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1. Základním posláním tohoto nového ________ je 
podat dobrý, výstižný obraz celé současné slovní 
zásoby spisovné češtiny.

 Uvedená věta patří do  předmluvy jedné 
základní jazykové příručky, jejíž název byl 
ve  větě vynechán. Který z  následujících 
názvů nejspíše patří na  vynechané místo 
v uvedené větě?

(A) Slovníku pravidel českého pravopisu
(B)  Přehledu nespisovné češtiny
(C) Slovníku spisovné češtiny
(D) Výkladu o spisovné výslovnosti
 

2. Které z  následujících slovních spojení se 
podle pravidel spisovné výslovnosti čte 
zvlášť (tedy se dvěma hlavními slovními 
přízvuky)?

(A) v mezerách
(B) ztrácejí se
(C) probděl noc
(D) bez rozloučení
 

3. Ve které z následujících možností je nutné 
na všechna vynechaná místa doplnit pouze 
písmeno ě, aby byla trojice slovních spojení 
napsána mluvnicky a pravopisně správně?

(A) nejsm__lejší hrdina; rozv__tvená rodina; 
pravěké ob__tiště

(B)  nevzpom__l si na ni; odhalený vyzv__dač; 
kvalifikační rozb__hy

(C) s__zdy spisovatelů; rozp__tí křídel; skv__lé 
zprávy

(D) usp__chaná doba; ztem__lá obloha; sv__
cená voda

 

4. Která z  následujících možností obsahuje 
pravopisnou chybu?

(A) Nejvyšší životní úroveň mají Norové.
(B) Všechny děti šly povinně na očkování.
(C) Přinesli nám cenník služeb pro turisty.
(D) V podniku pracují výkonní dělníci.
 

5. Která z  následujících možností je napsána 
pravopisně správně?

(A) Na Zeměkouli žije přes šest miliard lidí.
(B) Lidé se stále snaží ve Vesmíru objevit živé 

bytosti.
(C) Prvními osadníky Aljašky byli Ruští 

obchodníci.
(D) Naše škola získala peníze od Evropské unie.
 

6. Které z následujících slovních spojení je na-
psáno mluvnicky a pravopisně správně?

(A) s tvýma známýma
(B) svýma krásnýma očima
(C) s oběmi mladými ženami
(D) se dvěma cizíma muži
 

7. Která z  následujících vět obsahuje pravo-
pisnou či mluvnickou chybu?

(A)  V tamějším dopravním systému je možné 
se spolehnout na Novákovy garáže.

(B) Ve zločineckých plánech bandy sehráli 
nemalou roli Horovy kumpáni z blízkého 
lesa.

(C) Mladičké hvězdičce hudebního nebe se 
nevyplatily řeči o Františku Hovorkovi.

(D) Rozpustilí caparti Nerudovi slézali z hrušky, 
až přistáli na tvrdé zemi.

 

8. Která z následujících vět je napsána mluv-
nicky a pravopisně správně?

(A)  Dynamické hudební výrazové prostředky 
plně zazněli v dobových lidových písních.

(B) Sběratelé ústní lidové slovesnosti položily 
základy české etnografie a folkloristiky.

(C) Největší počet instrumentalistů sdružuje 
symfonický orchestr, který hraje podle 
partitury.

(D) V hierarchiji jevištního uspořádání zaujímá 
nejvyšší místo dirigent a jeho interpretace 
skladby.

 

9. Které z následujících slov se skloňuje podle 
měkkého vzoru přídavných jmen?

(A) bohatí
(B) výpravčí
(C) vybíraví
(D)  vysocí
 

10.  Které z  následujících slov se stupňuje  
nepravidelným způsobem, tzn. že 3. stupeň 
se tvoří z jiného slovního základu než 1. stu-
peň?

(A) nejhebčí
(B) nejtenčí
(C) nejmenší
(D) nejměkčí
 

11. Která z  následujících možností obsahuje 
vedlejší větu příslovečnou účelovou?

(A)  Několikrát mi připomněl, abych přišla zítra.
(B)  Moc si přejeme, aby to všechno dobře 

dopadlo.
(C)  Nebylo přestávky, abychom nezašli na čaj.
(D)  Položil horký plech na dřez, aby vychladl.
 

12. Vladimíre ačkoliv již týden prší bude třeba za-
čít pracovat na polích která vždy dávala dávají 
a budou dávat obživu nejen lidem ale i zvířatům.

 Kolik čárek je třeba doplnit do  uvedené-
ho souvětí, aby bylo napsáno pravopisně 
správně?

(A) 6
(B) 5
(C) 3
(D) 2
 

TEXT K ÚLOHÁM 13 AŽ 15

Upadlo jaro do milostné touhy,

klopýtal čirý vítr přes mračna

a jezerní modř blyskotala z hloubi

jak svatojánská kaple zázračná.

