Slovo spal může mít ještě jiný význam než ve výchozím textu. Dokaž to použitím slova 

s tímto jiným významem v krátké větě: 

 

13.  Text je potřeba zkrátit. Místo tří vět zůstanou pouze dvě, ale význam celku se nezmění. 

Napiš toto nové znění textu: ...................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

14.  Napiš slovo, které se rýmuje se slovem myši: ........................................................................... 

15. Úvodní slova jsme si „půjčili“ z jedné bajky.  

       Napiš jméno slavného autora bajek: ................................................................................... 

       Kdo často bývá hrdinou bajek?  ........................................................................................... 

 

 



Gymnázium Broumov 

Zadání přijímací zkoušky z českého jazyka do primy 

 osmiletého gymnázia pro školní rok 2009/2010 - 2. termín 

 

1. Rozhodněte, zda je to napsáno správně:     

O kom to Katka mluvý?                                                                                                                            Ano – Ne 

Odstěhovali se do Police nad Metují.                                                                                                    Ano – Ne 

Zatelefonuješ my?                                                                                                                                    Ano – Ne 

Zapoměl jsem číslo telefonu.                                                                                                                 Ano – Ne 

Copak se to tam třpití?                                                                                                                            Ano – Ne 

Navštívily nás babička a dědeček.                                                                                                          Ano – Ne 

Báječně si rozuměli.                                                                                                                                 Ano – Ne 

Koťátka byly heboučké.                                                                                                                           Ano – Ne 

Děti vše připravily samy.                                                                                                                         Ano – Ne 

Půjdu tam s Věrou.                                                                                                                                   Ano – Ne 

Skusíme to znovu.                                                                                                                                     Ano – Ne 

Pozvy ho k nám na oběd.                                                                                                                         Ano - Ne 

  

2. Jak zní přirovnání? Doplněte:  

Je pyšný jako ....................................................... 

Je hladový jako .................................................... 

Je nemotorný jako ............................................... 

 

3. Do  následující řady slov jedno nepatří. Které a proč?  

    a) u, pod, vedle, a                                   .............................................................................................. 

    b) nový, desátý, prostorný, zlatý         ............................................................................................... 

 

 

 



Úkoly 4 – 15 vycházejí z následujícího textu: 

Jeden muž si nechal ukovat sekeru a šel s ní do lesa požádat stromy, aby mu k ní daly topůrko. 

4. Určete slovní druh: 

jeden     ............................................... 

ukovat   .............................................. 

ní            .............................................. 

do           .............................................. 

topůrko  ............................................. 

5. U podstatného jména topůrko určete rod, číslo, pád a vzor: 

 

6. U prvního slovesa v textu určete osobu, číslo, čas a způsob: 

 

7. V textu není žádné přídavné jméno. Doplňte ke každému podstatnému jménu jedno        

    vhodné jméno přídavné: 

 

8.  Napište synonymum ke slovu požádat:  ........................................................................... 

9. Utvořte slovo příbuzné se slovem les tak, aby to bylo: 

 a) podstatné jméno ...................................   b) přídavné jméno ......................................... 

10.  Zdůvodněte, proč se ve slově daly  píše –y: 

................................................................................................................................................ 

11. Z kolika vět se text skládá?  ............................................................................................. 

12. Kolik dvouslabičných slov text obsahuje? ............................................................................. 

       Kolik hlásek má nejkratší z nich? .................................................................................... 

13. Představ si, že jsi mužem, o kterém se v textu mluví.  Napiš, jak bys požádal/a/ stromy 

o topůrko:  

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

14. Napiš slovo, které se rýmuje se slovem lesa:  ..................................................................... 

15. Úvodní slova jsme si „půjčili“ z jedné bajky. Vysvětli stručně, co to bajka je.  

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 


