ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
PŘIJÍMAČKY MSK 2011
DIDAKTICKÝ TEST

CJ9ID11C0T01
ILUSTRAČNÍ TEST

Maximální bodové hodnocení: 45 bodů

1

Základní informace k zadání zkoušky

• Didaktický test obsahuje 36 úloh.
• Časový limit pro řešení didaktického testu
je 60 minut.
• Povolené pomůcky: pouze psací potřeby.
• U každé úlohy je uveden maximální počet
bodů.

2

Pravidla správného zápisu
do záznamového archu

• Odpovědi pište do záznamového archu.
• Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo
černou propisovací tužkou, která píše
dostatečně silně a nepřerušovaně.
• Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.
• Nejednoznačný nebo nečitelný zápis
odpovědi bude považován za chybné
řešení.

• Uzavřené úlohy obsahují i nabídku
odpovědí. V uzavřené úloze nebo podúloze
je právě jedna nabízená odpověď správná.
Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď
se body neodečítají.
• Odpověď, kterou považujete za správnou,
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli
záznamového archu, a to přesně z rohu do
rohu dle obrázku.
A
B
C
D
4
• Pokud budete chtít následně zvolit jinou
odpověď, zabarvěte pečlivě původně
zakřížkované pole a zvolenou odpověď
vyznačte křížkem do nového pole.
A
B
C
D
4
• Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí
(např. dvě zakřížkovaná pole) bude
považován za nesprávnou odpověď.

• Poznámky si můžete dělat do testového
sešitu. Nebudou však předmětem
hodnocení.

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
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Ve které z následujících vět je chyba v psaní velkých písmen?

1 bod

A)
Domorodí obyvatelé australského vnitrozemí turisty moc rádi nemají.
B)
Přes neustálou převahu kladenští hokejisté brněnským sokům podlehli.
C)
Jedenáctý ročník festivalu obohatili hlavně Dánové, Holanďané a Rumuni.
D)
Starostové Rychnova nad Kněžnou a Nového města nad Metují se neshodli.
__________________________________________________________________________
2

Ve kterém z následujících novinových titulků je jedno slovo
v daném kontextu užito chybně?

1 bod

A)
Žralok zemřel kvůli hluku
B)
Mladík blokoval tísnivou linku
C)
Muž se přiznal k přepadení dvou bank
D)
Učarovaly jí oblázkové pláže Chorvatska
__________________________________________________________________________
3

1 bod

Která z následujících vět obsahuje nespisovný výraz?

A)
Zastupitelé rozhodli o výstavbě autobusáku na okraji města.
B)
Jako zdroj nákazy byla definitivně potvrzena blízká bažantnice.
C)
Klempíři z celého okresu se potkali na soutěži v kolínské klempírně.
D)
V místních mrazírnách se zaměstnanci radovali z nečekaných odměn.
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4
Utíkat obě zlodějky z domu s pečovatelskou službou si ale nikdo v domově nevšiml.
(Nymburský deník 5. 9. 2007)

4

Která z následujících úprav výchozího textu nejlépe odstraňuje
nedostatky v jeho výstavbě?

1 bod

A)

Zlodějky z domu s pečovatelskou službou si ale nikdo v domově nevšiml, že
utíkají.
B)
Utíkat obě zlodějky s domu s pečovatelskou službou si, ale nikdo v domově
nevšiml.
C)
Obě zlodějky z domu s pečovatelskou službou utíkat si ale nevšiml nikdo
v domově.
D)
V domově si ale nikdo nevšiml, že by obě zlodějky z domu s pečovatelskou
službou utíkaly.
__________________________________________________________________________
.
1 bod
5
Ve kterém z následujících úryvků je pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

Chvilka nepozornosti na diskotéce v Lysé nad Labem se nevyplatila mladíkovi,
který si nechal přes židli přehozenou bundu.
Devět zúčastněných týmů bylo rozděleno do dvou skupin, kde hrály systémem
každý s každým. Potom se hrálo o konečné pořadí.
Kostomlaty doma nestačily ve třetím kole okresního přeboru na tým Městce
Králové. Zápas dohrávaly s deseti hráči a prohráli.
Prvních třicet studentů už v pondělí zahájilo výuku ve střední škole
v Milovicích. Pro její iniciátory i obyvatele města to byl slavnostní okamžik.
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2

6

Ve kterém z následujících úryvků se nejvýrazněji projevuje názor
autora textu?

