Pro češtinu 1
Příprava k maturitní zkoušce: jazykové dovednosti

Příprava k maturitní zkoušce: jazykové dovednosti
Všechny texty k úlohám jsou skutečné a byly převzaty z uvedených zdrojů. Pokud byly texty upravovány, pak se
úpravy netýkaly ověřovaných jevů.

Test obsahuje 13 úloh.
Počet správných odpovědí_________________
TEXT K ÚLOZE 1
Netají, že pár dní oddychu mu pomůžou.
(Pražský deník 20. 12. 2011)

1

Která z následujících úprav textu k úloze nejlépe odstraňuje nedostatek v jeho
výstavbě?
A)
B)
C)
D)

Netají, že pár dní oddychu mu pomůže.
Netají, že pár dní oddychu mu pomohou.
Netají se, že pár dní oddychu mu pomůžou.
Netají, že pár dní oddychu mu můžou pomoct.

TEXT K ÚLOHÁM 2–3
Barcelona je z ČR asi 2000 km, můžete jet přes Německo a Francii, další možností je
Rakousko a pak přes Itálii a od Janova podél středozemního moře přes Francii, nebo
jako my přes Německo, Švýcarsko a Francii. Po cestě uvidíte mnoho zajímavých věcí.
V každém případě je cesta autem dost náročná a hodně zaplatíte za dálniční poplatky
(Itálie, Francie, Španělsko). Pokud nespěcháte doporučuji jet po vedlejších silnicích, kde
uvidíte mnoho krásných staveb, malebných vesniček, vinice, místní kulturu, kterou na
dálnici neuvidíte.
(http://www.dobarcelony.cz, upraveno)
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Ve které z následujících částí textu k úloze je pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

3

uvidíte mnoho zajímavých věcí
Barcelona je z ČR asi 2000 km
od Janova podél středozemního moře
jako my přes Německo, Švýcarsko a Francii

Ve které z následujících částí textu k úloze je chyba v interpunkci?
A)
B)
C)
D)

další možností je Rakousko a pak přes Itálii
Pokud nespěcháte doporučuji jet po vedlejších silnicích,
Barcelona je z ČR asi 2000 km, můžete jet přes Německo
mnoho krásných staveb, malebných vesniček, vinice, místní kulturu

Úlohy byly vybrány ze sbírek testových úloh: Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní
zkoušce. Třebíč, Akcent 2012; Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura II. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce.
Třebíč, Akcent 2012.
.

Pro češtinu 2
Příprava k maturitní zkoušce: jazykové dovednosti
TEXT K ÚLOHÁM 4–6
V minulém čísle novin Niva jsem zaregistroval několik historických fotografií a přiznám
se, že mě inspirovali k ohlédnutí se do minulosti. Některé snímky stojí k porovnání se
současným stavem popřípadě k zamyšlení a zavzpomínání. Současně se obracím na
všechny, kteří vlastní jakýkoliv starší (cca 20 let a více) snímek obce o jeho zapůjčení.
(Noviny NIVA 2/2010)

4

Ve kterém z následujících slov je v textu k úlohám pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

5

Která z následujících možností opravuje chybnou předložkovou vazbu v textu
k úlohám?
A)
B)
C)
D)

6

inspirovali
zamyšlení
současným
zavzpomínání

místo na všechny má být ke všem
místo do minulosti má být za minulostí
místo k porovnání má být za porovnání
místo k zamyšlení má být pro zamyšlení

Která z následujících možností je nejvhodnější opravou posledního souvětí
textu k úlohám?
A)
B)
C)
D)

Současně se tímto obracím na všechny, kteří vlastní jakýkoliv starší (cca 20
let a více) snímek, obce o jeho zapůjčení.
Současně se obracím na všechny, kteří vlastní jakýkoliv (cca 20 let a více)
starší snímek obce s žádostí o jeho zapůjčení.
Současně se výzvou obracím na všechny, kteří vlastní (cca 20 let a více),
jakýkoliv starší, snímek obce o jeho zapůjčení.
Současně se obracím na všechny, kteří vlastní jakýkoliv starší (cca 20 let
a více) snímek obce, s prosbou o jeho zapůjčení.

TEXT K ÚLOZE 7
Z pomalu jedoucí lodě spusťte návnadu na dno a nechte ji za občasného pozvednutí
táhnout za driftující lodí. Vybírejte si úseky z méně proměnlivým dnem. Je to výborný
způsob pro lov obou druhů mníků, vlkouše, halibuta, žraloka, rejnoka… a také bohužel
výborný způsob, jak se zbavit drahé výstroje… Pokud zůstanete viset, povolte brzdu
a nechte volně se odvíjet vlasec. Loď otočte a jeďte pomalu zpět. Vlasec pomalu navíjejte,
bez použití síly. Při troše štěstí se Vám po přejetí místa, kde visíte, podaří návnadu
vyháknout.
(http://www.rybolov-cestovani-norsko.cz)
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Ve které z následujících částí textu k úloze je pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

po přejetí místa, kde visíte
úseky z méně proměnlivým dnem
Z pomalu jedoucí lodě spusťte návnadu
výborný způsob, jak se zbavit drahé výstroje

Úlohy byly vybrány ze sbírek testových úloh: Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní
zkoušce. Třebíč, Akcent 2012; Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura II. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce.
Třebíč, Akcent 2012.
.

