Pro češtinu 1
Příprava k přijímačkám na SŠ pro deváťáky

Příprava k přijímačkám na SŠ pro deváťáky
některé jazykové a čtenářské dovednosti, které mohou být ověřovány
testem v rámci přijímacího řízení ke studiu na středních školách
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Test obsahuje 15 úloh.
Počet správných odpovědí_________________
1

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v interpunkci?
A)
B)
C)
D)

Neprůjezdná je také cesta od Slavičína směr Petrůvka, silnice II/493, odbočka
na Nevšovou.
Zároveň upozornila, že pokud by opět došlo ke zhoršení situace, bude provoz
nákladních vozidel opět zastaven.
Také z Velkých Karlovic směrem na Makov, je 200 metrů pod hotelem Horal
zapadlý kamion se zadními koly v příkopě.
Kvůli sněhové kalamitě Slovensko odpoledne zakázalo vjezd kamiónů,
a policisté je proto odstavovali ještě před hranicemi.
(http://www.novinky.cz, upraveno)
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Seřaďte jednotlivé úryvky (A–F) za sebou tak, aby byla dodržena dějová
návaznost:
A) Běžel travinami a mezi nízkými křovisky. Náhle upadl jako bleskem zasažen
a počal se bezmocně zmítat na zemi.
B) Zrádná lepkavá hmota asfaltové tůňky, rozlitá mezi trsy travin a nízkých křovin,
zbavila ho pohybu a připoutala k zemi.
C) Jeden mladý hřebeček, ohromen hrůzou z útočící prašelmy, která ho už
doháněla, zamířil v smrtelné úzkosti k břehu jezera.
D) S rozšklebenou tlamou se opatrně plížil vpřed a široce rozevřenýma očima
hledal nepřítele, který se odvážil přepadnout jeho kořist.
E) Byl připraven s ním bojovat, bojovat tvrdě, třeba na život a na smrt, jen si
nenechat beztrestně vyrvat kořist, kterou on štval a na kterou jenom on měl
nyní právo.
F) Pronásledující Smilodon se zarazil a překvapeně zíral na zmítajícího se
a úzkostlivě řičícího koníka. Šavlozubému tygru se zdálo, že zde není všechno
v úplném pořádku.
(J. Augusta: Jezero smrti)
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Pro češtinu 2
Příprava k přijímačkám na SŠ pro deváťáky
3

Ve kterém z následujících úryvků je chybně použita předložka?
A)
B)
C)
D)

Na led zásadně vjíždí jako poslední, u levého mantinelu si pak sundá helmu
a pokřižuje se.
A zatímco ostatní hráči si na sobotní duel s Lotyšskem připravili jeden pár
bruslí, on měl v šatně nachystány hned troje.
Tak třeba si útočník svůj spánek rád rozděluje do dvou úseků, obvykle na čtyři
pět hodin, protože se pak při zápasech cítí svěžejší.
Díky jeho emotivnímu projevu se na loňském mistrovství probral tým
z propadáku nad Norskem a dokráčel až ke zlatému konci.
(MF DNES 2. 5. 2011)

TEXT K ÚLOHÁM 4–7
Na obdělávání polí tenhle kraj nikdy moc nebyl, ale kravám na pastvinách zdejší
drsnější klima nevadilo. Mléka tu proto bylo vždycky dost a velká mlékárna v nedalekém
Hlinsku funguje bez zastávky už téměř tři čtvrtě století.
Strdí sem patří jakbysmet, dokonce tu je víc doma než kdekoliv jinde, protože se tu
o něm speciálně vyučuje. Od roku 1951 je v Nasavrkách Střední odborné učiliště
včelařské, jediné u nás. Ve školní zahradě si je totiž možné prohlédnout speciální
arboretum, sestavené z rostlin a dřevin.
(Lidové noviny 23. 8. 2014)
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Které z následujících slov je v textu nesmyslně?
A)
B)
C)
D)

5

Která z následujících částí textu je nadbytečná, protože obsahuje stejnou
informaci jako předchozí část textu?
A)
B)
C)
D)

6

odborné učiliště včelařské
sestavené z rostlin a dřevin
víc doma než kdekoliv jinde
mlékárna v nedalekém Hlinsku

Které z následujících slov vystihuje význam výrazu strdí v textu?
A)
B)
C)
D)