1 bod

A)

Mnohem účinnější asi je na praktických příkladech ukazovat konkrétní
výsledky politiky vedení obce, krajů, vlády a Parlamentu ČR.
B)
Letošní suchý podzim má nepříznivý vliv na růst ozimých obilnin, a také na
hustotu jejich porostů. Porosty jsou příliš řídké a špatně rostou.
C)
Část kyseliny se dostala do potoka a protéká jeho korytem, kde jsme už
zaznamenali první uhynulé tlouště, kapry, štiky, pstruhy a bílé ryby, kterým
látka spálila žábry.
D)
Fotografie, které se objeví na stránkách časopisu, jsou důkazem toho, že zvěř
v přírodě naši pomoc skutečně potřebuje, protože je její živou krásou, kterou
musíme zachovat.
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 7–8
Napadenému muži sebrali mobilní telefon a čtyřicet korun. Před vchodem domu oba
mladistvé zadržela přivolaná policejní hlídka. Záchranná služba odvezla napadeného do
nemocnice, který naštěstí nebyl zraněn.
(24 hodin 31. 1. 2006)

7

Která z následujících úprav posledního souvětí nejlépe odstraňuje
nedostatek v jeho výstavbě?
A)
B)
C)
D)

8

Záchranná služba naštěstí odvezla napadeného nezraněného do nemocnice.
Záchranná služba odvezla napadeného do nemocnice. Naštěstí nebyl zraněn.
Záchranná služba napadeného do nemocnice odvezla, který naštěstí nebyl
zraněn.
Záchranná služba odvezla napadeného, který nebyl zraněn. Naštěstí do
nemocnice.

U kterého z následujících slov ve výchozím textu není zřejmé, zda
je podmětem, nebo předmětem?
A)
B)
C)
D)

1 bod

1 bod

muži
služba
mladistvé
napadeného
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 9−12
Sousední německá země Bavorsko má políčeno na přemnožené bobry, kteří jsou ve
většině evropských zemích chráněni. Po mnohaletých protestech zemědělců chce
v určitých případech usnadnit jejich usmrcování tam, kde velcí hlodavci páchají značné
škody. Ačkoli bobři patřili ještě před třiceti lety mezi ohrožená zvířata, v poslední době se
jim velmi daří a v Německu jich žije nejméně 15 000. V Bavorsku, které je téměř tak velké
jako Česká republika, se jich odhaduje na 10 000. Usazují se i v protipovodňových hrázích
nebo kolem čističek odpadních vod. Bavorská zemská vláda ale sama nemůže lov bobrů
povolit a potřebuje k tomu změny ve spolkovém zákoně o ochraně přírody. Ten zatím
umožňuje usmrcení přísně chráněných zvířat jen v odůvodněných případech. Spolkové
ministerstvo životního prostředí se na rozdíl od ochránců přírody novelizaci zákona
nebrání.
(MF DNES 11. 6. 2007)

9

A)
B)
C)
D)
10

B)
C)
D)

1 bod

V Bavorsku velkém téměř tak jako Česká republika, se jich odhaduje na deset
tisícovek.
Téměř tak velké Bavorsko jako Česká republika odhaduje, že jich bude
10 000. množství.
Odhaduje se, že v Bavorsku, které je téměř tak velké jako Česká republika,
jich žije asi 10 000.
Jejich množství se v Bavorsku odhaduje na desítky tisíc, přitom je téměř tak
velké jako Česká republika.
1 bod

Jaký význam má v poslední větě výchozího textu slovo novelizace?
A)
B)
C)
D)

12

umožňuje usmrcení přísně chráněných zvířat
v protipovodňových hrázích nebo kolem čističek
kteří jsou ve většině evropských zemích chráněni
bobři patřili ještě před třiceti lety mezi ohrožená zvířata

Která z následujících úprav daného souvětí je nejvhodnější?
A)

11

1 bod

Ve kterém z následujících úseků výchozího textu je chyba ve
skloňování?

vládní nařízení
náprava škody
opětovný zákaz
částečná úprava

max. 2 body
Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá obsahu
výchozího textu (ANO), či nikoli (NE):

12.1

Bavorsko je jen o něco málo větší než Česká republika.

