TESTOVÉ ÚLOHY Z ČESKÉHO JAZYKA

1

Ve které z následujících vět není pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

2

Která z následujících vět obsahuje chybu v psaní velkých písmen
A)
B)
C)
D)

3

Šli jsme okolo Prašné brány.
Můj bratranec letos končí základní školu a chtěl by studovat na gymnáziu.
Karel Václav Rais se narodil v Lázních bělohradě.
Srbsko sousedí s Černou Horou.

Ve které z následujících vět je chyba v interpunkci?
A)
B)
C)
D)

4

Pedikůra nohám velmi prospívá.
Písemná skouška byla obtížná.
Tento hráč, ba celé mužstvo zklamali.
Zapoměl na otcovy narozeniny.

Chci se ti, milá maminko, omluvit.
Ach, jak je tu krásně!
Pardubice, město sportu, průmyslu a kultury leží v rovině kolem Labe.
Tato kniha, vydaná ještě před válkou, patří k autorovým nejlepším pracím.

Rozhodněte o každé z následujících vět, zda je napsána pravopisně správně (A),
nebo ne (N):
4.1 To včely a motýly se chystají na den.
4.2 Chce se mi ztočit do klubíčka a spát.
4.3 Vyndal jsem prádelní šňůru a rozmotal ji.
4.5 Česká země mu vrací svuj dluh, o kterém neměl spisovatel tušení.

(
(
(
(

)
)
)
)

Uspořádejte jednotlivé části textu (A-E) tak, aby byla dodržena textová
návaznost:
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A) Občas na řasách rostly kvítky, nevím už, jakou měly barvu, snad růžovobílou jako nevěsty.
Bylo tu mělko a v řasách se pásly jak na louce bouchanky a berušky vodní. Parmy
s ostatními rybami sem přijížděly a čaply po broučkách a mlaskaly přitom jako prasátka.

B) Na ostrůvku rostly dlouhé, čarokrásné zelené řasy, které se podobaly rozpleteným vlasům
říčního vodníka Oskara. Ty vlasy mu vlály po proudu, jako by ležel utopený v žlutém
písku.

C) Bylo mi kolem šesti. Bráškové mě do své společnosti moc nebrali. Nebyl jsem jí hoden.
Přihlížel jsem jejich radovánkám z dálky. Většinou jsem si na břehu Berounky jenom cucal
prst.

D) V té době nastoupili bratři jen v trenýrkách a promakávali řasy, až sáhli na studené tělo
ryby. Ryba strnula, pak vyrazila. Bráška se vzpamatoval a skočil po ní, minul se, voda
stříkala, bráška křičel. Jako rodeo.

E) Nejraději chodil Hugo s Jirkou na ostrůvek, kde chytali do rukou ryby v zelených řasách.
Hugo byl hezký a jemný. Jirka byl pořízek a lump, s kdekým se pral.
Ota Pavel: Jak šel táta Afrikou

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
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……..
……..
……..
……..
……..

Určete slovní druh podtržených výrazů ve větách:
(Vypište celým názvem, nepoužívejte zkratky ani číslice.)
A)
B)
C)
D)

Posadil se vedle mě.
Uviděla je až druhý den ráno.
Už aby ta zima skončila!
Prošel kolem a ani nás nevnímal.

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 7 a 8
Benzín i nafta zdražují, ale brzy by mohly zlevnit
Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu opět zdražily. Průměrná cena benzínu
Natural 95 od minulé středy stoupla o 20 haléřů na 31,08 koruny za litr, nafta zdražila o 19
haléřů na 30,35 za litr.
Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Ceny pohonných
hmot se zvyšují vytrvale od konce loňského listopadu.
Podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka by v nejbližším týdnu mohly ceny
benzínu a nafty v České republice ještě o několik haléřů stoupnout, potom by se ale měl trend
zastavit.
„Ve druhé polovině ledna by zdražování mělo skončit, velmi pravděpodobné je i snížení
cen. Důvodem je prudké zlevnění ropy v tomto týdnu,“ řekl Tomčiak.
Nejdražší jsou pohonné hmoty nadále v Praze. Za benzín zaplatí řidiči v metropoli
v průměru 32,02 Kč za litr a za naftu 31,21 koruny. Více než 31 korun za litr stojí benzín ještě
na Vysočině, v Plzeňském, Jihomoravském, Středočeském a Olomouckém kraji. Průměrná cena
nafty se s výjimkou Prahy nikde jinde nad 31 Kč za litr nedostala.
Nejlevněji motoristé pořídí benzín v Pardubickém kraji, kde litr vyjde v průměru na
30,66 koruny. Nafta je nejlevnější v Královéhradeckém kraji, řidiči ji tam v průměru nakoupí za
29,90 Kč za litr. Po 30 korunami se cena nafty drží i v Pardubickém a Karlovarském kraji.
(sp,ČTK)
Právo, 13. ledna 2017
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Který z následujících slohových postupů se ve výchozím textu uplatňuje
nejvýrazněji?
A)
B)
C)
D)

