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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1-10

TESTOVÝ SEŠIT

Za starých časů byl Zbraslavský klášter slavný po světě a jeho opat byl veliký pán. Často se stávalo, že
k němu přijel na návštěvu král. To bych vám přál vidět, co to bylo za melu: vrátní, fráteři, vojáci,
myslivci, mnichové, městská chasa, všichni se sháněli prášek na čištění knoflíků a mečů. Mýtný přibíhal
hledaje opasek s lvíčkem, klíčníkům se třásla kolena, zbraslavští kluci se musili třikrát denně mýt a
maminky nepouštěly z rukou škopíček mýdlové vody. Venku bylo boží dopuštění. Kdekdo popadl novou
čepici a hrnul si to k mostu na pražské silnici.
Zatím mezi stromovím blížil průvod. Pod ohnivou záclonou, v zlatě, modři a běli oblaku, který se valí
pod kopyty koní, přijížděl ten, kterého očekávali: král. Krok jeho koní zní jako veliké zvony opatství.
Pánbůh s námi! Všechno je na nohou, jen zbraslavský opat jakoby nic. Jako by se nic nedělo, honí se
Martin s dětmi po zahradě. Má pásku na očích a jako s uděláním klopýtne a padá právě uprostřed vítání
a oslavného křiku.
Myslíte, že z toho bylo nějaké hromování? Král se zasmál, a protože byl v dobrém rozmaru, povídá:
„Ty, chlapíku, nebudeš moci pro nezbednost ani umřít!“
Potom vzal opata Martina pod paží a za nesmírného údivu jej odvedl, aby si porozprávěli o dějepise a
zbraslavské silnici, která už tehdy byla v prašpatném stavu.
Kdyby byla na světě spravedlnost, žil by opat Martin ještě dnes. Sedal by na hrázi, klátil nohama a palci
by točil mlýnek, přemýšleje o svých knihách. Volal by jménem zbraslavské kluky a děvčátka, dával by těm
ušatým človíčkům žertovné otázky, koláč anebo měděný penízek.
Ale žel! Když měl opat na zádech pět křížků, najedl se nezralého ovoce a zemřel.
Čert nikdy nespí.

Vladislav Vančura / ze Zbraslavské povídky o opatu Martinovi

Úloha 1
Rozhodni o pravdivosti následujících tvrzení :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Za každou odpověď 1 bod/ 8 bodů
ANO/NE

Opat Martin sedal u rybníka.
Ve městě Zbraslav se nacházel známý klášter.
1x v historii klášter navštívil panovník.
Martin byl uzavřený, smutný muž.
Martin měl velice rád děti.
Opat se dožil padesáti let.
Opat zemřel na následky těžkého úrazu.
Z krále a opata se pak stali nepřátelé.

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

Úloha 2
Ke kterému z následujících slohových útvarů má text nejblíže:
A vypravování
B úvaha o opatovi
C zpráva o klášteře
D popis opata
1

1 bod
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Úloha 3
1 bod
Hlavní postavou je opat Martin. Vysvětli význam slova OPAT:
A kněz
B představený mužského kláštera
C představený ženského kláštera
D člověk opatrující chudé
Úloha 4
Spojení …. Byl v dobrém rozmaru …. vyjadřuje:

1 bod

A Byl dobře oblečen
C Byl rozčílený

B Byl rozmařilý (= rozhazovačný)
D Byl v dobré náladě
Úloha 5
1 bod
Synonymem k přídavnému jménu nesmírný ve spojení z textu „ za nesmírného údivu jej odvedl …“
NENÍ:
B hlasitého
A obrovského
C nezměrného
D velikého
Úloha 6
1 bod
Podstatné jméno stromoví ( v 1.větě 2.odstavce) je z pohledu gramatiky:
B hromadné
A pomnožné
C látková
D pravidelné
Úloha 7
1 bod
Dvojici slov MÍT - MÝT označujeme jako:
A synonyma
B antonyma
C homonyma
D žádná z uvedených možností
Úloha 8
1 bod
Souvětí Potom vzal opata Martina pod paží a za nesmírného údivu jej odvedl, aby si porozprávěli o
dějepise a zbraslavské silnici, která už tehdy byla v prašpatném stavu, neboť nebyly peníze.
Má stavbu:
A 1H - 2H - 3V příslovečná místní - 4V přívlastková– 5H
B 1H - 2H - 3V příslovečná účelová - 4V přívlastková – 5V přísl. příčinná/důvodová
C 1H - 2H - 2V příslovečná účelová – 3V přívlastková - 5H
D 1H - 2H - 2V příslovečná příčinná – 3V přívlastková - 5H
Úloha 9
1 bod
Jsou výrazy v textu: za starých časů a čištění knoflíků a mečů přívlastky :
A PK shodný a PK shodný
B PK neshodný a PK shodný
C PK shodný a PK neshodný
D PK neshodný a PK neshodný
Úloha 10
1 bod
Vladislav Vančura, vynikající český spisovatel, který je autorem naší ukázky, byl popraven nacisty
v období heydrichiády.
V tomto textu čárky odděluji postupně:
A větu vedlejší, přístavek
B větu vedlejší, větu vedlejší
C přístavek, větu vedlejší
D přívlastek postupně rozvíjející, větu vedlejší
Úloha 11
1 bod

Která skupina slov obsahuje jen nedokonavá slovesa?
A obtěžoval, předložil, vykročit
C upravoval, obtěžuje, obtěžkávat

B předložil, uvádí se, předkládat
D vyvenčit, sázet, navštěvovat

2
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Úloha 12
1 bod
Ve kterém z následujících úryvků je správná interpunkce?
A Pokud se vypravíte ke vzdálenějšímu moři nemáte prakticky na výběr, musíte si koupit letenku.
B Protože neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, je dobré nespoléhat na náhodu a před
dovolenou uzavřít cestovní pojišťění.
C První, co každému vytane na mysli, když se řekne blízká vzdálenost je nižší cena.
D Při cestě na Jadran si můžete zvolit vlastní dopravu, autokary (v dnešní době již komfortní) ale i
leteckou dopravu.
(Českokrumlovské listy 23. 6. 2003)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 13

„Jak se říká tomu, když se něco udělá předem, aby se zabránilo nějakému zlu? Udělat to ... jak?“
„*****“.
Úloha 13
1 bod
Který z následujících výrazů patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?
A Chronologicky
B Mechanicky
C Preventivně
D Seriózně
Úloha 14
1 bod
Které z následujících utkání, charakterizovaných novinovým titulkem, plzeňští hokejisté prohráli?
A Hokejové Plzni spadla ve Vítkovicích pěna.
C Plzeňští potřetí dobyli havířovskou tvrz.

B Pardubický perník Plzeňákům zachutnal.
D Valaši si z Plzně odvezli pěknou nakládačku

Úloha 15
Seřaďte slovní hodnocení výkonů hokejistů od nejlepšího po nejhorší: D; A; E; B; C

1 bod

A Defenzivní jistota, nejspolehlivější obránce. Zbytečně se nehnal dopředu. Byl jasně nejlepší ve
statistice plusových a minusových bodů. Nevyšlo mu semifinále s Kanadou, kdy ale zkolabovala
celá obrana.
B Hodně rozpačitý výkon. Působil bezradně, jako by nevěděl, co hrát. Blýskl se pouze v zápase s
Finskem, kdy dvakrát ubránil dvojnásobnou přesilovku protivníka.
C Neberte ho! V rozhodující okamžik vyvede blbost, říkali kritici. V prvním zápase se Slovenskem
sejmul Pálffyho a oslabil tým na pět minut. V semifinále s Kanadou zbytečně strčil po odpískání do
protihráče a zhatil tak českou přesilovku.
D Nejlepší český útočník. O tom svědčí i to, že získal nejvíce bodů. To navíc musel nastupovat na
nepříliš oblíbeném postu centra. Jak lehce a s jakou elegancí dovede obejít protihráče!
E Začal trochu rozpačitě, ale pak jeho výkon šel nahoru. Na rozdíl od výtečného play off v lize se
neprosadil bodově. V divokém duelu s Kanadou se držel, až ke konci se nechal strhnout výbuchem
celé obrany.
Úloha 16
Který z následujících novinových titulků obsahuje podstatné jméno v 7. pádu?
A České toky opět ožívají lososy
C Němečtí pošťáci studují psychologii psů