12.2

Počet bobrů žijících ve volné přírodě se v Německu zvyšuje.

12.3

V posledním desetiletí se bobři dostali mezi ohrožená zvířata.

12.4

Lov bobrů je zatím v Bavorsku až na výjimky zákonem zakázán.
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A

N

4

13

Přiřaďte k vynechaným místům (13.1−13.3 *****) v jednotlivých
větách odpovídající slovo z nabídky (A–D):

13.1
13.2
13.3

Při příležitosti výročí založení mincovny byla ražena ***** mince.
Na tomto místě pronesl slovutný vědec ***** větu o novém objevu.
O opravě hradu nakonec bude muset rozhodnout místní ***** správa.

max. 2 body

_____
_____
_____

A)
pamětní
B)
památná
C)
paměťová
D)
památková
__________________________________________________________________________
14

Přiřaďte k vynechaným místům (14.1−14.3 *****) v jednotlivých
větách odpovídající slovo z nabídky (A–D):

14.1
14.2
14.3

Závodníkům pořádně zkomplikovala život ***** duna.
Na místním náměstí stojí ***** socha místního rodáka.
***** půda byla nutným předpokladem výskytu rostliny.
A)
B)
C)
D)

max. 2 body

_____
_____
_____

písčitá
písková
písečná
pískovcová
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VÝCHOZÍ TABULKA K ÚLOZE 15
Struktura a počet účastníků české telefonní sítě

(www.diit.cz)

max. 2 body

15

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá
obsahu výchozí tabulky (ANO), či nikoli (NE):

15.1

Majitelé mobilních telefonů přecházejí od smluv k předplaceným kartám.

15.2

Na jednoho obyvatele České republiky připadá více než jedno mobilní
číslo.

15.3

Pro volání do zahraničí používají Češi pevné linky stejně často jako
mobily.

15.4

Pevné linky mizí hlavně z domácnosti, firmy se s telefony na šňůře ještě
neloučí.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

A

N

6

16

Uspořádejte následující úryvky (A−D) tak, aby sestavený text dával
smysl:

2 body

A) Četník se sarkasticky usmál:
„Vy jdete přece od Budějovic. Máte ty vaše Budějovice už za sebou,“ a vtáhl
Švejka do četnické stanice.
B) A nešťastnou náhodou místo od Protivína na jih na Budějovice Švejkovy kroky
zaměřily k severu na Písek. K polednímu uviděl Švejk před sebou nějakou
vesnici. Sestupuje z malého návrší, pomyslil si Švejk:
C) „Takhle dál už to nejde, a zeptám se, kudy se jde do těch Budějovic.“
A vcházeje do vesnice, byl velice překvapen, vida označení vesnice na sloupu u
prvního domku: Obec Putim.
„Prokristapána,“ vzdychl Švejk, „tak jsem zas v Putimi, kde jsem spal ve stohu.“
D) Pak už ale nebyl vůbec ničím překvapen, když za rybníčkem z bíle natřeného
domku, na kterém visela slepice (jak někde říkali orlíčku), vystoupil četník jako
pavouk, když hlídá pavučinu. Četník šel přímo k Švejkovi a neřekl nic víc než:
„Kampak?“
„Do Budějovic k svýmu regimentu.“
(J. Hašek, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války)

16.1
16.2
16.3
16.4

_____
_____
_____
_____

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
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17

Uspořádejte následující úryvky (A−F) tak, aby sestavený text dával
smysl:

