VZOROVÝ TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE NA ACGA
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 1–5
Českou Republiku zřejmně čeká v roce 2018 velkolepá podívaná. Podruhé v novodobé historii země by měla pražskými
ulicemi projet vojenská přehlídka, a to 28. října v rámci oslav 100. výročí vzniku Nezávislého Československa. Detaily
zatím nejsou známé protože Ministerstvo obrany je tají. Podle informací deníku Právo armáda představí spolu
s příslušníky policie a integrovaného záchraného systému to nejlepší co má k dispozici.
Zatímco před listopadem 1989 se přehlídky konali na letné, tu první po vzniku ČR mohli pražané shlédnout na Evropské
Třídě. O místě, kde by se přehlídka měla konnat, není ještě rozhodnuto. Je jisté, že by se jí měly zúčastnit všechny
složky armády.
1. Ve výchozím textu najděte 10 slov, která jsou zapsána s pravopisnou chybou a napište je pravopisně správně. (5)

2. Kolik čárek je třeba doplnit do PRVNÍHO ODSTAVCE tak, aby byly všechny větné celky správně? Napište slovy. (1)

3. Napište mluvnické kategorie a vzor tučně zvýrazněného slova v textu. (2)
Slovo z textu

mluvnické kategorie

vzor

4. Z DRUHÉHO ODSTAVCE výchozího textu vypište všechna zájmena a určete jejich druh. (3)
Zájmeno

druh
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5. Rozhodněte, zda jsou tvrzení o výchozím textu pravdivá (ANO), nebo nejsou (NE).
Správnou odpověď zakroužkujte. (2)
5.1 Před rokem 1989 se přehlídka konala na Evropské třídě.
5.2 Detaily přehlídky tají Ministerstvo vnitra.
5.3 Přehlídka se bude konat podruhé v novodobé historii.
5.4 Přehlídky se zúčastní všechny složky armády.

ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 6–10
(1) Dámy pohodlně seděly v komfortních křesílkách a utrácely volný čas po svém. Jedna z nich byla brýlatá,
s usměvavým, kulatým obličejem, lemovaným kudrnatými světlými, skoro ryšavými vlasy, se zvídavýma pronikavýma
očima. Oblečená byla do modrého letního kostýmku, který dovedně maskoval plnoštíhlou postavu. (2) Na první pohled
měla napilno, kolem ní leželo několik otevřených (***) a ona z nich cosi přepisovala do otevřeného tlustého sešitu a
pak na volný list papíru.
(J. B. Prokop – Paní Grimmová se představuje)
6. Rozhodněte, o každé dvojici výrazů, zda je lze v kontextu výchozího textu považovat za synonyma (ANO), nebo
nelze (NE).
Správnou odpověď zakroužkujte. (2)
6.1 utrácely – trávily
6.2 kulatým – oválným
6.3 maskoval – zakrýval
6.4 ryšavými – zrzavými

ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE

7. Vypište z větného celku (2) výchozího textu: (2)
7.1 příslovečnou spřežku
7.2 slovo s předponou
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8. Která informace o větném celku (2) NENÍ pravdivá? Správnou odpověď zakroužkujte. (1)
a) Větný celek (2) je souvětí souřadné.
b) Ve větném celku (2) je užit činný i trpný slovesný rod.
c) Větný celek (2) je tvořen 3 větami.
d) Ve větném celku (2) jsou zastoupeny všechny ohebné slovní druhy.
9. Které ze slov se nejlépe hodí na vynechané místo (***) v textu? (1)
a) oken

b) šuplíků

c) dveří

d) knih

10. Z jakého důvodu se ve větném celku (2) píše čárka? (1)
a) Věty jsou spojeny v poměru slučovacím.
b) Věty jsou spojeny v poměru vylučovacím.

c) Věty jsou spojeny v poměru odporovacím.
d) Věty jsou spojeny v poměru důsledkovém.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 11–15
(1) Vznešený nebyl, zůstal snem
Tak jako mnohý jiný.
A postávaje před krámem,
Polykal jsem jen (***).

(2) A říkal jsem si, co bych chtěl.
Tu mísu indiánek.
Když někdo dveře otevřel,
cítil jsem sladký vánek.

11. Autorem ukázky je jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu. Napište celé jméno tohoto autora. (2)

12. K jakému literárnímu žánru bychom mohli ukázku zařadit? (1)
a) bajka
c) legenda

b) báseň
d) balada

13. Uveďte, o jaký druh rýmu se v ukázce jedná a napište jeho rýmové schéma. (2)
Druh rýmu

Rýmové schéma

14. Jaké slovo lze doplnit na vynechané místo v textu (***), aby bylo dodrženo rýmové schéma? (1)
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15. Zařaďte ukázku k literárnímu druhu a literární formě. (2)
Literární druh

Literární forma

16. Který z následujících autorů NEPATŘÍ mezi slavné české básníky? (1)
a) František Hrubín
c) Karel Jaromír Erben

b) Karel Hynek Mácha
d) Karel Čapek

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 17–21
Archeologové se Štamberkem naposledy zabývali v roce 1965, kdy našli i fragmenty bronzového zvonu, což svědčí o
tom, že v areálu byla pravděpodobně hradní kaple, kde by se takový zvon dokázal uplatnit.

17. Rozhodněte, zda jsou tvrzení o výchozím textu pravdivá (ANO), nebo nejsou (NE).
Správnou odpověď zakroužkujte. (2)
17.1 Souvětí se skládá ze tří vět a ve všech je podmět vyjádřený.
17.2 V souvětí se vyskytuje číslovka základní.
17.3 V souvětí se objevuje zájmeno ukazovací.
17.4 V souvětí se nachází přídavné jméno měkké.

ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE

18. Který slovní druh se v souvětí NEVYSKYTUJE? Správnou odpověď zakroužkujte. (1)
a) částice

b) číslovka

c) příslovce

d) podstatné jméno

19. O jaký druh souvětí se jedná? (1)

20. Utvořte 7. pád množného čísla od výrazů tučně znázorněných v textu. (2)
20.1 bronzového zvonu
20.2 hradní kaple

21. Co je cílem výchozího textu? Správnou odpověď zakroužkujte. (1)
a) hodnotit

b) přesvědčit

c) informovat d) pobavit

Konec.
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