
Přijímací zkoušky z českého jazyka – vzorové úlohy 

Za každou zcela správnou odpověď dostane uchazeč jeden bod. Celkový počet bodů, které může 

uchazeč za test z CJL získat je 15. K testu nelze používat pravidla českého pravopisu ani jiné 

pomůcky. 

U každé z vět rozhodni, zda je napsána bez pravopisné nebo mluvnické chyby. 

(správnou odpověď dej do kroužku) 

1.    Bez znalosti alespoň jednoho světového jazyka nelze dobít svět. ANO - NE 

2. Tulenní rodinka ledabyle proháněla míč.  ANO - NE 

 

Úkoly z jazyka: (správnou odpověď dej do kroužku) 

1. Urči, jak vzniklo slovo jehličnatý: 

    a) skládáním     b) zkracováním 

    c) odvozováním     d) přejímáním z cizích jazyk 

 

2. Urči, kterým zájmenem se netážeme: 

    a) který   b) čí   c) jaký   d) jenž 

 

3. Vidový protějšek ke slovu šlápl je: 

     a) šlápnul    b) šlapal   c) našlápnul 

 

4. Které z následujících příslovcí bylo utvořeno od slovesa? 

      a) hluboce   b) zpaměti   c) draze  d) mlčky  

 

5. Ve které z následujících skupin slov jsou všechna uvedena jména abstraktní? 

      a) noviny, vysílačka, kazeta, ocet  b) vlak, zuřivost, křik, vina 

      c) krása, nenávist, chlad, léto   d) učitel, zima, led, žárlivost 

 

6. Význam frazeologického spojení šlapat na paty je: 

      a) jít rychle   b) dohánět někoho             c) zakopávat  d) pospíchat 

 

7. Výraz to není větným členem ve větě: 

       a) To vám jednou přišel táta domů.  b) Hudba, to byla jeho velká láska. 

       c) To neřež!     d) To je, panečku, kus! 

 

8. Vyber jednočlennou větu:  

       a) U vody mží.   b) Vítr se utišil.  c) Jano, pojedeme dnes. 

 

9. Ve které z následujících vět je nevyjádřený podmět? 

    a) Lhát se nemá.     b) Přijeli k nám na návštěvu příbuzní. 

    c) Ovce a berani se pásli na louce.   d) Jdu napřed. 

 

10. Urči, ve které větě je přístavek: 

       a) Naše rodina, to jsem já, sestra, matka a otec.  b) Otec, to je přísný člověk.  

       c) Byli jsme tam všichni, já, sestra, matka i otec. d) Narodil se jim kluk jako buk. 

 

11. Ve které z následujících vět není věta vedlejší příslovečná způsobová? 

    a) Dělal to, jak nejlíp dovedl.    

b) Spí, jako by ho do vody hodil. 

c) Pochopila to jinak, než jsem doufal.   

d) Zatímco jsem byl v obchodě, autobus mi ujel. 