3 body

A) „Já jsem…jsem…tó…jsem vobchodník kožešinama z Vladivostoku,“ prohlásil
ropušák, bylo vidět, že ho to právě v tu chvíli napadlo, „a mám ženu a šest dětí,
co musim živit.“
B) „Já nejsem žádnej špión,“ chraplavě pronesl ropušák.
„Ale? Tak když nejsi špión, co tedy jsi?“ procedil Šimon mezi zuby.
C) „Nic takového nejsi,“ naštval se Petr.
„Copak snad nevypadám jako obchodník kožešinama z Vladivostoku, co žije
z ruky do huby?“ naříkavě se zeptal ropušák.
„To tedy ne,“ odpověděl Šimon.
D) „No tak dobře, porád, no, já vám teda povim pravdu,“ vzdechl ropušák. „Jsem
bohatej mlíčnej farmář z Ontária a sem tu na dovolenej, na návštěvě u
neteřinky.“
„Nevěřím ti,“ mračila se na něj Penelopka. „Jsi špión.“
E) Petr se vrátil k ostatním a držel za nohu tlustého, bradavičnatého zeleného
ropušáka ve fráčku, v plavovlasé paruce a s šedivým cylindrem v ruce. Petr ho
položil na zem a tam se teď před nimi krčil, polykal naprázdno a nervózně po
nich těkal vyboulenýma žlutýma očima.
„Tak vidíte,“ vítězoslavně řekla Penelopka. „Říkala jsem vám, že je to špión.“
F) Ropušák si to chvilku rozmýšlel. „Jo, a co takhle třeba obchodník
s diamantama, co přišel až vod Zuluů, he?“ zeptal se a rozjasnila se mu líc.
„To teprv ne,“ ujistil ho Petr.
„Slavnej mozkovej chirurg z Katmandu?“ navrhl ropušák s nadějí v hlase.
„Jo, to jistě,“ utrousil Šimon.
(G. Durrell, Mluvící balík)

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6

_____
_____
_____
_____
_____
_____
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 18–19
Je to kynkažu, malé štíhlé zvíře s dlouhým ocasem a velikýma očima. Uši mu trčí do
stran a dlouhý ocas má chopivý – dokáže se za něj pověsit na větev. Zadní končetiny jsou
delší než přední, všechny jsou opatřeny dlouhými drápy. Žije v tropických deštných lesích
Střední a Jižní Ameriky. Je to výhradně stromový živočich. Otrhává plody na stromech,
živí se hlavně fíky, banány a dalším ovocem, ale nepohrdne ani drobnými savci. Má velmi
dlouhý jazyk, kterým líže nektar z květů, a s oblibou vybírá včelí hnízda. Je to noční zvíře,
přes den spí v dutinách stromů.
(100 + 1 zahraniční zajímavost 1/2007, upraveno)

18

Která z následujících
nevhodné užití slova?
A)
B)
C)
D)

19

výchozího

textu

odstraňuje

B)

C)

D)

1 bod

Jeho domovem jsou tropické lesy výhradně s ovocnými stromy.
Přes den se ukrývá v dutinách stromů, přes noc spí i na větvích.
Žije na stromě a živí se tím, co se tam dá utrhnout či jinak získat.
Dokáže se bez problémů pověsit za dlouhý ocas na větve stromů.

Ve kterém z následujících úryvků se nejvíce projevuje názor autora
textu?
A)

1 bod

místo spí má být spějí
místo vybírá má být vybýrá
místo chopivý má být chápavý
místo deštných má být deštivých

Co znamená podle výchozího textu označení stromový živočich?
A)
B)
C)
D)

