
Vzor testu k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury 

Bakalářské studium 

Jazyková část (písemný test) 

Není-li uvedeno jinak, správnou odpověď označte zakroužkováním písmena.  

Existuje i více správných odpovědí. 

Maximum je 50 bodů.  Správná odpověď je ohodnocena 5 body. 

 

Text k úkolu č. 1: 

V tradiční gramatice je ***** vypuštěná část syntaktické struktury, kterou v ní podle obvyklého větného 

schématu očekáváme (např. ✍Šmilauer, 1947; ✍ZČSk, 1962; ✍MČ 3, 1987) a kterou lze rekonstruovat; tím se 

liší např. od ↗apoziopeze. 

 

Zdroj: CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. URL: https://www.czechency.org/slovnik,  upraveno. 

 

1. Který z následujících výrazů lze doplnit na vynechané místo (*****), aby smysl textu zůstal zachován? 

Označte správnou možnost. 

(A) konsonant  

(B) prézens  

(C) elipsa  

(D) atribut  

 

2. Rozhodněte o pravdivosti tvrzení. Odpovězte ANO, nebo NE. Odpovědi napište k písmenům dole.  

(A) Slovo měšťanstvo obsahuje 3 slabiky, 10 písmen, 11 hlásek, 3 samohlásky. 

(B) Správný fonetický přepis slova prozpěvovat je [prospěvovat]. 

(C) Ve větě Postup nadřízeného orgánu považujeme za velice nestandartní je pravopisná chyba. 

(D) Věta V  bistru nabízíme kromě čerstvých zákusků také kávu sebou je napsána pravopisně správně. 

A ...........    B ...........    C ...........    D ...........    

 

3. Rozhodněte o pravdivosti tvrzení. Odpovězte ANO, nebo NE. Odpovědi napište k písmenům dole.   

(A) Slovo cestovatel vzniklo derivací.  

(B) Kořenem slova náramek je -ram-. 

(C) Dativ plurálu substantiva akademik zní akademicích.  

(D) Podstatné jméno dítě řadíme v plurálu ke vzoru kost.  

A ...........    B ...........    C ...........    D ...........     

https://www.czechency.org/slovnik/ELIPSA#bibitem68
https://www.czechency.org/slovnik/ELIPSA#bibitem72
https://www.czechency.org/slovnik/ELIPSA#bibitem42
https://www.czechency.org/slovnik/APOZIOPEZE
https://www.czechency.org/slovnik,


Text k úkolům č. 4–7: 

Jedinci, kteří využívají Internetovou jazykovou příručku, jež vznikla s podporou grantového projektu 

Jazyková poradna na internetu a jež byla mj. oceněna medailí MŠMT 1. stupně za zlepšování podmínek pro 

výuku mateřského jazyka na všech typech škol, se většinou chtějí dozvědět, jak se určitá slova píšou, 

skloňují, časují či vyslovují.  

Zdroj: Pravdová, M. ‒ Svobodová, I. (eds.) Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014, s. 35, upraveno. 

 

4. Napište, kolik vět obsahuje dané souvětí (napište číslice). 

 věta (věty) hlavní .........; věta (věty) vedlejší .........   

 

5. Napište hlavní větu (věty). 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Označte charakteristiku (charakteristiky) vztahující se k souvětí, která je pravdivá (které jsou pravdivé). 

(A) Souvětí obsahuje alespoň jeden slovesný složený přísudek. 

(B) Souvětí obsahuje přístavek.  

(C) Souvětí obsahuje vedlejší větu doplňkovou. 

(D) Souvětí obsahuje alespoň jeden postupně rozvíjející přívlastek. 

 

7. Ke každému z uvedených výrazů (v textu zvýrazněny tučně) napište vhodné synonymum. 
 

jedinci     ……………………………………………………  

určitá     …………………………………………………… 

 

8. Opravte stylistické nedostatky v následující větě: Národ chtěl a volal po nové vládě.  

………………………………………………………………………………………………………………  

 

9. Označte jazykové příručky, které mají kodifikační platnost. 

(A) Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost 

(B) Akademický slovník cizích slov 

(C) Slovník nespisovné češtiny 

(D) Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 

 

10. Napište názvy dvou odborných časopisů, které se zabývají českým jazykem. 

.............................................................................//.......................................................................



Klíč s řešením: 

1) C 

2) A ano   B   ne   C ano   D ne   

3) A ano    B   ano  C ne   D ano   

4) 1 hlavní věta, 4 vedlejší věty 

5) Jedinci se většinou chtějí dozvědět.  

6) A, D 

7)  např. osoby, lidé; jistá 

8) Národ chtěl novou vládu a volal po ní. 

9) A, B 

10)  např. Naše řeč, Slovo a slovesnost, Český jazyk a literatura 

 


