
Gymnázium Broumov 

Zadání přijímací zkoušky z českého jazyka do osmiletého gymnázia 

pro školní rok 2010/2011 - práce s textem a jazykový rozbor 

 

Z textu, který si přečteš, vycházejí všechny zadané úkoly. Na vypracování máš 30 minut. 

Nedaleko Hvězdy je Kovářova rokle. Vypráví se, že ve skalním labyrintu se skrývali 

loupežníci. Členem jejich družiny byl také kovář, který druhům zhotovoval zbraně. Lupiče ale 

pochytali vojáci. Ve skalách zůstal poklad, jenž prý se otvírá jen jednou do roka – o pašijích. 

Nikdo to místo neprozradil. 

Jen kovář slíbil, že za propuštění postaví silnici z Police do Broumova a vysází na ni jeden 

dukát vedle druhého pěkně nastojato. Tolik peněz ale ve skalních skrýších nebylo – a kovář 

skončil na šibenici.  

 

A)  Dobře si přečti celý text a rozhodni se: 

      1.  Uvedený text představuje a) pohádku 

                                                             b) pověst 

      2. Z textu se dozvídáme, že kovář byl náčelníkem lupičů.  a) ano 

                                                                                                              b) ne 

      3. Z textu se dozvídáme, že kovář neprozradil, kde je poklad, a proto byl popraven      a) ano 

                                                                                                                                                                  b) ne 

      4. Z textu můžeme usoudit, že kovář jednal zrádně.     a) ano 

                                                                                                          b) ne 

     5. Z textu vyplývá, že kovář byl lakomý člověk, proto chtěl poklad získat.   a) ano 

                                                                                                                                           b) ne 

B) Přemýšlej o slovech v ukázce:  

   1. Vysvětli, co je to rokle (vyjádři synonymem, případně popiš). 

 

 

 

 



   2. Napiš dvě příbuzná slova ke slovu lupič. Musíš splnit tuto podmínku: musí jít o 

       a)      sloveso……………………………………………………...............................  

       b)     přídavné jméno…………………………………….............................…… 

   3. V textu je určitě nápadné jedno cizí slovo. Které? Co znamená?  

 

    4. Které ze slov do následující řady slov nepatří? Proč?  

      Hvězda, Police, Broumov, rokle 

 

   5. Z kolika hlásek se skládá slovo a) místo        ………………..   

                                                               b) Hvězda    …………………. 

   6. Urči slovní druhy ve větě Poklad se otevírá jednou do roka. 

       poklad………………………………………                        se …………………………………………… 

       otevírá……………………………………..                        jednou…………………………………….. 

       do…………………………………………….                        roka…………………………………………… 

   7. U slovesa neprozradil urči osobu, číslo, čas a způsob 

 osoba……………………..         číslo…………………………           čas…………………….          způsob…………………… 

   8. U podstatného jména družiny urči pád, číslo, rod a vzor 

pád………………….                  číslo………………...                   rod ……………………          vzor……………………………. 

 

   9. U slova pochytali označ kořen 

 

C) Zaměř  se na věty v textu: 

   1. Kolik souvětí je v textu?   ……………………….. 

  2. Ve větě Lupiče ale pochytali vojáci vypiš podmět a přísudek. 

     podmět…………………………….      přísudek……………………………………… 

  3.  Větu Nikdo to místo neprozradil uprav tak, aby měla zcela opačný význam: 

 …………………………………………………………………........................................……… 


