
Český jazyk - 9.třída

L7. zadání

1. Pravopis- v textu najdi 15 chyb a text opiš správně do sešitu

Rúzne ptačí druhy sídlív různorodých prostředích, kterým se bjehem svého vývoje
přizpusobily. Pojd'me alespoň na chvíly nahlédnout do tajuplné ptačí říše. Čapům se štíhlýma

nohama nečinníproblém brouzdat říčkami a dlouhými zobáky lovit jejih obyvatele. Sovy s

vl,tečn,,,m zrakem létajípo setmněnípo lesích a neslyšně se vrhajína myši. Albatrosi se svýmr

dlouh,,,mi křídli zvládnou desítky minut plachtit nad spěněnými vodami. Droboučsíkolibříci se
snadno spletou se čmeláky.Supyz afriky jsou mrchožraví,a proto na hlavě a krku stratili
peří. Díky tomu se tolik neušpiní, když se nořído útrob uhynulých zvířat. Ke kuriozitám
neodmysliteIně patřínelétavíptáci. Vidíte-li pštrosý závody, ihned víte, kdo je nejlepšíbježec
ze všech ptakú. Ohromívás také, jak skvělími plavcijsou tučňáci.

2. Tvarosloví- stupňování příslovcí -utvoř naznačený stupeň příslovcí/ prvních 7 vět
přepište do sešitu/: Vypočítejještě (málo 3) dva příklady. Balón klesal (nízko 2) a (nízko 2),

Plavat jsem se naučil (snadno 2)než lyžovat. (Brzy3) seteple obleč. (Rychle 3) běžel Petr.

Testy z matematiky nedopadly (dobře 3). Na prvnípohled vypadal (hloupě 2) nežjeho bratr.

Nepřilnive počasítrvalo (dlouho 2), nežjsme čekali. Pověste ten obraz (nízko 2). Kabel uložili
thluboko 2). Bylo mu stále (špatně 2). Nové učivo jsme pochopili (snadno 2) nežto předchozí.

- stupňovóní přídavnÝch imen- zeměpisný "NEJ!" kvíz - do následujících vět doplňte
přídavná jména ve 3. stupni -hluboký, starý, jižní, malý, suchý, teplý, rozsóhlý, lidnatý, velký,

dlouhý

/ ústně/

t. Čína je .............. země světa.

2. Sahara je ,............. .,, poušť na světě.

3, Bajkalje ............,. ,... jezero světa.

4. Atacama je ..,..,........ poušť na světě.

5. Vatikán je ,...,...,.,.., stát světa.

6. lndický oceán je .,.....,..................,.oceán na světě.

7. Střelkový mys je .............................. m ísto Afri ky.

B. lndonésie je země, které patří .,............počet ostrovů,

9. Cheopsova pyramida je považována za ,,.... div světa.

].0. Lla nfa i rpwl lgwyn gyl lgoge rychwyrn d robwl l l la n-

tysiliogogogoch je waleské městečko, které má název v Evropě (2. ve

světě).



4. Sloh- vypravování-PS str.7B-79f cv,1.a, b, c +slohová práce str.79/cv.5a Dialog s literární

postavou/ rozsah max. A4l

5. Literatura - přečti si ukázku, na otázky odpověz do literárního sešitu

první molomocný: Mor, to je mor. V našíulici už je v každém domě několik morem raněných

povídám, sousede, vždyť vy taky máte na bradě tu bílou skvrnu, a on, prý to nic, ani to

necítím. A dnes už z něho padajítaky kusy masa jako ze mne. Morto je.

Druhý molomocný:Žaanll mor, malomocenství. Bílá nemoc tomu říkají, ale měli bytomu

říkat trest-Taková nemoc přece nemůže přijít sama od sebe, to nás bŮh trestá.

Třetí malomocný: Kriste panebože- Kriste panebože-Kriste panebože

První malomocný: Trest! Trest! To bych rád věděl, zač mám být trestán. Já jsem tak mnoho

neužil, člověče, leda bídy, to by byl divný bůh, kdybytrestal chudáky, no ne?

Druhý molomocný: Počkej, však uvidíš. Ze začátku to máš jen kůži, ale až tě to začne žrát

uvnitř jako tohohle, řekneš si, to nenímožné, aby to bylo jen tak, to musíbýt trest, to musí

mít nějakou.....

zdroj: K.Čopek: Bíló nemoc

O jaký literární druh se jedná? epika- lyrika- drama

Doplň do textu poslední slovo: vysvětlení- příčinu- důvod- vysvětlivku

O kterou nemoc se jedná? mor- malomocenství- nemoc chudých- božítrest

Čím se nemoc projeví? panikou- bílou skvrnou- odpadáváním kusů masa- necítěním bolesti

Která z postav byla nejvážněji nemocná?

Cvičení z českého jazyka

- vyzkoušejte si testy

§
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,,.ll ' B (Zpráva -+ Správa)

,ž-i vítr - je síla; sráz- se tYČÍ;

nikdo - nepronik

,,":.3 B (veselá, veselá)

4 4.1 A (proud kameníjako proud slzr);

4.7 A;

4.3 N;

+.q A'(n.p,nik - křik;ovzduší- do uší;

s okřikem - roubíkem;žádný kŤik -
rozestřík)

5D
:i'i. A (pády - B:4, pád;c:4 pád;D:2, pád)

;liil: B (mésta)

í
Éy',,?#ffir#ť fu.*

8 8.1 F;B.2 A;8.3 B;8.4 F

9A
10 10.1 N;10.2 A;10.3 N;i0.4 A

1 1 D (spisovné tvary uvedených slov -
A: žádné; B: levém; C: děsivé)

12 D (ve významu:přijmout podmínky)

1 3 ' A (že je to pravda;

ostatní druhy vět * B: předmětná;

(: předmětná; D: předmětná)

i,q M.l spustí/spustit;

14.2 obejdu/obejít;

1 4.3 útěchu - těší / útěCha - těšit

,:l5 nemilích + nemilých; pražané *>

Pražané; slávi+ slávy;zmněnilo ->
změnilo

.il'6: 16.1 kabát;

16.2 koláče

,.l7 . (

.,18 18.'| A;18.2 A; 18.3 N; 18.4 A

.J9:A(jezasažen)

