Přijímací test z českého jazyka
1. Přijeli jsme do České republiky, ----- zde studovali na vysoké škole.
a) abysme
b) abychom
c) kdyby
2. Město Jihlava má slavnou historii, ----- souvisí s dolováním stříbra.
a) které
b) s kterou
c) která
3. ----- , prosím, na zítřejší večer lístky do kina Dukla.
a) kup
b) kupuj
c) nakupte
4. Přítelkyně bude studovat ----- ledna ----- června v Belgii.
a) od-do
b) do-od
c) v-v
5. Země, ve ----- žili, byly v Asii.
a) které
b) kterých

c) kterou

6. Bylo horko, měli jsme žízeň a chtěli jsme se zchladit. Objednali jsme si proto ----- .
a) teplou polévku
b) zeleninový salát
c) zmrzlinu
7. Čím je známé Řecko?
a) antické památky
b) antickými památkami

c) antických památek

8. Napsala ----- .
a) několika přátelům

c) pro několik přátelé

b) s několika přáteli

9. Mohla bys mi dnes, prosím, ----- pro léky do lékárny?
a) docházet
b) dojíždět
c) dojít
10. Nebyla to jeho ----- .
a) vina

b) nevina

c) obviněními

11. ----- nemáme moc peněz, budeme o prázdninách cestovat.
a) přestože
b) kdykoliv
c) až
12. Nemohli jsme se dočkat ----- .
a) do víkendu
b) víkendu

c) na víkend

13. ----- jsme tomu vůbec nerozuměli.
a) proč
b) když

c) tehdy

14. Tato firma ----- své výrobky do zemí EU.
a) odváží
b) vyváží

c) přiváží

15. Jestiže se na práci ----- , projeví se to kladně na vašich studijních výsledcích.
a) budete soustředit
b) nesoustředíte
c) soustředíte
16. Líbí se jí hoši, kteří jsou o dost ----- než je ona.
a) vyšší
b) vysocí

c) velký

17. Odpoledne musím jít do knihovny a také ----- poštu.
a) do
b) na
c) v
18. Měla světlé vlasy a velmi tmavé ----- .
a) oko
b) oči

c) očima

19. ----- byla ze tří čtvrtin prázdná.
a) láhve
b) v láhvi

c) láhev

20. Vrátili jsme se z výletu dost pozdě, bylo asi ----- .
a) půl osmé
b) v půl osmé
c) o půl osmé
21. ----- vysoké teplotě a celkové vyčerpanosti nemohl jít do práce.
a) pro
b) kvůli
c) díky
22. Před domem zastavilo auto s ----- poznávací značkou.
a) ciziny
b) cizí
c) cizínkou
23. Její studijní výsledky byly vždy velmi ----- .
a) dobrý
b) dobře

c) dobré

24. Čím ----- ho zná, tím lépe mu rozumí.
a) dlouho
b) déle

c) méně

25. Tatínek chodí spát ----- z celé naší rodiny
a) dříve
b) nepozději

c) později

26. V roce 1345 ----- pražská univerzita jako první vysoké učení ve střední Evropě.
a) je založená
b) založili
c) byla založena
27. Viděli jste slavný americký film Amadeus, ----- natočil Miloš Forman?
a) kterého
b) který
c) jeho
28. Najděte synonymum adjektiva: vzor: výborná práce – vynikající práce
populární osobnost
a) úspěšná
b) milá
c) oblíbená
29. Najděte opozitum adjektiva: vzor: dobrý žák- špatný žák
hlasitý hovor
a) vážný
b) tichý
c) zaznamenaný
30. Přejeme vám, aby se vám ----- ----- líbilo.
a) k nám
b) u nás

c) za námi
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