Pro češtinu 3
Příprava k maturitní zkoušce: jazykové dovednosti
TEXT K ÚLOHÁM 8–11
Převážně kupci ze severoitalských přístavů, zejména z Janova, usilovali o přímý
přístup k Orientálním trhům, stejně, jako o dosažení afrického zlata. Nalezení přímého
spojení s Indií by z tohoto obchodu vyřadilo jeho dosavadního nepříjemného prostředníka
– Araby. Jejich panství v severní Africe bránilo v přístupu k zlatu na tomto kontinentu.
Spojení s Indií po souši po trase Konstantinopol – Krym – centrální Asie vážně narušeno
nástupem Turků. Ti ji začali r. 1453 kontrolovat. Podobný osud potkal i druhou tehdy
možnou cestu. Ta vedla po Středozemním moři k Suezské šíji, již bylo nutno překonat za
pomoci karavan, a poté opět po moři až do Indie. Z obchodu po této cestě plynuly příjmy
především do Benátek.
Vhodnými pomocníky při hledání nových cest se zdály Janovanům a Benátčanům
Portugalci a Španělé. Obě země disponovaly dostatečně silným loďstvem, které bylo
schopno daleké plavby uskutečnit, zvláště, když jim Italové poskytli své zkušené kapitány
a námořníky.
(http://scottie.borec.cz)
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Ve které z následujících částí textu k úlohám je pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

9

Ve které z následujících částí textu k úlohám je chyba v psaní velkých písmen?
A)
B)
C)
D)

10

zejména z Janova, usilovali o přímý přístup k Orientálním trhům
vedla po Středozemním moři k Suezské šíji, již bylo nutno překonat
panství v severní Africe bránilo v přístupu k zlatu na tomto kontinentu
spojení s Indií po souši po trase Konstantinopol – Krym – centrální Asie

Ve které z následujících částí textu k úlohám je chyba v interpunkci?
A)
B)
C)
D)

11

země disponovaly dostatečně silným loďstvem
Italové poskytli své zkušené kapitány a námořníky
po této cestě plynuly příjmy především do Benátek
se zdály Janovanům a Benátčanům Portugalci a Španělé

spojení s Indií by z tohoto obchodu vyřadilo jeho dosavadního nepříjemného
prostředníka – Araby
bylo schopno daleké plavby uskutečnit, zvláště, když jim Italové poskytli své
zkušené kapitány a námořníky
Převážně kupci ze severoitalských přístavů, zejména z Janova, usilovali
o přímý přístup k Orientálním trhům
Ta vedla po Středozemním moři k Suezské šíji, již bylo nutno překonat za
pomoci karavan, a poté opět po moři

Která z následujících možností je nejvhodnější úpravou daného úseku textu
k úlohám?
A)
B)
C)
D)

Spojení s Indií po souši po trase Konstantinopol – Krym – centrální Asie vážně
narušeno nástupem Turků bylo, začali ho r. 1453 kontrolovat.
Spojení s Indií bylo po souši po trase Konstantinopol – Krym – centrální Asie
vážně narušeno nástupem Turků. Ti je začali r. 1453 kontrolovat.
Spojení bylo s Indií po souši po trase Konstantinopol – Krym – centrální Asie
vážně narušeno nástupem Turků, jenž ji začali r. 1453 kontrolovat.
Spojení s Indií po souši po trase Konstantinopol – Krym – centrální Asie bylo
vážně narušeno nástupem Turků, kteří ho začali r. 1453 kontrolovat.

Úlohy byly vybrány ze sbírek testových úloh: Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní
zkoušce. Třebíč, Akcent 2012; Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura II. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce.
Třebíč, Akcent 2012.
.

Pro češtinu 4
Příprava k maturitní zkoušce: jazykové dovednosti

TEXT K ÚLOHÁM 12–13
Dojem útlého pasu opticky zvětšovaly široké rukávy. Ty dosahovaly opravdu
úctyhodné šíře a nejrůznějších tvarů. Byly v ramennou nízko nasazené, bohatě řasené
a zdobené. Byly tak bohaté, že jejich tvary musely udržovat všité kostice a různé výztuhy.
Široké límce lemují dekolty a kryjí rukávy. Široké rukávy vyloučily ze šatníku kabát.
V ramennou rozšířený oděv s úzkým pasem a širokou sukní vytváří typický styl
romantické doby. Za chladných dnů si přes šaty přehodily šátek či šálu nebo ho jen tak
přeložily přes ruku.
V zimě sloužily plášťové šaty ze silných vlněných látek, upnuté až ke krku. Přes ně se
oblékaly široké pláštěnky bez rukávů, tzv. mantily. Jejich okraje zdobili bohaté výšivky,
v zimě kožešinové lemy.
(http://splhej.wz.cz)
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Ve které z následujících částí textu k úlohám je slovotvorná chyba?
A)
B)
C)
D)

13

v ramennou nízko nasazené
všité kostice a různé výztuhy
šaty ze silných vlněných látek
rozšířený oděv s úzkým pasem

Ve které z následujících částí textu k úlohám je pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

Jejich okraje zdobili bohaté výšivky
Přes ně se oblékaly široké pláštěnky
Byly tak bohaté, že jejich tvary musely udržovat
V zimě sloužily plášťové šaty ze silných vlněných látek

Řešení:
1A
2C
3B
4A
5C
6D
7B
8D
9A
10B
11D
12A
13A

Úlohy byly vybrány ze sbírek testových úloh: Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní
zkoušce. Třebíč, Akcent 2012; Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura II. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce.
Třebíč, Akcent 2012.
.