: 20 D (ochraných + ochranných)

|,2:l , B (slovní druhy - A: sloveso; C: sloveso;

D; podstatnéjméno)

' ;11,,. pár, d ru hé ho/d ruhý

fi. B (A: pět vět; C: vedlejšívěty předmětné

a příslovečné podmínkové; D: dvě dvojice

souřadně spojených vět vedlejších)

l?ť o
,§,,ř§ Zelen/Zelený

i,,#o
iPi,:] O {n, to, zpěváci; B: Zeleníelfové z té

země, nájezd skřetů; C: on, elfové)

ffijj zs.t B;28.2 E;28.3 D;28.4 A; 28.5 (

ffi0_j lo.r N (domem, včera -> domem včera);

30.2 A;

30.3 N (bratranec a *+ bratranec, a,,

30.4 N (Děti nezapomeňte -+ DětL

nezapomeňte)

7 bledulemy -+ bledulemi; oběvily -+
objevily; vilskaly --> výska ly;uíry -+ výry

8B
9 9.1 A (británie + Británie);

9.2 A (městě-+ Městě);

9.3 N;

9.4 N

-,:|0 1 0.1 E; 10.2 D; 10.3 t; 10.4 A; 10.5 B

-í1 D (výstřelu)

.í2 12.1 N;12.2 N;12,3 N;12.4 N

:J3 A (zíral)

,il4 ( (A: byla obrazzdraví; B: zahnat

myšlenky; D: promítat obrazy)

'l5 A

,"h* ťď. ,,# Řr-knr&ť '-'ř 'Ý 16 16.1předtím;
'l 6.2 (ve) skutečnosti - vzor kost;

(v) okamžiku - vzor hrad

,;17 17.1Michael - nahtédl; Rut - spala;

1 7.2 vedlejší věta přívlastková

tí'q . A$dyžnebývá příslovce)

l-i9l tg.t N;

19.2 A {zřejmě dal);

19.3 N;

19.4 N

L,ŽG D (Ntoskva)

E-*; C(nlc)

' i. 22l C; 22.2 B; 22.3 E; 22.4 F

,*!. (

?q: Zq: N (hypotermie je podchlazení);

24.2 A,,

24.3 N;

z4,4 
^

]:zs c
,;:.e 

. c

,,l1- c

.28- 28.1 dopouštění (správně: dopuštění);

28,7-sáh-

,ig 
A

..so n

'r,n

:

t

ffi S {zapoměl -+zapomněl)

ffi 
'.' 

A;2.2 B;2.3 D

ffiB(nehaž)

ffin
ffis.rkurážně;

5.2 zasviníáasvinit
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l.,levidím velký rozdíl

zl;ba sto studentů

:5, o nichž hned víme,že to nebudou ve|cíumělci, (Respekt 2/201 B)

2 Která z následujících možností obsahuje slovo citově zabarvené? /,ciz 2, s. tti 1 ý:od

: ' že jen Žvaním

l očistím svědomí
a] mluvím k hluchým

i.,; nevidím velký rozdíl

s

,,, 1 která z následujících vět obsahuje pravopisnou chybu?

,all všechno ovoce během týdne shnilo,

ir: Voda v potoce se po dešti vždy zkalí,

{.i Vždy si uměl zjednat pořádek ve třídě,

F1 Na jaře výrazné slevnili zimní oblečení,

l.;ie 1, s. tai t b*a§

.\,ť§"CHfraiTF}iŤ §,i Úiť3 ;+Ár,,,t z-r

Jako režisér se pohybujete mezi Francií a Rakouskem. Ve Vídní zóroveň uČÍte uŽ více neŽ deset let na filmové aka-

demii. Co je to první, co svým studentům říkótel

Na úvod mám vždy čtyřhodinovou přednášku, ve které se je snažím odradit. VŠichni Přicházejí s neskuteČný-

mi iluzemi. Je mi však jasné, že mluvím k hluchým. Říkalí si, Že jen Žvaním. Ale vlastně Si tím trochu oČistím

svědomí.



Rozhodně€ o každém z následujících tvrzeni, zda Jeonoznacíte

vyptývá z výchozího textu (A), nebo ne (N):

Všichni studenti školu úspěšně dokončí,

Dotazovaný režisér je francouzského původu,

Přednášky dotazovaného režiséra jsou vždy čtyřhodinové,

úroveň vzdělanosti současných studentů je nižší než u předchozí generace,

ve kterém z následujících úseků výchozího textu se neuplatňuje obraznost?

očistím svědomí
mluvím k hluchým
se nechají vléct proudem

nikdo je k tomu neinspiruje

5 které z následujících tvrzení nevyplývá zvýchozího textu?

N

§§
§
§§
ť]:

A
§
§1
§
ř

4
lvitl,s.t8/ 1 bod

lvla 5, s,35i 1 bod

4, s,3$l § b*d

rttax, ž b*dy

rnax" 3 bedy

r*
t

Napište, jakým větným členem je slovo podtržené v posledním souvětí výchozího textu:

8 :i přiřad,te kvedlejším větám zvýraznéným v jednotlivých souvětích (8,1_8,3)

příslušný druh (A-E):

iruzaou možnost z nabídky A_E můžete přiřadit pouze jednou.

Dvě možnostizbudou a nebudou použity,)

: Petr byl, jako by ho vyměnili.

i Nevěděl, jak se s tím má vypořádat,

! 'j Pozoroval dívku, jak tančí na chodníku,

3

6

'
,

7

vedlejšívěta podmětná
vedlejší věta dopIňková

vedlejší věta předmětná

vedlejší věta přísudková

vedlejší věta přívlastková
ěř

Ě
*i
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ffi rterli z následujících názvů nejIépe vystihuje obsah výchozího textu?

A) Rizika pobytu na rudé planetě

B) Historie misí na rudou planetu

C} Klimatické podmínky na rudé planetě

B) Překážky dobytí rudé planety člověkem

10 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu

s informacemiobsaženýmive výchozím textu (A), nebo ne (N):

10"1 Případné erupce na Slunci mohou být pro posádku smrtelně nebezpečné,

10.2 Cesta na Mars byla dle sovětského konstruktéra realizovatelná uŽ v minulém stoletÍ.

10.3 Zajištění ochrany posádky před přímým kosmickým zářením je moŽné jen za cenu

vysokých fi nančních nákladů.