20

úprav

1 bod

V letošním ročníku turnaje obhájce titulu, který letos v soutěži družstev 1. ligy
coby jednička LTC LIBRA ČB nepoznal hořkost porážky, našel přemožitele
hned v prvním kole.
Je třeba však otevřeně přiznat, že opavští trenéři bohužel dobře prostudovali
video ze zápasu v Nymburce, neboť tentokrát zóna Nymburka nepřinášela
Opavě tolik problémů jako ve středu.
Po úvodní hladké porážce od švédského klubu Nälsta 2:9 neuspěly
softbalistky z Tróje proti favoritkám z nizozemského týmu Terrasvogels, byť se
o výsledku rozhodovalo do posledních chvil.
Hokejisté Karlových Varů sehrají i příští utkání v domácí hale, přestože už
před duelem s pražským soupeřem hrozili, že zbytek sezóny dohrají
v Sokolově, s jehož zástupci proběhla potřebná jednání teprve včera.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 21
Získali jsme 53 reakcí, část z nich obsahovala odmítnutí, část odpovědí bylo
neúplných. A to pro vyhodnocení nestačilo. Jedenáct děkanů/rektorů se odmítlo vyjádřit,
42 děkanů/rektorů sdělilo údaje o svých fakultách/školách, ale jen devět z nich bylo
ochotno porovnat konkurenční fakulty z hlediska jejich renomé a renomé studentů,
pedagogů, vybavení a vědeckovýzkumné úrovně.

(Lidové noviny 30. 1. 2007)

21

Která z následujících
z výchozího textu?

možností

zachycuje

správně

1 bod

údaje

A)

Údaje o svých pracovištích dodali
Údaje o konkurenčních pracovištích dodali
Odmítli se vyjádřit

42
9
11

B)

Údaje o svých pracovištích dodali
Údaje o konkurenčních pracovištích dodali
Odmítli se vyjádřit

53
9
11

C)

Údaje o svých pracovištích dodali
Údaje o konkurenčních pracovištích dodali
Odmítli se vyjádřit

53
42
11

D)

Údaje o svých pracovištích dodali
42
Údaje o konkurenčních pracovištích dodali
11
Odmítli se vyjádřit
11
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 22
Před 230 miliony lety se objevili první dinosauři, ale stále tu bylo ještě mnoho dalších
druhů plazů, které s nimi soutěžily o nadvládu nad planetou. A nutno říci, že dinosauři
zatím rozhodně nepatřili k těm, kteří by v tomto boji byli úspěšnější. Dinosauři z konce
triasu, to nebyli ti obři, které známe z dob pozdějších, z jury či křídy.
(http://www.scifiworld.cz, upraveno)

22

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá
obsahu výchozího textu (ANO), či nikoli (NE):

22.1

Dinosauři v období křídy byli podstatně větší než v období jury.

22.2

S výskytem prvních dinosaurů začaly vymírat velké druhy plazů.

22.3

První skupiny plazů začaly ovládat Zemi asi před 230 miliony let.

22.4

V boji s dinosaury o vládu nad Zemí byli zpočátku úspěšnější jiní plazi.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
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A

N
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 23
Shoda přísudku s podmětem
Tvoří-li podmět několik souřadně spojených jmen, řídí se psaní -i nebo -y těmito
pravidly:
1. Je-li mezi podstatnými jmény alespoň jedno rodu mužského životného, píše se -i.
Záleží však i na postavení podmětu vzhledem k přísudku:
a) Předchází-li podmět před přísudkem, píše se -i vždy.
b) Následuje-li podmět za přísudkem, je možná shoda i podle nejbližšího jména
několikanásobného podmětu, pokud je toto jméno v množném čísle.
2. Není-li mezi jmény v podmětu jméno mužského rodu životného, píše se -y.
(Pravidla českého pravopisu, kráceno)

23

max. 2 body
Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zda je napsáno
v souladu s pravidly uvedenými ve výchozím textu (ANO), či nikoli
(NE):
A

23.1

Už po začátku stavby úřednice a úředníci Ředitelství silnic a dálnic
usoudily, že je tunel příliš úzký.

23.2

Nebylo by to ani správné pohoštění, kdyby chyběli olivy, jednohubky
s ančovičkou a jahody k šampaňskému.

23.3

Různými manévry okouzlovali cyklistky i cyklisté diváky všeho věku,
muže, ženy, ale i děti, které se zde mohly fotit s maskotem.

23.4

Filmaři byli tentokrát s celým štábem překvapeni nepříznivými
povětrnostními podmínkami, s nimiž doposud neměli žádnou zkušenost.