8

Vyprávěcí
Popisný
Informační
Úvahový

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je plně v souladu s informacemi
obsaženými ve výchozím textu (A), či nikoli (N):
8.1 V Česku stály v průměru nejvíce benzín a nafta v Praze již také před posledním
zdražováním pohonných hmot.

(

)

8.2 Zdražování pohonných hmot v Česku určitě skončí ve druhé polovině ledna.

(

)

8.3 Průměrná cena benzínu Natural 95 v Olomouckém kraji je nad celostátním
průměrem ceny této pohonné hmoty.

(

)

8.4 Za litr benzínu zaplatí v průměru řidiči v Pardubickém kraji méně než řidiči
v Praze za litr nafty.

(

)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 9 - 11
Jmenovala se Amanda Popeová a navrhla, aby jí klidně říkali Mandy. Ochotně se
nechala odtransportovat na policejní strážnici, automobil si řídila sama. Když se jí dostalo
poučení o tom, jaká má práva, řekla, že žádného advokáta nepotřebuje, že ona nic
neprovedla.
„Co jste v tom bytě hledala?“ zeptal se poručík Carella.
„Šla jsem navštívit Wallyho,“ řekla.
„Damascuse.“
„Kdo vám dal klíč?“ zajímalo detektiva Browna.
„Wally“.
„Kdy?“
„Och, to už bude pár měsíců.“
Byla opravdu velice krásná a byla si svého vynikajícího zevnějšku dobře vědoma. Vlasy
jí hrály sytým rudohnědým ohněm, nápadně kontrastujícím s úbělovou pletí a velkýma
zelenýma očima. Nosík měla perfektní, malinko ohrnutý a koketní, rty jemné a bez rtěnky.
Ed McBain: Brokovnice
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Uveďte počet postav vystupujících ve výňatku.

10 Vyhledejte v posledním odstavci výchozího textu zájmena a určete jejich druh.

11 Vypište z posledního odstavce výchozího textu synonymum slova dokonalý a
antonymum slova hrubý.

12 Ve větách Cesta lesem byla zavátá čerstvě napadlým sněhem. Nevěřil nám naše vysvětlení.
Zahlédl Petru odpočívat na pláži. Žába žbluňk do kaluže. jsou vyznačené větné členy postupně
správně určeny v bodě:
A)
B)
C)
D)

Podmět, předmět, přísudek, doplněk
Přívlastek, předmět, doplněk, přísudek
Příslovečné určení místa, předmět, přísudek, přívlastek
Předmět, podmět, přísudek, příslovečné určení způsobu

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 13 – 15
„Nazdar, Pavle,“ řekla tehdy Kvidova matka se zářivým úsměvem Pavlu Kohoutovi,
dávajíc tak prodavačům, nakupujícím lidem a v neposlední řadě i sama sobě najevo, že se
nebojí letos tolik diskutovaného disidenta oslovit na tak frekventovaném místě.
Kvidův otec, který maličko zbledl, se na poslední chvíli rozhodl tvářit pobaveně.
Pavel Kohout někdejší Janu ze své Dobré písně a později kamarádku z divadla
samozřejmě okamžitě poznal – nebyly to ostatně ani dva roky, co se v Sázavě viděli naposledy
– a v jeho očích se objevil záblesk nepředstírané radosti:
„Nazdár!“
Takřka vzápětí se však jakoby zarazil a vrátil se k onomu zdrženlivému vlídnému tónu,
který si pro podobná setkání už dávno vyhradil a který neměl jiný cíl, než brát jistý specifický
ohled na ty, s nimiž rozmlouvá. Zářivý úsměv na tváři Kvidovy matky však neochaboval ani po
několika minutách rozhovoru, a tak se nakonec odhodlal vyslovit onu tak běžnou společenskou
větu, kterou ale v poslední době vyslovoval jen málokdy, neboť si byl vědom toho, že se v jeho
ústech rázem mění v surový psychologický nátlak.
„Tak se někdy zastavte – až se vám to bude hodit,“ řekl poněkud obezřetně.
Michal Viewegh: Báječná léta pod psa
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Které z následujících tvrzení vyplývá z výchozího textu?
A) Pavel Kohout rád Kvidovy rodiče potkal, nechtěl být nezdvořilý, ale zároveň jim nechtěl
způsobit svým pozváním potíže.
B) Pavel Kohout ze zdvořilosti sice pozval Kvidovy rodiče k sobě na návštěvu, ale přitom mu
nebyli příliš sympatičtí, a tak by byl raději, kdyby pozvání odmítli.
C) Pavel Kohout byl potěšen setkáním s Kvidovými rodiči, velmi se ale bál, že odmítnou
jeho pozvání.
D) Kvidovi rodiče svoji radost ze setkání s Pavlem Kohoutem pouze předstírali, ve
skutečnosti se mu snažili pouze zalíbit.
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Které tvrzení o podtrženém souvětí ve výchozím textu je správné?
A) Souvětí podřadné, složené z pěti vět. V pořadí třetí věta souvětí je věta vedlejší
přívlastková.
B) Souvětí souřadné skládající se z pěti vět. První dvě věty souvětí jsou hlavní v poměru
důsledkovém. Třetí věta je vedlejší přívlastková.
C) Souvětí složené z pěti vět. Obsahuje čtyři věty hlavní a jednu vedlejší předmětnou.
D) Souvětí složené ze šesti vět. V pořadí druhá a čtvrtá věta jsou hlavní v poměru příčinném.
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Určete osobu, číslo, čas, způsob, rod a vid podtrženého slovesa na prvním řádku
výchozího textu.
Odpovězte celými slovy, nepoužívejte zkratky.