10.4 D1ouhodobý pobyt mimo základnu je na rudé planetě pro Člověka bez skafandru kvŮli

tamním klimatickým podmínkám nemožný.

ffi rtera z následujících možností je souslovím?

A) kosmická lod'

B} přímému vlivu
() minulého století
D} hlavníkonstruktér

12 Kterou z následujících dvojic slov lze ve výchozím textu vzájemně

zaměnit tak, aby význam výchozího textu zůstal zachován?
(První slovo z dvojice vždy pochá zí zvýchozího textu a je v něm vyznačeno tučně,)

A} celou - úplnou
B} vystaví- ukáže
() dobytí - zničení
D} podmínky - poměry

ffi rtere z následujících tvrzení o výchozím textu je pravdivé?

A} Text je zprávou z denního tisku.

B} Text je heslem z dětské encyklopedie.
(} Text je článkem z populárně-naučného časopisu.

D) Text je úryvkem z vědecké publikace o kosmonautice,

iviz 5, s.35/ 1 bcld

/rniz 5"s" §5l rreaN. 2 hedy

ANffirffir
ffir
ffir

/viz 2, s. 38/ 3 b:*d

lviz2,s.l&/ § b*d

luiz6,s.44l tr i..,i:ei



ď

W !,tizl,s"18/ ínax" 3 hocly

i Z posledního odstavce výchozího textu vypište slovo domácího původu vzniklé skládáním:

Z posledního odstavce výchozího textu vypište synonymum slova foké:

.3 Z posledního odstavce výchozího textu vypište antonymum slova bezpečný:
(Hledané slovo se ve výchozím textu může vyskytovat i v jiném než základním tvaru.)

5 Seřadte jednotlivé části textu (A-E) za sebou tak, aby byla dodržena luiz6,s.44l 3 body
textová návaznost:

spánku

(K. lshiguro, Soumrak dne)

|-
l

Ť 5"2
,{5.3

Ť 5",4 "!r ř

.,_., ._. i' ." ,

V Petrově společnosti se necítili příjem". S nikým si nerozum*l, na sliby často zapom"l.

16 Na vynechaná místa (") ve výchozím textu je třeba doplnit e/ně tak,
aby text byl pravopisně správně. Ve které z následujících možností jsou e/ně uvedena
v odpovídajícím pořadí?

ě-ně-ě
ě-ě-ně
ně-ně-ě
ně-ě*ně

*Ť
ř.
I,
§,,],:i.i

r
5.,1,'',...:

(Didaktis)

ívitl,s.til 1 bod

4

;!j To se mi nepodařilo a nakonec jsem se rozhodl, že vstanu.

.j, Když jsem se oholil a opět zhasl, přes okraj záclon už pronikalo denní světlo.

:., Byla ještě taková tma, že jsem musel rozsvítit, abych se mohl u umyvadla v rohu oholit.

;;: Byla jeŠtě tma, věděljsem, že mě čeká celý den jízdy, a tak jsem se pokoušelještě usnout.

l
I

r.*-
|,
l.



TEXT 1

otevřeljsem oči právě včas, abych spatřil svého otce a Martinovu matku v doprovodu muže opírajícího

kameny kaluž, v níž plavaly nedopalky.

a pokusil se ukrýt za latěmi opřenými o stěnu márnice.

Správci se však do vody příliš nechtělo. Zdvihl kolo, postavil ho před kaluž, opřel se o řídítka a natáhl

před sebe ruku s klíčem.

Matka odemkla mříž.

,,Pocemí křikla na Martina. Když se Martin k ničemu neměl, trhla mříží a nasoukala se do márnice.

Využiljsem příležitosti, popadl batoh a protáhl se ven.

Otec mě chytilza rameno.

,,Doma si promluvímei řekl.

Uvnitř márnice se matka pokoušela vylákat Martina z úkrytu. Martin před sebou držel v obou rukou lať

a snažil se jí matku odehnat. Matce se podařilo lať chytit a přitáhnout Martina k sobě. Zbytek latí se porouČel

k zemi. tVtait<a dostrkala vzpouzejícího se Martina k otevřené mříži.

První se vzpamatoval otec.

,jlaky jsi nám vo tom moh říct dříť obrátil se na správce hřbitova.

Správce položil kolo doprostřed cesty a poškrábal se v rozkroku. ,,Chtěljsem je postrašit. Když jsem jel ko-
lem márnice, všim jsem si votevřený mříže. Věděljsem, že !y dva nevodolaj a podívď se dovnitř. Slyšel
jsem je mluvit vo upírech a napadlo mě, že když je tam do rána zamknu, dostanou za vyučenouí

(D. Petr,Straka na šibenici, upraveno)

TEXT 2

Shodný přívlastek volně připojený, jehož základem je podstatné jméno, se nazývá přístavek (apozice).

Je zpravidla rozvitý a stojí zařídícímpodstatným jménem. Od podstatného jména, které blíže určuje,

i od ostatní části věty je v mluvené řeči oddělen přestávkou (pauzou), v písmu čárkou.

Např.: Profesor Holzknecht, velký znalec Smetanovy hudby, ...

(B. Havránek, A, Jedlička, Stručná mluvnice českó, upraveno)

Které z následujících tvrzení jednoznačně vyplývá zTEXTU l ?

Martinův úkryt prozradil otec.

Martin strávil sám noc v márnici.
Matka vešla za Martinem do márnice.
Martin se v noci tajně vloupal do márnice.

Která z následujících možností obsahuje přístavek?
Úlohu řešte na základě definice uvedené vTEXTU 2.

lviz 5, s" 35/ 1 bod

ívizl,s.35l '! bod

á} Poznaljsem správce hřbitova, otcova známého a muže, který nás uvěznil uvnitř.

§} Zdvihl kolo, postavil ho před kaluž, opřel se o řídítka a natáhl před sebe ruku s klíčem.

{} Otevřeljsem oči právě včas, abych spatřil svého otce a Martinovu matku v doprovodu muŽe

opírajícího se o kolo.