N

________________________________________________________________________________________

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 24
Váš režisér byl úžasný, protože mi přesně říkal, na kterou kameru bude ten či onen
záběr, což mě svým způsobem brzdilo, protože u nás jsme tomu nevěnovali žádnou
pozornost, soustředili jsme se čistě na diváky a kamery si nás sami našly. Takže v tom
jsem zas byla mnohem uvolněnější u nás.
(MF Plus 26−27/2005)

24

Ve kterém z následujících slov je ve výchozím textu pravopisná
chyba?
A)
B)
C)
D)

1 bod

sami
režisér
způsobem
nevěnovali
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 25–26
Košíky jsou už vrchovaté,
vy na květy však vzpomínáte,
když rozpukly a zrůžověly
a přiletěly první včely.
Ta tam je křehká krása jejich,
žebříky vidíš po alejích.
Na drátě, který teskně zpívá
vlaštovka sedí zimomřivá
a déšť jí stéká po fráčku.
Je *****, měsíc pasáčků.

25

Který z následujících měsíců patří na vynechané místo ve výchozím
textu (*****)?
A)
B)
C)
D)

26

(J. Seifert, Jaro, sbohem)

1 bod

březen
květen
září
listopad

Který z následujících rýmů se uplatňuje v básni?

1 bod

A)

Obkročný rým – ve čtyřverší rýmové spojení prvního verše se čtvrtým a
druhého se třetím
B)
Střídavý rým – zvuková shoda slabik na konci prvního a třetího verše a na
konci verše druhého a čtvrtého
C)
Přerývaný rým – pravidelné rýmové spojení určitých veršů (například lichých),
zatímco zbývající (například sudé) zůstávají bez rýmů
D)
Sdružený rým – zvuková shoda slabik na konci sousedních veršů
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 27
Ministerstvo obrany se v roce 2004 (tedy v době, kdy začala být česká armáda
profesionální) zabývat bezúplatným převodem služebních bytů na obce a města.
(Metro 24. 7. 2007)

27

Které z následujících slov nejspíše chybí ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

1 bod

bude
začalo
vyhlásilo
pozastaví
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 28–29
Rozkoš
Před dávnými časy byl v Novém Městě purkrabím Straka z Nedablic, prý tuze přísný a
zlý pán. Jednou jel na procházku, a když přijel nedaleko Rousína k lesíku a náchodskému
rybníku, viděl ovčáka pást na mezi ovce. Zajel k němu, ale pasák ho kupodivu ani
nezpozoroval a jen se díval před sebe.
„Kampak tak pořád hledíš?“ ptal se pan Straka.
Pasák pozdravil a povídal:
„Podívejte se, milostivý pane, jaké krásné místo k založení rybníka! Co jsou ta pole,
tam založit rybník, potůček, co tam teče, by se tam mohl svést. Nebylo by velké hráze třeba. Byl by to rozkošný rybník a moc by nestál.“
Když si to pan Straka přehlídl, dal mu v duchu za pravdu. Byl ale příliš *****, než by ho
pochválil. Hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přijel domů, poslal na to místo lidi, a ti
začali s prací. Rozkopali pole, ubozí poddaní za ně nedostali ani krejcar. Začas tam stál
rybník, bez velké práce a nákladu. Byl rozkošný – jak chlapec řekl – proto jej pojmenovali
Rozkoš. Pana Straku z Nedablic chválili za jeho moudrost.
Lidé, kterým sebral pole, pana Straku zakleli: Aby s ním čert po smrti oral tak dlouho,
až se rybník obrátí zase v pole. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem nebyla žádná
hračka. Jak pan Straka umřel, viděli lidé vždycky v lednu, jak čert panem Strakou orá dvě
brázdy od jednoho k druhému konci rybníka.
Mnozí říkali, že to viděli na své oči.
(od Náchoda)
(Vzhledem k povaze jedné z úloh není zdroj výchozího textu uveden, upraveno)

28

Které z následujících označení odpovídá výchozímu textu?
A)
B)
C)
D)