16

Přiřaďte k jednotlivým textům (16.1–16.3) možnost (A–E), která nejlépe vystihuje
charakter příslušného textu:

16.1 Byl jednou jeden král a ten měl tři dcery. Jednoho dne ho posedla zvědavost, jak si vlastně u
svých dcer stojí, a tak je zavolal a řekl jim, aby mu hezky pověděly, jak moc ho mají rády. Ta
nejstarší neváhala ani vteřinku a řekla, že ho má raději než celou královskou říši i se vším, co
by v ní člověk našel. Druhá princezna se krátce zamyslela a pak vyhrkla, že má tatíčka raději
než všechny perly a drahokamy na světě. Ta nejmladší se zamyslela trošku déle a pak řekla, že
ona má tatíčka raději než sůl.
….
16.2 Po Václavově smrti došlo k dlouhým, 14 let trvajícím válkám s německým králem Jindřichem Saským, který
usiloval v nové situaci o obnovení uznání svrchovanosti nad českým státem. Marně se Boleslav I. snažil závazky
setřást. Nový německý král Ota I. jej donutil opět k slibu poslušnosti a k odevzdávání poplatku. V roce 955 již
Boleslav I. pomáhal Otovi v boji proti Maďarům na řece Lechu. Porážka Maďarů vedla k ustálení státu
v uherském území a k oslabení maďarského vlivu na Moravě.
….
16..3 Spatřili opodál muže vysoké postavy, an v lýčených střevících za pluhem statně kráčel a
pobízel ostnem spřežení strakatých volů. Jeden z nich měl hlavu bílou, druhý byl od čela po
hřbetě bílý a měl zadní nohy též jako sníh. I jeli k oráči širokou mezí, a když se mu přiblížili,
zastavil se kněžnin kůň, pak se v ráz vzbočil, vzepjal, radostí řehtaje. A pak se zas na přední
spustil, sehnul hlavu před milým oráčem, jenž zarazil pluh a zastavil voly. Vladykové vzali s
bělouše knížecí roucho: sukni dlouhou, vzácnou kožešinou lemovanou, drahý a krásný plášť i
převlaky, přistoupili k Přemyslovi a nízko se mu klaníce, pozdravili ho. „Muži blažený, kníže
nám bohy souzený, buď zdráv a vítej! Pusť voly, rouchy změň, na kůň se rač posadit a s námi
jeti. Kněžna Libuše a všechen národ Čechův ti vzkazují, abys s námi přijel a přijal vládu tobě
a tvým potomkům souzenou. Zvoliliť jsme tebe za svého soudce, ochránce a knížete.
….

A) Pověst
B) Odborná literatura
C) Báje
D) Pohádka
E) Legenda

Řešení:
1C
2C
3C
4NNAN
5CEBAD
6předložka, zájmeno, částice, příslovce
7C
8ANNA
9„3“
10si – zvratné, svého – přivlastňovací zvratné, jí – osobní
11perfektní, jemný
12B
13A
14B
15řekla – třetí osoba, číslo jednotné, čas minulý, způsob oznamovací, rod činný, vid dokonavý
16 1.D, 2.B, 3.A