§i Po dešti zůstala na udupaném trávníku mezi márnicía cestou tvořenou placatými kameny kaluŽ,

v níž plavaly nedopalky.

17

l

18
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Které z násleffijících tvrzení nejlépe vystihuje TEXT 1?

Text je psán veršem,
Text je ukázkou dramatu.
Text je vyprávěn jednou z postav.

Text je ukázkou fantasy literatury.

Která z následujících možností nejlépe vystihuje charakter jazykových prostřed

podtržených v poslední přímé řeči v TEXTU 1?

Ai Jazykové prostředky jsou slan9ové.

B} Jazykové prostředky jsou argotické.

ť} Jazykové prostředky pocházejí zobecné češtiny.

§} Jazykové prostředky pocházejí z hovorové češtiny.

2,[':

!"j Vypište z podtržené částiTEXTU 1 jednočlennou větu:

Chybějící dílčí odpověd'nebo zápis jakéhokoli slova, které

jsou považovány za chybu.

nevyh ovuje zadání ú l ohy,

1? Napište první dvě slova souvětí souřadného z tučně vytištěného ÚSeku TEXTU 1:

Chybějící dílčí odpověd'nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání ÚlohY,

jsou považovány za chybu.

luiz7,s.49l 1 bod

2,s.l8i 'i bod

lulzl,s.23l nrax. 2 body
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Které tvrzení není v souladu s informacemi ve výchozím grafu? ' lvtzl,s,3tl '! bcd

Nezaměstnanost v Čn Uyta mezi lety 2005-2009 neustále pod prŮměrem zemí EU 27.

Ke konci roku 2008 nezaměstnanost ve všech zemích EU 27 stejně jako v ČR opětovně narŮstala.

Zatímco v průběhu roku 2005 v čR docházelo k mírnému poklesu nezaměstnanosti, od jara 2006 zde

nezaměstnanost stagnovala.
Křivka vyjadřující vývoj nezaměstnanosti v ČR mezi lety 2005-2009 vykazuje obdobné tendence jako

křivka průměrné nezaměstnanosti zemí EU 27 -
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,23 Přiřadte k jednotlivým větám (23.1-23.4) odpovídajícítvrzení (A-F)

(Každou možnost z nabídky A-F můžete přiřadit pouze jednou.

Dvě možnostizbudou a nebudou použity.)

Přišel bych o pár minut později.

Byli bychom se tu báseň naučili zpaměti.

Zbožíbylo vyprodáno během několika minut.

Na tuto funkcije ještě příliš mladý a nezkušený.

Rozhodněte o každém z následujících úseků výchozího textu,
zda obsahuje ironii (A), nebo ne (N):

dlouho jsem se radil
trénink se skutečně vydařil
jsem se vydal na první trénink
zhubnu pomocí zdravé výživy a sportu

Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zda obsahuje
pravopisnou chybu (A), nebo ne (N):

Chtělijsme pogratulovat každému vítězy, ale nebylo to v našich silách.

Když se vrátili zolympiády, vítali je před letištěm davy nadšených fanoušků.

Protože jste se včas neomluvili, nemůžeme vaší žádosti o mimořádný termín vyhovět.

Budete-li se chovat rozumně, podaří se vám překonat i zdánlivě neřešitelné problémy.

jili:l é" s" 3i/ ::liay, 4 i:;:ily

-}1 {

}-3.7

ž3.3

23.4

r
:

|-
i--

A} Věta obsahuje spojku souřadicí.
B} Věta obsahuje spojku podřadicí.
q Věta obsahuje příslovečnou spřežku.
n} Věta obsahuje druhý stupeň přídavného jména.

E) Věta obsahuje sloveso v trpném rodě minulého času.

F} Věta obsahuje sloveso v podmiňovacím způsobu přítomného času.

\JÝťF{*ZíTĚXT K q*g-oř{em ž4*25

Na Nový rok jsem se rozhodl, že zhubnu pomocí zdravévýživy a sportu. Nejtěššípro mě bylo vybrat si nej-

vhodnější činost. Dlouho jsem se radil se svým bratrem. Nakonec jsem se rozhodl vyzkoušet terénní běh.

Koupiljsem si slevněnou sportovní obuv a funkčníoblečení. 5 ohromným odhodláním jsem se vydal na prv-

ní trénink. Cítiljsem se skvěle. Bohužel ráno jsem se nestačil divit. Probudil jsem se spocený a neschopný po-

hnout nohama. Bylo mi jasné, že trénink se skutečně vydařil. Tak jsem se aspoň pořádně nasnídal a hubnutí
odložil na dalšírok. Qidaktis)

ffi rv";aěte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána /via'E, s" lži ff}ax. 4 body
s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně:

Chybějící dílčí odpověd'nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány

za chybu. Doporučení: Opravte pouze ta slova, u kterých jste sijisti, že jsou ve výchozím textu zapsána

s pravopisnou chybou.

25

25.1

25.2

25.3

25.4
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TEXT 1

Cvrček
; 1, Vrzuká cvrček, vrzuká

na mezi pro milence.

ona má očka mrzutá

a do líbání se jí nechce.

i:,.; Je soumrak, tichnou dědiny,

jde modř a láska po podhůří,

ona však líbat nemíní,

čas ubíhá,
a cvrček zuří.

l;1; Umělce odjakživa vzteká

takový upejpavý chlad,

Co jsi to, holka, za člověka?

Jak dIouho ti mám

vyhrávat?
Konečně den svůj krámek zavíe,

zavře tu krásnou růži žhoucí,

a je tu tma,
jdou mrákoty.

{4} Konečně sen se potká s nocí

a ústa s těmi naproti.

{5} Cvrček se zlobí, dohrávaje

závěr své drobné sonáty,

Je uhřátý a dohřátý.

27

aii
]ii-:j].,

i_:

':::

TEXT 2

Epanastrofa - figura rétoriky a poetiky, opakující táž slova na konci PředeŠlého i na zaČátku následujícího

verše, popř. na koncia na začátku sousedních slok. $.Vtašín,stovníktiterórníteorie,upraveno)

Které z následujících tvrzení je v souladu s TEXTEM 1?

Báseň je ukázkou dramatu.

Báseň obsahuje přirovnání.