29

báje
balada
pověst
pohádka

Který z následujících výrazů lze doplnit na vynechané místo ve
výchozím textu (*****) tak, aby se smysl výchozího textu nezměnil?
A)
B)
C)
D)

1 bod

1 bod

hrdý
hloupý
chamtivý
neschopný
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 30
Jeho starý trik s obnažováním hrudi, pomyslel si Fengon. Za gobelínem se mohou
skrývat lučištníci. Nebo se krčí ve výklencích nahoře, připravení proměnit mě v *****, když
k němu udělám třeba jen krok.
(J. Updike, Gertruda a Claudius)

30

Který z následujících výrazů patří na vynechané místo (*****) ve
výchozím textu?

1 bod

A)
netopýra
B)
dikobraza
C)
lenochoda
D)
chameleona
__________________________________________________________________________
31

1 bod

Ve kterém z následujících úryvků je tvaroslovná chyba?
A)

Ve čtvrté sadě, když už se v Melbourne schylovalo k půlnoci, měl americký
tenista tři mečboly, ale ani jeden z nich neproměnil.
B)
„Dobrá, připravovali by jsme se na ligu v teple, ale zápasy budeme hrát na
ledě,“ suše konstatuje trenér Slovanu Ladislav Škorpil.
C)
Na Kypru je liga v plném proudu během celé zimy a Obajdin přiznal, že mu
chybí zimní přípravné období, na které byl zvyklý z domova.
D)
„Jediný rozdíl mezi ženským a mužským tenisem je, že my ze sebe vydáme to
nejlepší pokaždé, když nastoupíme na kurt,“ tvrdí Williamsová.
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 32
Situace se nejvíce vyhrotila krátce před 12. hodinou, kdy policie dala účastníkům
ultimatum, aby do 40 minut vyklidili dálnici a zablokovaný sjezd. Atmosféra byla v tu chvíli
vypjatá a hrozilo, že i malý incident zvrhne situaci do otevřené potyčky. Po vypršení
ultimata nastoupily desítky policejních těžkooděnců a začaly dálniční sjezd vyklizovat.
(Právo 30. 7. 2005)

32

Která z následujících možností odstraňuje nevhodný tvar slovesa
ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

1 bod

místo hrozilo má být zahrozilo
místo vyklizovat má být vyklízet
místo nastoupily má být nastoupili
místo zvrhne má být svrhne
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VÝCHOZÍ OBRÁZKY K ÚLOZE 33

(www.komiks.cz)

33

Který z následujících výroků pronáší hlemýžď na prvním obrázku?
A)
B)
C)
D)

1 bod

Poplaveme se podivat na hloubku.
Schválně, kdo vydrží dýl pod vodou.
Na dně bude něco k jídlu, jdem na to.
Hele, dostal sem nápad jít si zaplavat.

___________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 34
Sovětské Rusko tak ovládlo a prakticky v následujících desetiletích řídilo osudy milionů
obyvatel východní Evropy. Na svá vzalo i starost o způsob hospodářské obnovy.
(MF Plus 26−27/2005)

34

Které z následujících slov nejspíše chybí ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

1 bod

vláda
osidla
bedra
dilema

___________________________________________________________________
35

Která z následujících vět obsahuje nespisovný výraz?
A)
B)
C)
D)

1 bod

Vlastizrádci se po skončení války dostali před soud.
Jednou z velkých atrakcí cirkusu jsou provazochodci.
Lodivodi domácího týmu pečlivě prostudovali hru soupeře.
Během letošního jara postihlo propouštění hlavně nádražáky.

___________________________________________________________________
36

Ve kterém z následujících souvětí je chyba v interpunkci?
A)
B)
C)
D)

1 bod

Hlavní trasu, která je nejznámější, si letos vybralo méně lidí.
Oprava potrvá asi dva roky, více než třicet měsíců to nebude.
Po nezdařeném úvodu se hráči uklidnili a předvedli dobrý výkon.
Restauraci, kde jsou místo stolů a židlí postele otevřeli v Londýně.

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.
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