Ukázka přijímacího testu z českého jazyka
(správné řešení je vyznačeno tučným písmem)

1. Ve kterém bodě je podstatné jméno v čísle jednotném?
a) moji příbuzní
b) staré nůžky
c) široké dveře
d) z černého uhlí
2. Ve kterém bodě je podstatné jméno rodu mužského životného?
a) štěně
b) hmyz
c) zvěř
d) komár
3. Ve kterém bodě je nesprávně proveden rozbor stavby slova?
a) pře- prac- ova- t
b) vař- i- č
c) cen – n – ý
d) nosn – í
4. Ve kterém bodě je slovo utvořené odvozováním?
a) horolezec
b) práceschopný
c) maloměstský
d) černovlasý
5. Ve kterém bodě jsou ve dvojicích větných celků homonyma?
a) Přijela i hlava našeho státu. Hlava válce v autě již nebyla v pořádku.
b) Bydlel na koleji. Vlak přijel na druhou kolej.
c) Letadlo letělo vysoko. Děti letěly do školy.
d) Řízení letadla není jednoduché. V autě bylo porouchané řízení.
6. Ve kterém bodě je nepravdivé tvrzení o následujícím souvětí?
Obávám se, že bych nemlčela, i kdybyste mi zakazovali prozradit, kdo je viníkem.
a) Souvětí se skládá ze čtyř vět.
b) Souvětí obsahuje vedlejší větu předmětnou.
c) Poslední vedlejší věta je podmětná.
d) Je to souvětí podřadné.
7. Ve kterém bodě jsou pouze správné tvary jmen?
a) Dívka ho zaujala svými dlouhými nohami.
b) Cvik proveďte oběma pažemi.
c) Je to člověk s šikovnými rukami.
d) Spravoval stůl se dvěma poškozenýma nohama.

8. Ve kterém bodě je pravopisná chyba?
a) Kamarádovi rodiče bydlí na náměstí Generála Svobody č. 5.
b) Jeho tělo se zmítalo v sužujících bolestech.
c) Koně uháněli přes výmoly rychle k cíly.
d) Roztržití lidé bývají i zapomnětliví.

9. Ve kterém bodě je nejvíce sloves?
a) čistění, čisticí, čistý, čisti, čistič
b) léčení, léčba, léčivý, léčící, léčitel
c) sezení, sedící, sedíce, seďte, sedavý
d) kropení, kropicí, kropič, kropící, krop
10. Který zápis přímé řeči je chybný?
a) Honzík se zeptal: „Máš rád prázdniny?“
b) „Už aby byly prázdniny,“ povzdechl si Honzík, „pojedu k babičce.“
c) Honzík si povzdechl: „Už aby byly prázdniny.“
d) „Pojedeš také o prázdninách k babičce“? zeptal se Honzík.
11. Ve kterém bodě je nejvíce slabikotvorných souhlásek?
a) zhltnout, vedl, tlak
b) nesl, sedm, hrb
c) vroubek, nosil, vlk
d) mrak, mráz, mrznout
12. Který bod obsahuje správné tvrzení o následujícím souvětí?
Kultura mluveného slova vyžaduje i dosažení určité vyjadřovací pohotovosti a dovednosti,
kterou lze získat jazykovým výcvikem a četbou vhodné literatury.
a) Souvětí obsahuje dvě věty vedlejší.
b) Slovo literatury je ve větě přívlastkem neshodným.
c) Souvětí neobsahuje několikanásobný větný člen.
d) Základovým slovem slova dovednost je sloveso dovést.
13. Ve kterém bodě jsou pouze správné tvary slov?
a) četli by jsme, dvěma rukama
b) bál ses, o pracech
c) mražená káva, modrýma očima
d) s lidmi, snažší
14. Ve kterém bodě není pravopisná chyba?
a) u mě, špatné uzemnění, ztěžka dýchal
b) spontání pohyb, dojít k cíli
c) ke mně, ztěží promluvil, poddaná ruka
d) nejtěžší rozhodnutí, pamněť národa, vodní vír
15. Ve kterém bodě nacházíte větu jednočlennou?
a) Nejvyšší povinností Chodů byla ochrana hranic před nepřítelem.
b) Přes potoky a řeky se přecházelo mělkými brody.
c) Od počátku 14. století je doložena cesta z Horšovského Týna přes Kladruby do Stříbra.
d) Dochovaly se desítky takových stezek.

16. Ve kterém bodě jsou pouze zájmena?
a) proto, proč, kdesi
b) sám, všechen, každý
c) nic, nikam, odnikud
d) dvakrát, my, oni
17. Který bod obsahuje chybné tvrzení?
Nemohla otevřít oči, aby neviděla nic, co vidět nechtěla.
a) Podstatné jméno oči je rodu ženského.
b) Slovo nic je zájmeno záporné.
c) Slovo co je zájmeno tázací.
d) V souvětí je 5 slovesných tvarů.
18. Ve kterém bodě je pojmenování vzniklé metaforickým přenesením významu?
a) čelo průvodu
b) pod rodnou střechou
c) taška s učením
d) číst Čapka
19. Ve kterém bodě je interpunkční chyba?
a) David Kraus ani trochu nedělá frajera dokonce se trápí.
b) Bývalý herec chodí dokonce na hodiny rétoriky.
c) Má špičkový displej, který se vám bude líbit, a dokonce i kompletní vybavení pro
mobilní data.
d) Už jsem o tom něco slyšel, dokonce i četl a musím říct, že ta představa se mi docela líbí.
20. Ve kterém bodě nacházíte vyjádření bez stylizačních a jazykových nedostatků?
a) S vděčností vzpomínáme a děkujeme těm, kdo nám tehdy pomohli.
b) Kdo si zapomněl nákup, je k vyzvednutí u pokladny.
c) Chlapci ráno, když vyšli do školy, byla jim zima.
d) Družstva osmnácti zúčastněných národů, seřazená před hlavní tribunou, pozdravil
předseda MOV.