Báseň obsahuje personifi kaci.

Báseň je psána volným veršem,

iuÉz:",s,&9! X bcd

/viz 5, s" 35l t b*d

29
lulzl,s.1Ul rmax. 3 body

28 Vypište zTEXTU 1 dva verše, v nichž se objevuje epanastrofa:

Úlohu řešte na základě definice uvedené vTEXTU 2,

Vypište zTEXTU 1 všechny ždrobněliny:

chybějící dílčí odpověo,neoo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy,

jsou považo vány zachybu. Hledaná slova mohou být v TExTu 1 i v jiném než základním tvaru,

VypištezposledníslokyTEXTUlstovosodlišnýmpočtemhlásekapísmen:,",|

30 ' ve které z následujících vět se vyskytuje chybně užitý tvar slova?

" Vytřipořádně i pod nohamistolu,

Přitom cviku pořád kmitej nohama,

Neměl žádný vztah k domácím pracem,

V komoře našel zbytky jídla okousaného myšmi,

lvir 4, s.3S/ 3 bcd

(J. Kainar, Netrpěliví motýli)
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1 Která z následujících vět obsahuje pravopisnou chybu?

Na poli se pěstovalo obilía kukuřice.
i:i Po vichřicije třeba se vypořádat s polomy.
,|: Na větvy bylo upevněno krmítko pro sýkorky.

V Ýe |-{ €.} Z i,"ř [: }i,!- y] *. i-i L, l;, 1.'1 
j.-i r,,,.,T ;r -- s

TEXT 1

Zas budem spolu spát
na syrinx trav nám vichry zahrají
šplounání Lethe budem nas|ouchat

a písni přadlen když rubáš macnaii.

;'vir l, s" 'Éti '! húd

(F. Hatas, Životem umřít)

iuizl,s.49l 1 hoel

ivie 5, s" 35l i hcrd

Zezdola k růžím přivoníš
až budeš smrt svou žít
a do tmy lásku odhodíš
svůj štít.

U paty hrobu budu břečťanem
tichou písníco tě obklíčí
popsaný tebou pergamen
který čas nezničí

TEXT 2

ffi rterY z následujících veršů zTEXTU 1 obsahuje personifikaci?

e} až budeš smrt svou žít
e} a do tmy lásku odhodíš
{i tichou písníco tě obklíčí
si u paty hrobu budu břečťanem

Oxymóron (z řeckého ox|s = kyselý; móros = pošetilý) - spojení slov která si přímo odporuji. Spolu

s antitezí a paradoxem jedna zrétorických figur, založených na významovém protikladu, oblíbená
např. mystickou, romantickou anebo moderníintelektuálnípoezií. Např.: svíťání na západě (Březina),

ztrhané strunY zvuk (Mácha). 
6. vla:in, Slovník literární teorie, upraveno)

T§§ Který z následujících veršů zTEXTU 1 obsahuje oxymóron?
Úlohu řešte na základě definice uvedené vTEXTU 2.

až budeš smrt svou žít
a do tmy lásku odhodíš
na syrinx trav nám vichry zahrají
a písni přadlen když rubáš máchají

ó'l

§1

!i

i,i !
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verš vTEXTU 1 obsahuje sloveso v nedokonavém vidu?

l} a do tmy lásku odhodíš
i} zezdola k růžím přivoníš
.} na syrinx trav nám vichry zahrají
}} .{ písni přadlen když rubáš máchají

;&vpiSte z první a druhé slokyTEXTU 1 podstatné jméno mužského rodu,

vzoru HRAD, které je v textu užito v 7. pádu:

,ffi",,

ffi,,

8 .

tuiz[,s.3ll 1 bod

luizá,s.3al 1 bod

luiz7,s.49í max" 3 body

luizl,s.12/ max.4 body

ivia5,s.3$l ratax. ž body

ANr§=r r:"
§ř:i"§

adte k jednotlivým defin jcím (6.1-6.3) literární žánr (A-E),

který dané možnosti nejlépe odpovídá:
(Každou možnost z nabídky A-E můžete přiřadit pouze jednou.

Dvě možnostizbudou a nebudou použity.)

.1 epický útvar, který se vztahuje k určitému místu, popřípadě události

"?, epický útvar, v němž vystupujízvířata a který končí mravním ponaučením

.3 epický útvar, v němž vystupují nadpřirozené bytosti a podstatou jeho děje je boj dobra a zla

A) bajka
&i román
{) balada
D} pověst
i} pohádka

yÝ€H*a§Ť§HŤ K tsr*NÁnva p*m

7 .' Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána

rrr
l

r-

s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně:
Chybějící dílčí odpověd'nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy,

jsou považovány za chybu. Doporučení: Opravte pouze ta slova, u kterých jste sijisti,

že jsou ve výchozím textu zapsána s pravopisnou chybou,

Rozhodněte o každém z následujících úseků výchozího textu,
zda obsahuje nadsázku (A), nebo ne (N):

Učitelky se opravdu snaži|y, ale rnarně.

Na všechny otázky jsem reagoval mlčením,

Před spaním jsem si tisítkrát opakoval, že se neníčeho bát.

Má první životní zkouška nabyla rozměrů přírodní katastrofy.

:*.J

R,1

|1- i

před spaním jsem si tisíckrát opakoval, že se není čeho bát. Stejně jsem až do rána ani oka nezamhouřil,
ptáte se proč? Čekala mně první důležitá životní zkouška. Šly.lsme s tatínkem k zápisu do školky, která byla

vyhlášená po celém městě. 5 kamenným výrazemve tvářijsem vstoupil do ředite|ny. Poddanou ruku paní

ředitelky jsem ignoroval. Na všechny otázky jsem reagoval mlčením. Učitelky se opravdu snažily, ale marně.
pastelky jsem zhodil ze stolu, tkaničky jsem zašmodrchal a ve finále jsem rozlil vodu, kterou mi zbledlý otec

podal. Má prvníživotní zkouška nabyla rozměrů přírodní katastrofy. 
@idaktis)
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TEXT 1

v běžně mluvené
jednoslovným.

2TExT

ffi
A}

E}

rl
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Které z následujících tvrzení jednoznačně vyplývá zTEXTU 1?