Byls naší první schůzkou rozrušený

a já už druhou čekala jak dar.

Žhne kotouč slunce nízko nad stržemi

a z podvečera sálá horký _____ .

Jsi vzdálený, však cizí, cizí nejsi,

mně každá chvíle nese naději.

Vím, jaká trýzeň mučí tě a ______ ,

žes oněměl, že mlčíš raději.

13. Která z  následujících možností obsahuje 
slova, která se nejlépe hodí na  vynechaná 
místa v  uvedeném textu? (Pořadí slov od-
povídá pořadí vynechaných míst v básni.)

(A) měsíc, trápí
(B) zmar, bolí
(C) žár, děsí
(D) vzduch, dusí
 

14. Ke kterému z následujících druhů lyriky má 
uvedená báseň nejblíže?

(A) k přírodní lyrice
(B) k vlastenecké lyrice
(C) k nadpozemské lyrice
(D) k intimní lyrice
 

15. Který z následujících veršů uvedené básně 
obsahuje personifikaci?

(A) klopýtal čirý vítr přes mračna
(B) a jezerní modř blyskotala z hloubi
(C) Byls naší první schůzkou rozrušený
(D)  Žhne kotouč slunce nízko nad stržemi 
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21. A budou přepravovat nejen poštu, ___ i cestující.
 Který z  následujících výrazů nelze doplnit 

na vynechané místo v uvedené větě z úvod-
ního textu, protože by se změnil její celkový 
význam?

(A)  ale
(B)  avšak
(C)  nýbrž
(D) vždyť
 

22. Kterým z následujících slov lze nejlépe na-
hradit slovo aviatik z uvedeného textu?

(A) letec
(B) ministr
(C) tiskový mluvčí
(D) poštovní kurýr
 

23. Ve které z následujících možností mají obě 
uvedená slovní spojení stejný význam?

(A) článek z deníku – denní článek
(B) s míněním většiny – s většinovým míněním
(C) k přepravě pošty – přepravní pošta
(D)  bezpečnost ostrovů – ostrov bezpečí
 

24. Které z následujících slovních spojení z ná-
zvu a  prvního odstavce uvedeného textu 
není základní skladební dvojicí?

(A) Anglie není ostrovem
(B) titulek se stal legendou
(C) nemůže ohrozit
(D)  let je případ
 

25. Která z  následujících možností je celá na-
psána mluvnicky a pravopisně správně?

(A) Kašparova cesta – anglický poslanec
(B) Kašparovo spánek – vídeňská přehlídka
(C)  ministerská odpověď – Edisonský ostrovtip
(D)  poslančí znepokojení – Anglikánský tisk
 

20. Který z  následujících obrázků je nejvhod-
nější pro doplnění uvedeného textu?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
 

TEXT K ÚLOHÁM 18 AŽ 25
Anglie už není ostrovem
Tento titulek článku z  deníku The Observer 
se stal legendou. Některé poslance britského 
parlamentu Blériotův přelet vážně znepokojil. 
Anglie je ohrožena, nemáme žádný prostře-
dek obrany, volali. Ministr odpověděl v  sou-
hlase s míněním naprosté většiny: Let člověka 
přes La Manche nebo do  jiných měst je jen 
jednotlivý případ, zveličený senzacechtivým 
tiskem, a  nemůže v  žádném případě ohrozit 
bezpečnost britských ostrovů.

Budoucnost ukáže, jak hluboce se mýlil. 

Nemýlil se naopak slavný vynálezce T. A. Edi- 
son: Za deset let budou letadla sloužit k pře-
pravě pošty a  poletí rychlostí 170 kilometrů 
za hodinu. A budou přepravovat nejen poštu, 
__________ i cestující. 

Blériotův let nedal spát ani českým aviati-
kům. Jan Kašpar a Eugen Čihák se jeli podívat 
do Vídně, kde 23. října slavný Blériot předvá-
děl své letadlo.  

18. Které z následujících tvrzení přímo vyplývá 
z informací obsažených v uvedeném textu?

(A) Ministr Blériot zveřejnil v britském 
parlamentu zprávu o svém letu.

(B) Ministr věřil v brzké masové rozšíření 
letecké dopravy.

(C)  Chybu ministra odhalil dlouho před 
Blériotem vynálezce Edison.

(D) Britský tisk přehnaně reagoval na první 
historický přelet La Manche.

