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1. Ve které z následujících vět je pravopisná chyba?            

A) Tamější obyvatelé znali krajinu okolí.  C) Umněli vyjmenovaná slova nazpaměť. 
1bod 

 B) Dívala se rozzářenýma očima. D) Slepýši strávili zimu mezi kameny. 
 
2. Ke zvýrazněným vedlejším větám v souvětích (2.1 – 2.4) přiřaďte jejich druh (A – F):   

2.1 Ačkoliv pršelo, šli jsme ven.   

2.2 Dohodli jsme se, že mi pomůžeš.          

2.3 Vidím strom, jenž září barvami.                           

2.4 Kdo se bojí, nesmí do lesa.                         
 

 A) vedlejší věta podmětná 
4 body 

B) vedlejší věta předmětná 
C) vedlejší věta přívlastková 
D) vedlejší věta příslovečná časová 
E ) vedlejší věta příslovečná přípustková 
F) vedlejší věta příslovečná příčinná 

 
  VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 3–6 
 Tatínek kouřil z dýmky 
 vždy večer, když šel spát. 
 Vidím ho z měchuřinky  
 do dýmky tabák cpát. 

Obláček namodralý 
tiše se rozplýval. 
To, co jsme milovali, 
milovat budem dál. 

(Jaroslav Seifert – Tatínkova dýmka) 

 
3. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá výchozímu textu (A), nebo ne (N):                                                          
 A  N 

4 body 
3.1 V ukázce jsou tři zdrobněliny.    

3.2 V básni je použit rým střídavý.     

3.3 V básni je použita personifikace.     

3.4 Všechny slovesné tvary jsou v minulém čase.     

        
4. Které z následujících tvrzení jasně vyplývá z textu? 

A) Kouření škodí zdraví.         C) Tatínek kouřil jenom občas. 
1 bod 

B) Autor otci nacpával dýmku tabákem.          D) Autor měl svého otce rád. 
 
5. Které z následujících tvrzení není pravdivé? (Posuzované slovo je v textu zvýrazněno tučně.)                                         1 bod 

 A) Slovo vždy je jednoslabičné.   C) Slovo namodralý je druhý stupeň slova modrý.                                                              

 B) Měchuřinka je slovo zastaralé.  D) Slovo budem není spisovný tvar slovesa být. 

 
6. Vypište z výchozího textu všechna příslovce.                                                                       

 
4 body 

 

 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 7–11 

Nejprve zpíval o zrození lásky v srdci jinocha a dívky. A na nejvyšší větévce růžového keře vykvetla 
divukrásná růže, plátek po plátku, jak šla píseň po písni. Bledá byla zpočátku, jako opar vznášející se nad 
řekou, bledá jako nožky jitra, stříbrná jako perutě úsvitu. Jen jako odraz růže v zrcadle ze stříbra, jako 
odraz růže ve vodní kaluži, taková byla růže vykvétající na nejvyšší větévce keře.  

                                                                                                                                   (Oscar Wilde: Slavík a růže)                                                                                                 

7. Vypište z výchozího textu jedno slovo složené:                                                                   
1 bod 
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8. Které z následujících tvrzení o podtržené větě z výchozího textu je pravdivé?        
1 bod 

 A)Ve větě jsou čtyři přirovnání.   C) První věta vedlejší je přívlastková. 

 B) Je to souvětí souřadné.   D) Ve větě je použit pouze jeden knižní tvar. 

 
9.  Které z následujících tvrzení vyplývá z výchozího textu?                                                                            

1 bod 
 A) Růže měla červenou barvu.   C) Růže vykvétala na vrcholu keře. 

 B) Situace se odehrává v zimě.  D) Zpívající ptákem je skřivan. 

 
10. Kterou z následujících dvojic slov nelze ve výchozím textu vzájemně zaměnit tak, že význam 
textu zůstane stejný? (Posuzovaná slova jsou ve výchozím textu označena tučně.)     1 bod 

 A) zrození - vytvoření   C) jinocha - chlapce 

 B) divukrásná - překrásná   D) vykvétající - vyrůstající 

 
11.  Najděte ve výchozím textu dvě přídavná jména, která jsou vytvořena z přechodníku přítomného.                            

 2 body 

 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 12 – 15 
Nejodolnější tvorové ve vesmíru 
V roce 2007 vyslali vědci dva druhy želvušek (mikroskopických osminohých živočichů) na oběžnou dráhu a 
vystavili je tam vesmírnému vákuu (pro člověka smrtící) a silné radiaci. Po návratu na Zem jich třetina stále 

žila, a proto jsou to tedy jediní pozemští tvorové, kteří prokázali schopnost přežít bez ochrany v kosmickém 

prostředí. 
( Guinness World Records 2012) 

 

12. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá výchozímu textu (A), nebo ne (N):                                                        
 A  N 

4 body 
12.1 Želvušky jsou nejmenší mikroorganismy.    