B Chilankám svitla naděje na rozvod
D Turecko má šanci na zvláštní roli
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Úloha 17
1 bod
Bez kterého slova se následující věta dobře obejde?
Četba knih by měla být pro každého studenta jeho samozřejmostí.
A knih
B pro
C každého
D jeho
Úloha 18
1 bod
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 18
***** národem se zdají být Norové. Z 24 hodin věnují Norky samy sobě pět hodin a dvacet dva minut,
Norové ještě o čtvrt hodiny více. Nejméně volného času mají podle Eurostatu Francouzi – ženy jen o
něco málo přes tři hodiny, muži 3 hodiny 51 minut.
(http://ekonomika.idnes.cz, červen 2004)

Který z následujících výrazů patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?
A nejpohodovějším
C nejvytíženějším

B nejpracovitějším
D nejzaměstnanějším

Úloha 19
1 bod
Ve kterém z následujících úryvků je pravopisná chyba?
A Loď bude podle výtvarníka zušlechtěna tak, aby byla krásná na pohled, ale určité detaily – třeba
rezavé stěny zevnitř – zůstanou zachovány a vytvoří kontrast s dokonalou podlahou a stropem.
B Organizace odhaduje, že při pokračování tempa za posledních osm let bude stažení náskoku na
polovinu dosavadního evropského průměru trvat Maďarsku dvacet devět, Polsku třicet sedm
a Slovensku čtyřicet let.
C Právní nadace hledá osoby, které utrpěli prokazatelná zranění, nehodu či finanční škodu na základě
nedbalosti města Prahy při odstraňování sněhu ze silnic, přechodů, vchodů do metra či
tramvajových zastávek.
D Resort hodlá do zákona zavést tzv. bodový systém, tedy databázi, která zaznamená každý řidičský
přestupek, ohodnotí ho určitým počtem trestných bodů a tomu, kdo dosáhne určité hranice,
bude odebrán řidičský průkaz.
Úloha 20
Který z následujících úryvků není přepisem ústního nepřipraveného projevu?

1 bod

A A to je právě to, že u nás teda ten výběr je nízkej, jo. Tady máte možnost buďto teda zůstat doma,
dokonce dostanete, nějaký takový kapesný dostanete, neříkám, že to dostanete zaplaceno, ale
kapesný jo, anebo jít do tý práce. Ale nějaká varianta neexistuje, a to, si myslím, že je škoda.
B Na soutěži Česko hledá SuperStar vydělali všichni. Nejvíc asi pan Simon Fuller, od něhož televize
Nova pořad koupila. Byla to právě Nova, nejsilnější hráč na televizním trhu, která vsadila na
estrády. Tyto typy pořadů, jež svou atmosférou spadaly do 80. let, zacementovaly život v českém
showbyznys.
C Tady přeci jen byly jakýsi podpůrný, jak za starého systému, tak i teď, je podpůrný systém, plus je
tady zavedeno babičkovství, že jo, to já jsem tam taky neměla bohužel. Ta naše pozice je
výjimečná, protože naše pracovní doba je nepravidelná pochopitelně, jsou to ty večery, čili se to
musí brát tak, jak to přijde. Ty děti jdou s náma.
D Tak já mám pocit, že politika vlastně, jestliže někdo se cítí být svobodným občanem, tak zároveň
přijímá to, že je členem nějakýho systému, tudíž i politického a že by se měl zajímat. To je jedna
věc, která mě tedy trošku trápí, že pořád ještě přetrvává ten systém jednou za čtyři roky strčit do
tý urničky něco, teď častějc s tím Senátem, ale vlastně strkat jenom do urničky nějaký svůj hlas.
POUŽITÉ ZDROJE: testové úlohy společnosti CERMAT, Mgr. Lenky Friedrichové, Mgr. Jitky Kárské.
Pro potřeby přijímacích zkoušek nanečisto zpracoval a upravil : Mgr. Martin Tauber
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