 

19. Ke kterému z následujících slohových útva-
rů má uvedený text nejblíže?

(A) k osobní vzpomínce
(B) k novinovému článku
(C) k dobrodružnému vyprávění
(D)  k běžnému rozhovoru
 

TEXT K ÚLOHÁM 16 A 17
Olof Helmersson poprvé v životě pekl. Pšenič-
nou mouku dostal od Asty, vodu si v kuchyni 
natočil z kohoutku a to bylo vše, co potřebo-
val. Na válu uhnětl těsto. Zatímco Ivar roztr-
žitě listoval v nové knížce o změnách v rozší-
ření norrlandských losů a v rádiu zuřil nějaký 
fotbalový zápas, Olof Helmersson válel a vá-
lel těsto, až se nakonec dopracoval v podstatě 
průsvitného plátu.

Pak nastavil troubu na  sto osmdesát pět 
stupňů, a  když chléb na  povrchu přiměřeně 
zežloutl a začaly se ukazovat drobné, drobou-
linké bublinky, vyndal celý plech a položil ho 
na dřez, aby vychladl. 

16. Které z  následujících tvrzení o  uvedeném 
textu je pravdivé?

(A)  Text je výrazně citově zabarven.
(B) Text je popisem situace.
(C) Děje se přímo účastní tři postavy.
(D) V textu převažuje charakteristika.
 

17. Které z následujících tvrzení přímo vyplývá 
z uvedeného textu?

(A) Pokud bychom nastavili troubu na sto 
devadesát stupňů, chleba by se spálil.

(B)  Olof Helmersson nikdy předtím nepekl 
koláče.

(C)  Bublinky v těstu signalizují, že není správně 
zadělané.

(D)  Asta je Helmerssonova stará služka.
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30. Kterou z následujících dětských dovedností 
nejspíše rozvíjejí balanční prvky, o kterých se 
píše v uvedeném textu?

(A)  udržení rovnováhy
(B)  udržení váhy
(C)  udržení síly
(D)  udržení soustředění
 

TEXT K ÚLOHÁM 28 AŽ 30

27. Které z následujících přísloví přesně vysti-
huje smysl uvedeného komiksu?

(A)  Řemeslo má zlaté dno.
(B)  Bez práce nejsou koláče.
(C)  Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
(D)  Žádné z uvedených přísloví.
 

TEXT K ÚLOHÁM 26 A 27

Milá paní, milý pane,

prosíme Vás o  vyplnění __________, který mapuje stav dětských hřišť na  Mělníku. Odpovědi, které 
obdržíme do  31. 3. 2010, zpracujeme a  projednáme na  besedě se zastupiteli města, o  výsledcích Vás 
budeme informovat. Děkujeme Vám za  spolupráci! Prosíme, zakřížkujte odpovědi, které odpovídají 
Vašemu názoru. Máte-li zájem vyjádřit svůj názor podrobněji, máte prostor, Vaše názory jsou vítány. 

1. Uveďte počet Vašich dětí:     ¨1      ¨2      ¨3      ¨4      ¨5      ¨6

2. ________________________ 

 ¨Bezručova – sídliště Pivovar, Duhové hřiště     ¨Sportovní sídliště     ¨Slovany u startovacích bytů 

 ¨Lesní ulice, Chloumek     ¨Polabí v parku u ul. Sadová     ¨park Junka

3. Co Vám na hřištích chybí?

	 ¨Klouzačka pro menší děti     ¨Dostatek odpadkových košů     ¨Dostatek laviček  

 ¨Klouzačky     ¨Uzavíratelné pískoviště     ¨Provazová pyramida

 ¨Kolotoč pro malé děti     ¨Balanční prvky (kladina, špalíky apod.)

 
4. Uveďte jedno dětské hřiště, které navrhujete zcela zrekonstruovat.

26. Na které z následujících míst v řadě obrázků 
označených čísly 1–7 nejspíše patří uvede-
ný obrázek s otazníkem?

(A)  mezi obrázky č. 4 a 5
(B)  mezi obrázky č. 2 a 3
(C)  mezi obrázky č. 3 a 4
(D)  mezi obrázky č. 1 a 2

 

28. Kterému z  následujících slohových útva-
rů se uvedený text nejvíce podobá? (Jeho 
název byl původně uveden na vynechaném 
místě.)

(A) oznámení
(B)  diskuse
(C)  rozhovoru
(D) dotazníku
 

29. Ve které z následujících možností je nejspí-
še uvedeno správné znění 2. otázky, které 
bylo z uvedeného textu vynecháno?