Dítě bylo na sedačce s matkou a mužem z Polska.

Obsluha lanové dráhy krizovou situacivůbec neřešila.

Policie začala incident vyšetřovat až na popud Poláka.

Čtyřleté dítě spadlo v úterý ze sedačkové lanové dráhy.

Které z následujících slov obsahuje dvě předpony?

obsluha
nedosedlo
nastavenou
nastupovalo

Která z násIedujících možností obsahuje univerbizaci?
Ulohu řešte na základě definice uvedené vTEXTU 2.

kdy dítě nastupovalo na lanovku
holčička při rozjezdu dráhy špatně nasedla
popisuje svědectví semilská policejní mluvčí
která se stala minulý týden v lyžařském areálu

lvia5"s"3S/ 1bod

/viz ž, s. Xe/ 1 bed

lvla5,s.35i'! hoď

,q}

§}

{}

&}

Obsluha lanové dráhy při čtvrtečním incidentu, kdy čtyřleté dítě spadlo ze sedačkové lanovky,
na volání nereagovala. V úterý to policii potvrdil i svědek, který byl na místě.

Reagoval tak na událost, která se stala minulý týden v lyžařském areálu u Rokytnice nad Jizerou, Tehdy

matka nedokázala na sedačkové lanové dráze udržet svou čtyřletou dceru a dítě spadlo zvýšky 11 metrŮ

na umrzlý sníh, Vyvázlo bez zranění.

usazena. Nový svědek, původem Polák, který kontaktoval policii uvedl, že s matkou dítěte si situace vŠim-

li a společně se snažili dovolat obsluhy, aby dráhu zastavila. Bez úspěchu. Lanovka prý s dítětem jela dál

stej ně nastavenou rych lostí.

., ,,Svědek nám sdělil, že vidě|,jak maminka nasedá na sedačky.Viděl, že došlo ke kolizia že dítě si na lano-

vou dráhu nedosedlo pořádně.Také sivšiml, jak matka volala na obsluhu.Ta ale nereagovala. Na místě

se žádný pracovník neukázal, nikdo dráhu nezastavil a nezasáhl anijiným způsobemi popisuje svědectví

semilská policejní mluvčí lvana Baláková,

; ,i., podle svědectví chtěl polák ženu podpořit, a tak na obsluhu začal volat také, obsluha ani tentokrát neza-

reagovala. Jeden z pracovníků lanové dráhy později policii řekl, že nic mimořádného během své směny

nezaznamenal. že z lanové dráhy spadlo dítě. se dozvěděl až později. Konkrétní situaci. kdy dítě nastupo-

valo na lanovku. ale prý neviděl. .Ta obsluha tam je proto, aby reagovala na jednotlivé lyžaře, Pokud tam

přUede maminka s dětma, tak by měla reagovat i bez toho, aby tam někdo volal," popisuje povinnosti

PracovníkŮ Baláková' 
@ww.tidovky,cz, upraveno)
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,rl_:kt"rá z nástedujících možností obsahuje chybu v interpunkci? !uiz:",s"'l\t 1 bod

Ai Viděl, že došlo ke kolizia že dítě si na lanovou dráhu nedosedlo pořádně.Také sivšiml, jak matka volala

na obsluhu.

e) obsluha lanové dráhy při čtvrtečním incidentu, kdy čtyřleté dítě spadlo ze sedaČkové lanovky, na volání

nereagovala.

{) Nový svědek, původem Polák, který kontaktoval policii uvedl, že s matkou dítěte si situace vŠimli a sPo-

lečně se snažili dovolat obsluhy, aby dráhu zastavila.

s} Jeden z pracovníků lanové dráhy později policii řekl, že nic mimořádného během své směny nezazna-

menal. Že z lanové dráhy spadlo dítě, se dozvěděl ažpozdéji.

É:.r, íuiz3,s.23l max" 2 body

t."| Vypište zTEXTU 1 větný ekvivalent:
Chybějící dílčí odpověd'nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání Úlohy,

jsou považovány za chybu.

}.? Z podtrženého úseku TEXTU 1 vypište vedlejší větu účelovou:
Chybějící dílčíodpověd'nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání Úlohy,

jsou považovány za chybu.

1 /vie 4, s" 38l i,řl§X. 3 boe§v

;--. Vypište z prvního odstavce TEXTU 1 příslovce:

4.? Napište smystuplnou větu o čtyřech slovech, v níž sIovo během bude jiným slovním druhem

než vTEXTU 1. Tvar slova během musí zůstat zachován:
Chybějící dílčí od pověd' nebo zá pis jakéhokoli slova, které nevyhovuje

zadání ú lohy, jsou považovány za chybu.
(Slovo běhemje ve výchozím textu vyznačeno tučně.)

4.3 Najděte v posledním odstavci TEXTU 1 stovo, jehož tvar je v daném kontextu nespisovný
a přepište je do spisovné češtiny:
(Hledané slovo se vTEXTU 1 může vyskytovat i v jiném než základním tvaru.)

15 Ve které z následujících možností je tučně vyznačený úsek z výchozího textu !uiz3,s.23l 1 bod

správně převeden do přímé řeči?

V úterý svědek, který byl na místě, policii potvrdil: ,,obsluha lanové dráhy při čtvrteČním incidentu,

kdy čtyřleté dítě spadlo ze sedačkové lanovky, na volání nereagovala."

V úterý svědek, který byl na místě, policii potvrdil: ,,Obsluha lanové dráhy při čtvrteČním incidentu,

kdy čtyř|eté dítě spadlo ze sedačkové lanovky, na volání nereagovalaí

V úterý svědek, který byl na místě, policii potvrdil:,,obsluha lanové dráhy přiČtvrteČním incidentu,

kdy čtyřleté dítě spadlo ze sedačkové lanovky, na volání nereagovala",

V úterý svědek, který byl na místě, policii potvrdil: ,,Obs|uha lanové dráhy při ČtvrteČním incidentu,

kdy čtyřleté dítě spadlo ze sedačkové lanovky, na volání nereagovala".

