
Střední škola gastronomie a hotelnictví Nová Paka 

Obor: Hotelnictví 

Přijímací test z českého jazyka a literatury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Část  

 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 1 - 5 

(1) Nejvíce vlčích smeček je aktuálně v SEVERNÍCH A VÝCHODNÍCH ČECHÁCH, což **** tomu, že se k 
nám vlci nejvíce šíří z Německa a Polska. Viděni byli ale i třeba na ŠUMAVĚ nebo na TŘEBOŇSKU. 
A navracejí se i do BESKYDSKÝCH HOR, kde byli v 90. letech vystříleni.  

(2) S návratem vlků ale nejsou všichni spokojeni, momentálně řádí na BROUMOVSKU, útočí na 
hospodářská zvířata a místní farmáři požadují po státu řešení. „Vlci u nás ano, ale ne všude. Sepsali 
jsme petici, v níž požadujeme udělat rajonizaci. To znamená zavést oblasti, v nichž se budou moct vlci 
střílet.“ 

(3) Podle odborníků jsou ale vlci pro naši krajinu důležití hlavně proto, že jejich potravu tvoří 
především přemnožení divočáci a kopytníci, kteří zase způsobují škody zemědělcům a lesníkům. Navíc 
vyvracejí, že by hlavním zdrojem potravy vlků byla právě domácí zvířata. 

(Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/selmy-vlci-medvedi-rysi-zver-myslivci-farmari.A190807_100438_domaci_knn, upraveno) 
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1. Úloha     (6 bodů)  

Které z následujících tvrzení o výchozím textu je nebo není pravdivé?  
(vyberte odpověď ANO – NE a nehodící se škrtněte) 

 

a) Vlci se na území České republiky vyskytovali i v minulosti    ANO - NE 

b) Vlci se živí divočáky a kopytníky      ANO – NE  

c) domácí zvířata tvoří převážnou část potravy vlků    ANO -NE 

d) obyvatelé Broumova a okolí se chtějí definitivně zbavit divokých vlků. ANO - NE  

e) podle odborníků bychom neměli usilovat o vymýcení vlků z našeho území  ANO – NE 

f) Hlavním cílem petice je možnost střílet vlky     ANO – NE 

 

 2. Úloha     (2 body) 

Napište synonymum českého původu ke slovům aktuálně a farmář, kterým by bylo možné slova ve 
výchozím textu nahradit, aniž by došlo ke změně významu nebo stylistického zabarvení výchozího 
textu. (Slova jsou v textu vytučněna) 
 
Aktuálně =___________________________ 
 
Farmář = ____________________________ 
 

 

 
 

 3. Úloha     (1 bod) 

Najděte a vypište z první části (1) výchozího textu trpné příčestí. 
 
 

 
4. úloha     (1 bod) 

Najděte ve třetím odstavci (3) výchozího textu vedlejší větu příslovečnou příčinnou a vypište ji.  

 

 

5. úloha     (1 bod) 

Uveďte termín z části (2) výchozího textu, který je vysvětlen následující definicí: „Zavedení oblasti, 
v níž se budou moct vlci střílet“. Termín uveďte v 1. osobě čísla jednotného. 
 
______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



II. Část 

1. Úloha      (4 body)  

Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je napsána mluvnicky a pravopisně správně (A), 
nebo ne (N): 

Když se v Beskydech objevili vlci, nastala panika a místní noviny plnili vyděšené titulky.    A - N 

Otrávené návnady v posledních letech doslova zdecimovali desítky mořských orlů a vyder.  A - N 

Rysi nebo puštíci na Šumavě či třeboňští orli by se možná na svá místa nevrátili bez   A - N 
asistenční služby.            

Elegantní sokoly jsou opět součástí naší fauny, přestože první pokusy o jejich návrat     A - N 
do přírody skončily katastrofou.          

 

 2. Úloha     (2 body) 

Označte křížkem větu, ve které NEjsou gramaticky správně použita velká a malá písmena. 

a) Nejvíce vlčích smeček je v severních a východních Čechách.    

b) Vlci se navracejí i do beskydských hor.      

c) Vlci byli viděni dokonce i na třeboňsku.      

d) Na Šumavě a v Českém lese žili vlci i v minulosti.     

 

3. Úloha     (4 body) 

Nahraďte podtržené frazeologismy v následujících větách. 

Po rysech v Krkonoších nebylo ani vidu ani slechu. ____________________________________ 

Z čista jasna se setmělo.__________________________________________________________ 

Starosta své obyvatele nechal na holičkách. __________________________________________ 

 

4. Úloha     (4 body) 

Označte křížkem, která z následujících možností obsahuje dva různé tvary téhož slova? 

A) pecka – pecce    

B) podat – poddat se   

C) raci – racci    

D) křečí – křeččí    
 
 

Toto je konec přijímacího testu. 

 

 

 

 