12.2 Vesmírné vákuum je pro lidský život neslučitelné.     

12.3 Vědci objevili želvušky v roce 2007.     

12.4 Většina želvušek ve vesmíru nepřežila.     

 
13. Rozhodněte, z kolika vět se skládá poslední (podtržené) souvětí výchozího textu.                  

1 bod 
 A) 3 věty   B) 4 věty   C) 5 vět   D) 6 vět 

 
14.  Které z následujících tvrzení není pravdivé? (Posuzované slovo je ve výchozím textu tučně    
        zvýrazněno.)                                                                                                                                             1 bod 

 A) Slovo oběžnou je přídavné jméno.  C) Slovo oběžnou má dvě slabiky. 

 B) Slovo oběžnou je příbuzné ke slovu běh.  D) Slovo oběžnou je synonymum ke slovu orbitální. 

 
15.  Z první věty výchozího textu vypiš všechna slova cizího původu.                                                

 3 body 
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16. Uspořádejte jednotlivé části textu (A -F) tak, aby byla dodržena textová návaznost: 
A) Král povídá, jestli by ho chtěl z lesa na cestu vyvést, že mu dobře zaplatí. „I rád bych 

s vámi,“ řekl uhlíř, “ale tu vidíte, žena se mi právě čeká, nemohu odejít. A kam byste 
také v noci? Lehněte si na půdu na seno a ráno vás doprovodím.“ 

3 body 

B) Král ležel na půdě, nemohl usnout. O půlnoci pozoroval ve světnici nějaké 
světlo.  

16.1  

16.2  

16.3  

16.4  

16.5  

16.6  
 

C) Bylo – nebylo: byl jednou jeden král, který se rád honil po lesích za zvěří. Jednou 
se pustil daleko za jelenem a zabloudil. Byl sám a sám, přišla noc a král byl rád, 
že našel chalupu na mýtině.  V chalupě žil uhlíř se svou ženou. 

D) První povídá: „ Já tomu chlapci dávám, aby přišel do velkých nebezpečenství.“ 

E) Brzy potom se narodil uhlířovi synáček. 

F) Koukne skulinou ve stropě a vidí: tři staré babičky, celé bílé, každá měla v ruce 
svíci rozsvícenou.  

 

17. Napište, co znamená kurzívou napsaný text v bodě A. 

 1 bod 

 
18. Ve které z následujících vět je 
pravopisná chyba?      

1 bod 
 19. Který z následujících bodů 

neobsahuje pravopisnou chybu?         
1 bod 

 A) Husovi stoupenci se nazývali husité.  A) 
bílými perutěmi, sbíral syrovinky, strávili 
jsme krásné chvíle 

 B) Otec se na mně velmi rozzlobil.  B) 
tamější sychravé počasí, třpytivé 
drahokamy, špinavými rukama 

 C) Z historie známe mnohá vítězství.  C) 
ranní hygiena, uviděl Sivákovi, 
nejjednodušší motiv 

 D) 
Nemohl se rozhodnout mezi hovězím a 
vepřovým masem. 

 D) 
správa města Kolín, maličcí broučci, dobyl 
si mobil 

 
20. Rozhodněte, která z následujících 
možností není sousloví.                                                 

 21. Který z následujících řádků neobsahuje 
pouze slova souřadná?   

1 bod 

 A) tělesná výchova  A) štěkot, křik, šeptání, křičení, houkání 

 B) tmavé brýle  B) ležet, stát, sedět, spát, klečet 

 C) diplomová práce 
1 bod 

 C) cihla, malta, písek, stavba, prkno 

 D) řidičský průkaz  D) silný, pomalý, nervózní, veselý, klidný 

 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 22 – 26 

 Harry otevřel oči. Lampy měl nad sebou a podlaha poskakovala – spěšný vlak z Bradavic se znovu dal do 
pohybu a rozsvítilo se. Usoudil, že nejspíš sklouzl ze sedadla a svalil se na zem. Viděl, že u něj klečí Ron 
s Hermionou a z výše nad nimi je pozoruje Neville s profesorem Lupinem. Harry se cítil strašně nemocný, 
když zvedl ruku, aby si postrčil brýle na nose, ucítil na tváři studený pot. 
 Ron s Hermionou ho vytáhli zpět na sedadlo. 
 „Jsi v pořádku?“ opakoval nervózně Ron. 
„Jsem,“ ujistil ho Harry a spěšně pohlédl ke dveřím. Zakuklená nestvůra zmizela. „Co se to stalo? Co to 
bylo- ta věc? Kdo to tu křičel?“                                                            (J.K. Rowlingová : Harry Potter a vězeň z Azkabanu)                
                                                                                                       