á)

ói:]i
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,, : Kdy jste se setkal s interňetem poprvé?
Měljsem štěstí, že jsem v roce 1987 vyhrál konkurz na stáž na technické univerzitě v Lyngby na před-
městí Kodaně. Dělaljsem tehdy kandidaturu věd a díky dohodě mezi naším a dánským ministerstvem
školství jsem se dostal na katedru telekomunikací. A jeden z tamních profesorů mě poslal na konferenci,
abych se podíval, jak to tam chodí. V jednom sále probíhaly přednášky a ve druhém byla řada terminálů,
u nichž seděli lidé a intenzivně něco psali. Ptaljsem se, co dělají, a oni řekli, že mailují.Tehdy jsem se vů-
bec poprvé setkal s elektronickou poštou a s možností komunikovat s lidmi z celého světa. Kromě toho,
že jsem 5e tam seznámil 5 internetem, tak jsem hlavně navázal kontakty. Vysvětlili mi třeba, jaký je proces
žádostí o připojení na internet. Takže jsem po návratu napsal z ČVUt oficiální dopis, že se chceme připo-
jit. A oniodpověděli, že není možné připojit pracoviště zaželeznou oponou.

t3i Takže v listopadu 1989 přišla revoluce a najednou to šlo?
Hned po politických ,měnach jsme napsali dopis znova a tehdy už byla odpověd'kladná.

{§] Proč došlo k připojení Československa k internetu zrovna 13. února 1gg2? To byla náhoda?
Spojení bylo funkční kolem 20. prosínce 1991. Chtělijsme ale připojení na internet oznámit odborné
veřejnosti, takže jsme zorganizovali setkání na 13. února, kde se vše oficiálně oznámilo.

i,il Celosvětově je za otce internetu označován americký informatikVincent Cerf, momentálně vice-
prezident společnosti Google. Cerf pak nazval otcem českého internetu vás. Jak jste se seznámili?
V roce 1992 jsem vyhrál konkurz na dvouměsíční stáž do Ameriky, která byla pod záštitou vlády Spoje-
ných státŮ, a díky tomu jsem se dostal i k Vintu Cerfovi. Protože se tehdy internet teprve prosazoval,
tak mne přijal a byl na mou návštěvu velmi dobře připraven. Dopředu jsem mu poslal otázky a v míst-
nosti byly už na tabuli napsány odpovědi. Pak se se mnou asi dvě hodiny bavil a už tehdy měl vizi robotů
na informace, což se později realizovalo formou Google vyhledavačů. Je třeba si uvědomit, že to byl rok
1992,kdy byl internet jen pro mailové služby a maximálně pro nějaký přenos souborů. Pak jsem se s Vin-
tem Cerfem setkal na různých konferencích a byl i několikrát v Praze. A na jednom setkání řekl, že když se
ho někdo zeptá, kdo je otcem internetu pro Českou republiku, tak že je to z jeho pohledu Jan Gruntorád.
Ale to řeklv době, kdy už jsme se znalivíce než deset let.

{5} MajitelSeznam.cz tvo Lukačovič je dnes miliardářem. Nelitujete zpětně, že jste nevsadilna inter-
net jako na nástroj byznysu? Byljste přímo u zdroje.
Ani ne, já jsem se svým životem spokojený. Pana Lukačoviče znám, vždyt první server měI u nás...

(Téma, 6/20 t 7, upraveno)

ffi lvžzl,s.,isl !Ttě"y,3 hl;dy

§S"t Z prvního odstavce výchozího textu vypište antonymum slova zdejší:
(Hledané slovo se ve výchozím textu může vyskytovat i v jiném než základním tvaru.)

,w,ř{F{fiříT§HT K úu*NÁrtrt Ť &-i 7

'lÉ"ž Z prvního odstavce výchozího textu vypište synonymum slova funguje:
(Hledané slovo se ve výchozím textu může vyskytovat i v jiném než základním tvaru.)

!6.3 Z pátého odstavce výchozího textu vypište podstatné jméno utvořené odvozením od číslovky:
(Hledané slovo se ve výchozím textu může vyskytovat iv jiném než základním tvaru.)
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€§

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu
s informacemi obsaženými ve výchozím textu (A), nebo ne (N):

lnternet byl v Československu funkční už koncem roku ] 991.

lnternetový vyhledavač Google byl spuštěn v Americe v roce 1992.

S viceprezidentem společnosti Google se dotazovaný zná osobně.

Dotazovaný je odborník na počítačovou komunikaciJan Gruntorád

cestou

ffi § rT

lvia 5, s. }5l maN. ž b*d3;

ANlŤ ryt.- tFY r-ďb:" tíT rTi,,. l
řT F,I l"

lviz6,s"Ml 3 body

Q. Pelc, ... a máš mě ród)

/vlz'l, s,1ži i í:ccl

:i:il:ii:

1'8j= Seřad'te jednotlivé části textu (A-E) za sebou tak, aby byla dodržena

textová návaznost:

.el Hospodář ten měl tři syny. Hnalijedenkráte synové býka k napajedlu.

:r] Potkalisynové j ezd ce. S patřiv zázr ačnéhobýka, zvolal jezdec:,,H led'me, zázrak!"

Ť€1.1

l.z
7?

v.4

t

t&"2 Ť s"5

Na vynechaná místa (*) ve výchozím textu je třeba doplnit slztak,
aby text byl pravopisně správně. Ve které z následujících možností
jsou slzv odpovídajícím pořadí?

z-s-z
s-z-z
z-s-s
s-z-s

A)

s}

{}

D}

19

4

Ve které z následujících možností je mezi prvním a druhým slovem
stej ný význa mový vzta h jako mezi dvoj icí a uto - vo l a nt?

zvíře - lev
světlo - tma
okno - dveře
strom - větev

lviz2,s.ta/ 1 bod

Na konci léta se na polích objevily stohy slámy. Kluci vylezli nahoru a "hlíželi dolů, co se kolem děje.Vyváděli

tam až do večera. Když se vraceli, bývali z té hry úplně xtrhaní. Někdy také kvŮli nebezpečné hře se sirkami

stoh *hořel. 
Oidaktis)

"e}

Hi

fll

,!!

]

]

"_.,]

{} Nejstarší si mu sedl mezi rohy, prostřední na záda a nejmladŠÍ na zadek nedaleko ocasu.

s} MěIjeden sedlák býka, býka tak velikého ,žekdyž je) honili k napajedlu, vypil rázem vŠechny řeky

na Kavkaze.lnezbylo, než honiti býkaaždo Černého moře.

