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Termíny přípravných kurzů ČJ

Skupina A 

• 6. 3. (pátek) 14:30

• 18. 3. (středa) 15:30

• 25. 3. (středa) 15:30

• 3. 4. (pátek) 14:30

Skupina B 

• 11. 3. (středa) 15:30

• 20. 3. (pátek) 14:30

• 1. 4. (středa) 15:30

• 8. 4. (středa) 14:30



Termíny přijímací zkoušky 2020

• 1. řádný termín: 14. dubna 2020

• 2. řádný termín: 15. dubna 2020

•Náhradní termíny: 13. a 14. května 2020

•Veškeré informace: www.cermat.cz



Podoba didaktického testu z ČJ
• časový limit: 60 minut

• počet úloh: 30

• maximální možný počet dosažených bodů: 50

• zkušební dokumentace obsahuje: testový sešit (zadání) + 

záznamových arch (pro zápis řešení)

• pomůcky: pouze psací potřeby (ne gumovací pera)



Typy testových úloh

• Úlohy s výběrem odpovědi (A, B, C, D)

• Úlohy s volbou odpovědi (ANO/NE)

• Uspořádací úlohy (určit správné pořadí částí; A, B, C, D, E)

• Přiřazovací úlohy (přiřazení čísla k písmenu; A3, B2, C3…)

• Otevřené úlohy (stručná odpověď)



Typy testových úloh
• Jednotlivé úlohy mají různou bodovou hodnotu (je vždy 

uvedena)

• Za nesprávné či chybějící odpovědi nelze získat záporný počet 
bodů (Doporučení: pokud nevíte -> TIPUJTE)



Požadavky
• žák deváté třídy má vědomosti a dovednosti v těchto oblastech: 

1) jazyková výchova

2) komunikační a slohová výchova

3) literární výchova



Didaktický test
• 1) Pravopis

• 2) Význam a tvoření slov

• 3) Tvarosloví

• 4) Větná skladba

• 5) Porozumění textu

• 6) Slohová výchova

• 7) Literární výchova



Pravopis
• Vyjmenovaná slova

• Psaní s/z, n/nn, mě/mně, bě/bje

• Shoda přísudku s podmětem

• Koncovky podstatných a přídavných jmen

• Psaní ú/ů

• Interpunkce

• Velká písmena



Význam a tvoření slov

• Přísloví, rčení, přirovnání, ustálená slovní spojení, obrazná 
pojmenování

• Slova nadřazená, podřazená, souřadná

• Slova jednoznačná, mnohoznačná

• Synonyma, antonyma, homonyma

• Slova citově zabarvená, zdrobněliny

• Spisovné a nespisovné jazykové prostředky (obecná čeština, 
hovorová čeština, archaismy, nářečí, slang, argot)



Význam a tvoření slov

• Slova příbuzná

• Slovo, slabika, hláska (samohláska, souhláska, dvojhláska)

• Způsob tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování)

• Stavba slova (předpona, kořen, přípona, koncovka)



Tvarosloví
• Slovní druhy 

• Pád, číslo, rod a vzor podstatných a přídavných jmen

• Druh přídavných jmen, zájmen a číslovek

• Stupňování přídavných jmen a příslovcí

• Pád, číslo a rod zájmen a číslovek

• Mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas, rod, vid)

• Příslovečné spřežky



Větná skladba
• Věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací

• Věta jednočlenná, věta dvoučlenná, větný ekvivalent

• Věta jednoduchá a souvětí

• Větné členy

• Souvětí souřadné, souvětí podřadné

• Druhy vedlejších vět



Větná skladba
• Poměry mezi větami

• Věta uvozovací

• Řeč přímá, řeč nepřímá



Porozumění textu

• Informace vyplývající z textu

• Hlavní myšlenka textu

• Podstatné a nepodstatné informace

• Fakta a domněnky (názor, hodnocení autora)

• Prvky manipulace a nadsázky



Slohová výchova
• Uspořádání textu

• Slohové postupy

• Hlavní funkce a účel textu

• Slohové útvary a žánry (blahopřání, osobní a úřední dopis, 
diskuse, dotazník, e-mail, charakteristika, inzerát, líčení, návod k 
použití, objednávka, oznámení, popis děje, popis místa, popis 
pracovního postupu, popis předmětu, pozvánka, přihláška, referát, 
reklamní text, úvaha, výklad, výpisek, vypravování, vzkaz, zpráva, 
žádost, životopis)



Literární výchova
• Literární druhy (epika, lyrika, drama)

• Literární žánry (anekdota, báje, bajka, balada, báseň, epigram, epos, 

hádanka, komedie, komiks, legenda, pohádka, pověst, povídka, 

pranostika, román, romance, rozpočítadlo, říkanka, tragédie, 

dobrodružná a humoristická literatura, fantasy a sci-fi literatura)

• Umělecký text, neumělecký text

• Próza, poezie, sloka, verš, rým

• Metafora, personifikace, přirovnání, kontrast



Tipy pro řešení úloh
• U každé úlohy si pečlivě přečtěte zadání 

• Dělejte si poznámky do testového sešitu, podtrhávejte si informace

• Pokud se vám úlohu nedaří vyřešit během několika málo minut, 

opusťte ji a postupujte dál

• Průběžně si kontrolujte čas a přizpůsobte tomu svou práci

• Pokud jste nevyřešili všechny úlohy a zbývá vám čas, zkuste řešení 

odhadnout či tipnout