7

totiž
zdejší
tenhle
kdekoliv

med
mošt
máslo
mouka

Ke které z následujících událostí zjevně odkazuje text?
A)
B)
C)
D)

příchod praotce Čecha
proroctví kněžny Libuše
založení Pražského hradu
nástup Přemysla Oráče na trůn
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Pro češtinu 3
Příprava k přijímačkám na SŠ pro deváťáky
TEXT K ÚLOHÁM 8–10
Už spoustu let se společně věnují loupežným případům v mnoha čtvrtích Barcelony.
První si své přízvisko vysloužil, poněvadž je velký a mohutný jako Golem uplácaný dle
židovské pověsti z hlíny, jehož zachytil Gustav Meyrink ve svém románu. Malé oči, velký
nos, mluví málo, ale vždycky řekne, co je potřeba. Papulku snad ani nemusím popisovat.
Malsamo ho tak pokřtil hned první den, co ho poznal. Na rozdíl od svého kolegy je
mnohem otevřenější, upovídanější a rád se chlubí, kolik lupičů už dostal za mříže.
A nechlubí se neprávem.
(M. Pastor: Zlá žena)

8

Určete na základě textu, jak se nejspíše jmenuje Papulkův kolega:
A)
B)
C)
D)
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Která z následujících možností vyjadřuje totéž co poslední věta textu?
A)
B)
C)
D)

10

Golem
Meyrink
Malý žid
Hliněná kulička

A chlubí se právem.
A právem se nechlubí
A neprávem se chlubí.
A nechlubí se právem.

Které z následujících tvrzení odpovídá informacím uvedeným v textu?
A)
B)
C)
D)

Papulka je krycí jméno Malsama.
Papulka je přezdívka jednoho z policistů.
Papulka je umělecké jméno Gustava Meyrinka.
Papulka je příjmení detektiva s křestním jménem Golem.

TEXT K ÚLOZE 11
Mnozí mořští živočichové včetně převážné většiny druhů největších kytovců se
každoročně stěhují. Plejtvákovec šedý pravděpodobně cestuje na největší vzdálenosti.
Každý rok během svého života urazí při stěhování celkem až 800 000 km, tj. dvojnásobek
vzdálenosti Země od Měsíce. Některá hejna tuňáků přeplouvají Středozemní moře po celé
jeho délce; jeden tuňák označený v Mexiku byl zjištěn v Japonsku.
(Zvíře)
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Která z následujících možností je titulkem textu?
A)
B)
C)
D)

Invaze
Migrace
Symbióza
Komunikace
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Pro češtinu 4
Příprava k přijímačkám na SŠ pro deváťáky
TEXT K ÚLOHÁM 12–14
Text hry byl nejdřív zveřejněn v časopise Divadlo ve snaze zatemnit bedlivý zrak
cenzorů. Zveřejnění se setkalo s příznivým ohlasem, ale nikdo nemohl předvídat, jak
nadšeně přijme hru živé obecenstvo. Lidé se nekontrolovatelně smáli, ba u vytržení řvali
smíchem, tleskali uprostřed hry, setrvávali na svých místech na několik kol potlesku před
přestávkou a vynutili si na konci tucet či více děkovaček navzdory tomu, že jim poslední
replika hry přímo nařizovala:
(M. Žantovský: Havel)
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Kterou z následujících možností pokračuje text?
A)
B)
C)
D)

66

Která z následujících částí textu je obrazná?
A)
B)
C)
D)

68

„A teď tak nějak bez zbytečných okolků tleskejte!“
„A teď se tak nějak bez zbytečných dohadů smějte!“
„A teď se tak nějak bez zbytečných cavyků pokloňte!“
„A teď se tak nějak bez zbytečných diskuzí rozejděte!“

ale nikdo nemohl předvídat
zatemnit bedlivý zrak cenzorů
Lidé se nekontrolovatelně smáli
Text hry byl nejdřív zveřejněn v časopise

Které z následujících slov je převzato z divadelního slangu, a nepatří tak do
spisovné češtiny?
A)
B)
C)
D)

cenzor
replika
děkovačka
obecenstvo

TEXT K ÚLOZE 15
Kout Bohumila Hrabala
V této situaci se setkal s tvrdou realitou války – když odbojáři vyhodili do povětří
muniční vlak, byl málem rozzuřeným německým důstojníkem zastřelen.
(čekárna železniční stanice Kostomlaty nad Labem)
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Kterou z následujících interpretací nepřipouští text?
A)
B)
C)
D)

Německý důstojník se málem rozzuřil.
Hrabala německý důstojník málem zastřelil.
Rozzuřený důstojník málo zastřelil Hrabala.
K rozzuření německého důstojníka stačilo málo.

Řešení:
1C
2 CABFDE
3D
4A
5B
6A
7A
8A
9A
10B
11B
12D
13B
14C
15C
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