(A) Kam jezdíte nejraději na dovolenou?
(B) Navštěvujete také jiná hřiště?
(C)  Které dětské hřiště navštěvujete?
(D) Které hřiště navrhujete úplně přestavět?
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Zdroje:

Text k úlohám 13 až 15: Achmatovová, Anna: Černý anděl 
v závějích

Text k úlohám 16 a 17: Lindgren, Torgny: Norrlandský 
akvavit

Text k úlohám 18 až 25: Ditrych, Břetislav: Osud jménem 
La Manche

Text k úlohám 26 a 27: www.aklub.org/index.
php?pg=pribeh

Text k úlohám 28 až 30: Upraveno podle: www.kasparek-
melnik.cz/?p=2194

Text k úlohám 31 a 32: Rudolf Křesťan: Den k zamyšlení

32. Které z následujících vyjádření z uvedeného 
textu neobsahuje přívlastek?

(A) Zkusme každý po svém …
(B) Podle odhadu UNESCO ...
(C)  ... přidejme výraz vděku ...
(D) Den k zamyšlení ...
 

33. Které z následujících slov obsahuje předpo-
nu i příponu?

(A) rozpadu
(B) náhrobek
(C) mladosti
(D) království
 

34. Která z následujících zdrobnělin je stejného 
vzoru jako slovo, ze kterého byla vytvoře-
na?

(A) strýček
(B) psaníčko
(C) papírek
(D)  zvířátko
 

35.  Které z následujících slov může být jen jed-
ním slovním druhem?

(A) jí
(B) ženu
(C) pryč
(D) během
 

36. Který z  následujících víceslovných výrazů 
nelze nahradit jednoslovným (spisovným 
či nespisovným) pojmenováním?

(A)  sportovní auto
(B)  mělká řeka
(C) továrna na výrobu automobilů
(D) vysoká škola
 

TEXT K ÚLOHÁM 31 A 32
Rudolf Křesťan: Den k zamyšlení
Milé posluchačky, milí posluchači, doufám, 
že máte připravený nějaký pěkný dárek pro 
vzácnou oslavenkyni. Oslavenkyní bude češ-
tina, je-li vaší mateřštinou. Pro ty, jejichž jazy-
kem je čínština, katalánština, angličtina, rom- 
ština, portugalština, inuitština či jiná –ština, 
dodávám, že ten svátek se týká i jich. 21. únor 
je totiž celosvětově ctěným Mezinárodním 
dnem mateřštiny.

Podle odhadu UNESCO, které v roce 1999 ini-
ciovalo zrození tohoto dne, je na světě přibliž-
ně šest tisíc užívaných jazyků. Podle názoru 
odborníků se toto množství možná už za ně-
kolik generací sníží na  polovinu. Zánik hrozí 
především takzvaným malým jazykům, mezi 
něž čeština nepatří, ale to není důvod, proč 
________________.

Aby si uchovala svou existenci, měla by být 
hýčkána a  neměla by být vynechána ani ta-
ková příležitost, jakou je nadcházející svátek 
mateřštin. Zkusme každý po svém uctít aspoň  
jednotlivé slovní druhy. Neberme je jako sa-
mozřejmost a  v  ten den je vděčně oslovme 
druh po druhu. 

Řekněme podstatným jménům něco podstat-
ného a milého. Přídavným jménům přidejme 
výraz vděku za jejich služby.

31. Zánik hrozí především takzvaným malým jazy-
kům, mezi něž čeština nepatří, ale to není dů-
vod, proč _____________.

 Ve které z následujících možností je uvede-
no mluvnicky a pravopisně správné zakon-
čení uvedeného souvětí z úvodního textu?

(A) by jsme ji neměli chránit
(B) bychom jí neměli chránit
(C) bysme jí neměli chránit
(D) bychom ji neměli chránit
 

37. Která z následujících dvojic slov je tvořena 
synonymy?

(A) smutný – veselý
(B) uklizený – čistý
(C) nerudný – mrzutý
(D) jablko – hruška
 

38. pohádka, pověst, bajka, román
 Které z následujících tvrzení o uvedené řadě 

literárních pojmů je pravdivé?
(A) Jsou to příklady dramatických žánrů.
(B) Je to výčet žánrů s převahou lyriky.
(C) Jsou to druhy lidové slovesnosti.
(D) Jedná se o epické literární žánry.
 

39. Která z následujících možností nejpřesněji 
vysvětluje význam slova ironie?

(A)  Něco opravdu velice vtipného, co vyplývá 
z každodenní situace.

(B)  Žert, často krutý, zaměřený na někoho 
naivního či přehnaně důvěřivého.

(C)  Využití opačného významu k zesměšnění, 
pobavení, překvapení apod.

(D)  Slovní hříčka založená na podobnosti znění 
slov.

 

40. Které z  následujících slov označuje krycí 
jméno nebo uměleckou značku, pod kterou 
publikují autoři uměleckých (především 
slovesných) děl, kteří nechtějí být známi 
pod svým skutečným jménem?

(A)  pseudonym
(B)  anonym
(C)  přízvisko
(D)  iniciála
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