§

|!!j!iz!W8?W!i1i1'li,i'WW

i
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Pyromanie je definována jako obsese ohněm a jeho zakládáním a často je průvodním jevem

poruchy. Není imkou, že postihuje i ty, majís oh ovat, tedy samotné hasiče.

21 která z následujících možností nejspíše patří na vynechané místo (T **xrr)

ve výchozím textu?

A} začne postupně zakládat
§} začne postupně pozorovat

O začnepostupněvyhledávat
D} zaČne postupně fotografovat

22 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení,

zda vyplývá zvýchozího textu (A), nebo ne (N):

22.1 Pyroman je svým pojetím podobný americkému filmu Oheň,

2?,.2 Hlavní hrdina je devatenáctiletý mladík žijící na norském venkově.

2z.3 osobnost Nilssena prochází v průběhu filmu postupným rozkladem,

22.4 Film byl natočen v sedmdesátých letech na motivy skutečných událostí.

ffi v" které z následujících možností není obsažen přísudek jmenný se sponou?

e} Dag má po vojně a bydlí s rodiči v malé vesnici.

B} Jeho otec je velitelem místního hasičského sboru.

{) Často je průvodním jevem hlubší psychické poruchy.

§} Pro spíše introvertního mladíka není snadné začlenit se.

ffi v" kterém z násIedujících úseků výchozího textu se objevují právě dvě zájmena?

Ř} protože matky dobře znají své syny

e) žhář vlastně pořádně neví, co a proč děIá

C) že postihuje i ty, kdo mají s ohněm bojovat

§} je definována jako obsese ohněm a jeho zakládáním

1viz 5, s.35l '! hod

/via 5, s,35/ rnax. 2 body

ANFFa
f ř- [,n
ťtrffil;_ť f.jb§

FlTlĚ, §, .

ffiffi
/vie 3" s, ?3l 1 bod

/viz4,s.38/ 'B bed



a

..?:5+: Ve které z následujících možností nelze první slovo z dvojice nahradit
druhým tak, aby význam výchozího textu zůstal zachován?
(První slovo z dvojice vždy pochází zvýchozího textu a je v něm vyznačeno tučně.)

vojně - válce
hořící- planoucí
oživením - zpestřením
sledujeme - pozorujeme

/vbal,s.3&í 1 b*cl

lffi

ffi luiz3,s.l3l max" 2 body

26.1 Napište, kolik vět obsahuje souvětí podtržené ve výchozím textu:
Chybějící dílčí odpověd'nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy,
jsou považovány za chybu.

26.2 Napište, v jakém poměru jsou hlavní věty v podtrženém souvětí:
Chybějící dílčí odpověd'nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy,
jsou považovány za chybu.

ffi rtere z násIedujících tvrzení neodpovídá výchozímu textu?
iryé++=

A} Text obsahuje popis místa.
ts} Text obsahujeodbornývýklad.
() Text obsahuje popis děje filmu.
D) Text obsahuje hodnocení filmu.

luíz6,s"&4í n bod

ffi nrirua'te květám (28.'1-28.4}na vynechané místo (*xx**)

odpovídající přísIoví (A-F):
(Každou možnost z nabídky A-F můžete přiřadit pouze jednou.
Dvě možnostizbudou a nebudou použity.)

/v§z ?, s" 18/ m,!ax, 4 body

28.'! Nikdy nikomu nepomohla.Když se sama ocitla v nouzi, nikdo nepomohljí.
Jak se říká: *****

2B.2 Poté co se přidal k místní partě, se úplně změnil. KouřL pije, jen aby se jim zalíbil.
Jak se říká: *****

28"3 Místo zahálení u televize v mládí poctivě studoval, našel si dobré místo a má se skvěle.

Jak se říká: *****

28.4 Rezervaci vstupenek dlouho odkládala. Když do divadla konečně zavolala, žádné už neměli
Jak se říká: *****

Ř} Když se kácí les, létajítřísky.
B} Komu se nelení, tomu se zelení.
{) Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.
§} Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.
fr} Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá:
r} Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí
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Nehody a ná měsících, 2017

ffi Xtere tvrzení nenív souladu s informacemi obsaženými v tabulce? luiz5,s.35! 1 bed

A) Počet dopravních nehod, úmrtí a zranění s nimi spojených v průběhu roku 2017 kolísal.

§} S počtem dopravních nehod v roce 2017 úměrně narůstal i počet úmrtí s nimi spojených.
() K nejvyššímu počtu dopravních nehod došlo v roce 20] 7 v měsíci říjnu, oproti tomu nejméně jich bylo

v měsíci únoru.
D) Zatímco počet úmrtí způsobených nehodami byl v prosinci a červenci 2017 stejný, poČet těŽce zraně-

ných byl v červenci vyšší.

ffi
3&.T

3s"2
?d! t

3&"4

Rozhodněte o každé z následujících vět, zda obsahuje
pravopisnou chybu (A), nebo ne (N):

Pošlito potom prosím mému bratrovi.
Kamarádovi rodiče jsem viděljen jednou.
Vzásuvcejsem našel staré otcovy dopisy.
Dědečkovipřátelé ho navštěvujívždy v neděli.

lu*zlr,s.lLí rnax" 2 b*dy

AN[il Etrl&_: ř"?1-,rÝ= B=:L: tsd
§ffi §ffi
lffi §rllri tJ:l

mestce počet nehod usmr(eno těžce zraněno lehce zraněno hmotná škoda

leden B626 30 94 1 524 496123700

unor 6969 26 114 1 255 395223500

30 166 1 560 449178700

duben 35
,lB1

1 886 494650600

květen 922B 40 236 2339 537 449 100

cerven g426 62 325 2728 567 45B 300

cervenec B 280 45 229 2403 4B4123100

srpen 902B 56 275 2631 532 305 B00

zarl B 930 43 190 2150 56410620o

9941 48 195 2332 645266200

listopad 42 187 1 925 571 1752oo

B762 45 147 2007 579196300

Celkem 1 03 821 502 2339 24740 63162567oo

(www.podalnici.cz)


