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Informace o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám  
gymnázium osmileté 

Zahajujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Kurzy jsou organizovány ve dvouhodinových 

blocích (1 hod. = 45 min.). 

Základní informace 
TERMÍN: březen - duben 2022  

Český jazyk středa- 23.3., 30.3., 6.4. učebna SV 

14:30 – 16:05 

Matematika čtvrtek- 24.3., 31.3., 7.4. učebna M1 

 

MÍSTO:  Budova gymnázia – Stará cesta 363, Plasy  

CENA:  800 Kč (3x2 hod. ČJ + 3x2 hod. MA – celkem 12 hodin), možnost výběru pouze jednoho 

z nabízených předmětů za cenu 400 Kč. 

PLATBA: na místě při zahájení kurzu oproti podpisu a příjmovému dokladu 

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE: polakova@gsplasy.cz, tel: 371 656 111 
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Náplň přípravných kurzů – gymnázium osmileté 

Český jazyk 

23. 3. 2022 

Ilustrační test + společná oprava 

Skladba – věta jednoduchá, souvětí. Základní skladební dvojice (Po a Př), přiřazování 
větného vzorce větnému celku. Spojování vět jednoduchých vhodným spojovacím 
výrazem. Pořádek slov ve větě. Práce s textem, porozumění textu, textová návaznost. 

30. 3. 2022 

Pravopis (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda 
podmětu s přísudkem, psaní čárky v jednoduchých větách. 

Slovní druhy, mluvnické kategorie jmen a sloves 

6. 4. 2022 

Stavba slova (předpona, kořen, přípona, koncovka). Slova významově nadřazená, 
podřazená, souřadná. Slova příbuzná, jednoznačná a mnohoznačná. Synonyma, 
antonyma. 

Rozlišení poezie a prózy, pojmy: verš, rým, personifikace, básnické pojmenování. 
Rozeznání pohádky, bajky, pověsti, říkanky, hádanky.  
Slohové útvary: blahopřání, pozvánka, oznámení, inzerát, dopis, popis, vypravování. 

Matematika 

24. 3. 2022 

Početní operace s přirozenými čísly 

Početní operace s přirozenými čísly, slovní úlohy 

31. 3. 2022 

Slovní úlohy 

Konstrukční úlohy, obvody a obsahy 

7. 4. 2022 

Převody jednotek, logické úlohy 

Číselné a obrázkové řady, úlohy na prostorovou představivost, opakování 

 

 