22. Slovo strašně je v textu použito v tomto významu: 1 bod 

 A) náhle  B) silně  C) velmi  D) mohutně 
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23.  Které z následujících tvrzení o podtrženém souvětí ve výchozím textu je pravdivé? 
1 bod 

 A) Souvětí obsahuje čtyři věty.  C) Slovesný tvar cítil se je v rodě trpném. 

 B) První dvě věty jsou hlavní.  D) Třetí věta v pořadí je věta vedlejší příslovečná příčinná. 
 

24. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá výchozímu textu (A), nebo ne (N):                                       
 A  N 

4 body 
24.1 Přátelé si o Harryho dělají starost.    

24.2 Harry nejspíš dostal chřipku.     

24.3 V kupé bylo více jak šest osob.     

24.4 Harry upadl na zem.     
 

25. Z posledního odstavce 
výchozího textu vypište všechna 
tázací zájmena.                  

 26. Kterou z následujících dvojic slov nelze ve výchozím textu 
vzájemně zaměnit tak, že význam výchozího textu zůstane stejný? 
(Posuzovaná slova jsou v textu vyznačena kurzívou.) 

 
 A) podlaha - zem 

 B) znovu - opět 

 3 bod  
 C) vytáhli -zvedli 

1 bod 
 D) ke dveřím – k vratům 

 

27. Přiřaďte k jednotlivým textům (27.1–27.4) možnost (A–F), která nejlépe vystihuje charakter 
příslušného textu. Každou možnost můžete přiřadit pouze jednou 

27.1 
Jeden osel si připadal náramně silný a rád by se přátelil s nějakým ještě silnějším. 
Tak se dostal do spolku se lvem. „Budeme lovit spolu,“ navrhl mu. 

 
 

27.2 
Po letech pokojné vlády počaly řád a právo v Čechách velmi trpěti, když se král 
Václav nepohodl s pány zemskými. Nedbal na ně a neužíval jejich rady, důvěřuje více 
milostníkům svým stavu zemanského i městského. 

 

27.3 
Jednou se potkalo Štěstí s Rozumem na nějaké lávce. „Vyhni se mi!“ řeklo Štěstí. 
Rozum byl tehdáž ještě nezkušený, nevěděl, komu se má vyhýbat, i řekl: „Proč bych 
se já ti vyhýbal?“ 

 

27.4. 

V kamnech praská, dědek každou chvíli  
zvadlé ruce sobě zahřívá,      
kolo vrčí, syn si s prací pílí,    
nádobu si z dřeva vyrývá.                                                                                                      
                                                                               

 Kolečko si divnou píseň šumí, 
 vnoučeti se očka kmitají – 
 „Hele, co náš táta všecko umí, 
jak mu tříšťky z rukou lítají.“ 

 

4 body 

A) balada B) pohádka C) báje D) bajka E) pověst F) legenda 
 

28. Který z následujících bodů obsahuje pravopisnou 
chybu?                                                                                          

 29. Rozhodněte, které tvrzení je 
nepravdivé.    

1 bod 

 A) skutálet se, kamenný hrob, pěvecký sbor  A) Stavení je podstatné jméno hromadné.  

 B) způsobit ztráty, rané brambory, pýchavka  
B) Narozeniny je podstatné jméno 
pomnožné. 

 

 C) brzičko, listí zežloutlo, děti ztichly 
1 bod 

 C) Vrata je podstatné jméno pomnožné.  

 D) známý kamenník, viník, upřímně  D) Lid je podstatné jméno hromadné.  
 

30. Ve které z následujících vět je pravopisná chyba?                                                                       
1 bod 

 A) 
Přeplul Středozemní moře a doplul k tureckým 
břehům. 

 C) 
Hudební festival Smetanova 
Litomyšl je velmi oblíbený. 

B) Bydlel v domě U Dvou slunců.  D) Mám moc rád Františkovy lázně. 


