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DRUHÉ KOLO DOPLŇOVACÍCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK DO KVINTY GYMNÁZIA PACOV 
Český jazyk a literatura, čas na vypracování 70 minut, maximální bodový zisk 50 bodů 
Povolené pomůcky: psací potřeby. 
Odpovědi prosím zaznamenávejte přímo do testového sešitu. 
 

4 bodů 
1. Rozhodněte o každé z následujících vět, zda je zapsána pravopisně správně (A), či nikoli (N).  
A) Na úporný kašel si lékařce ztěžoval už několik měsíců.      A N 
B) Nejoblíbenějším lázeňským městem České Republiky jsou Karlovy Vary.   A N 
E) Karel IV. nechal v Praze vystavět nový kamenný most.      A N 
F) Svou nemoc se pokoušela léčit zcela novou léčebnou kůrou.     A N 
 

1 bod 
2. Ve kterém z následujících souvětí je správně zapsána interpunkce? 
A) Důležité informace, které se týkají tohoto projektu byly projednány na poradě. 
B) Nechci tě podceňovat ale nemyslím si, že z tebe bude dobrý lyžařský instruktor. 
C) Pokud s naším postupem nesouhlasíte, obraťte se přímo na ředitele společnosti. 
D) Pracovat s novým počítačovým programem, jsem se naučil rychle a jsem s ním 
spokojen. 

 

1 bod 
3. Která z následujících vět je napsána v souladu s pravidly uvedenými ve výchozím textu?    
A) Navštívit Koreji jsem toužil už několik let. 
B) Revoluce v Korey zasáhla také sousední zemi. 
C) Dnešní noviny zveřejnily ostrou kritiku Koreje. 
D) V obtížné situaci vypomohli Koreou velkorysou půjčkou. 
 
 

4 body 
4. Přiřaďte ke každé z následujících vět (25.1–25.4) možnost (A–F), která označuje větný člen zvýrazněný 

ve větě: 
(Každou možnost z nabídky A–F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou 
a nebudou použity.) 
4.1 Ze sklepa se ozývaly tajemné zvuky. 
4.2 Vyprávěný příběh poslouchal se zaujetím. 
4.3 Kvůli malému sebevědomí soutěž nakonec nevyhrál. 
4.4 Všechny články procházely před zveřejněním přísnou cenzurou. 
 
A) příslovečné určení míry 
B) příslovečné určení času 
C) příslovečné určení místa 
D) příslovečné určení účelu 
E) příslovečné určení příčiny 
F) příslovečné určení způsobu 

VÝCHOZÍ TEXT  K ÚLOZE 3 
Korea, -ey, -eje ž (3., 6. -eji, 4. -eu, 7. -eou, -ejí) 
(Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost) 
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1 bod 

5. Napište slovo označující slohový útvar, které patří na vynechané místo (*****) 
v TEXTU 1: 

1 bod 
6. Ve kterém z následujících úseků TEXTU 1 se nejvýrazněji uplatňuje gradace? 
A) „Nebojte se,“ uklidňoval je pedagog, „není to vůbec těžký úkol.“ 
B) Ukázalo se, že výsledky jsou zdařilejší, než se profesor Parkhill odvažoval doufat. 
C) Když zaznělo slovo „praktické“ poprvé, celá třída zvedla hlavy; když zaznělo podruhé, naklonili se všichni 
dopředu. 
D) Slečna Kipnisová zahájila večerní vyučování věcnou, i když poněkud 
jednotvárnou odpovědí na nabídku práce v Bellově telefonní společnosti. 

1 bod 
7. Která z následujících možností neodpovídá úsekům zvýrazněným v TEXTU 1? 
A) Vyskytuje se zde alespoň jedno citoslovce. 
B) Vyskytuje se zde alespoň jedno slovo zdrobnělé. 
C) Vyskytuje se zde alespoň jedno nespisovné slovo. 
D) Vyskytuje se zde alespoň jedno slovo cizího původu. 
 

VÝCHOZÍ TEXTY K ÚLOHÁM 5–10 
TEXT 1 
(1) S pocitem, že dělá něco výsostně užitečného, oznámil profesor Parkhill: „Dnes vám zadám domácí 
úkol, který bude nesmírně zajímavý! Je to praktické cvičení,“ pokračoval s úsměvem přitaveným ke 
rtům, „pro které můžete všichni najít – ehm – praktické uplatnění.“ 
(2) Když zaznělo slovo „praktické“ poprvé, celá třída zvedla hlavy; když zaznělo podruhé, naklonili se 
všichni dopředu. Jestliže po něčem prahli, tak po tom, aby z bezcitného jazyka vyždímali něco 
užitečného. 
(3) „Vyberte si v novinách nějaký ***** – lhostejno jaký, třeba nabídku zaměstnání nebo prodej 
automobilu, vysavače, prostě jakýkoli – a napište na něj odpověď!“ Úsměv mu pohasl. K jeho 
překvapení se obličeje v lavicích nerozzářily, ale vylekaly. 
„Nebojte se,“ uklidňoval je pedagog, „není to vůbec těžký úkol.“ 
(4) Nastal pondělní večer. Mírumilovně – a pracovitě – popsali žáci tabule svými domácími úkoly. 
Ukázalo se, že výsledky jsou zdařilejší, než se profesor Parkhill odvažoval doufat. Slečna Kipnisová 
zahájila večerní vyučování věcnou, i když poněkud jednotvárnou odpovědí na nabídku práce v Bellově 
telefonní společnosti: 
Milá společnosti! 
Píšete, že potřebujete mladé ženy. Já jsem mladá žena. 
Píšete „platíme dobře“. Dobře. 
Zvete slečny do kanceláře ve středu 9–13. Budu v kanceláři ve středu 9–13. 
Vaše šťastná 
Klára (Zajda) Kipnisová, „slečna“. 
(5) Analýza tohoto příspěvku byla velmi živá. Pan Milas Wodjik poukázal na nevhodnost oslovení a pan 
Tomas Wodjik pohotově dodal, že „Vážená společnosti“ by bylo lepší. Slečna Mitnicková se zmínila, že 
„Vaše šťastná“ se do obchodního dopisu nehodí. Paní Pilpulová nahlas zauvažovala, není-li přesnější 
napsat „Pudu do kanceláře mezi 9 a 13“ místo „Budu v kanceláři ve středu 9–13“. „Tak, jak to napsala,“ 
pravila srdnatá vdova, „bude stát na nohách štyry hodiny!“ 
(L. Rosten, Pan Kaplan má stále třídu rád, upraveno) 

 
TEXT 2 
Gradace (stupňování) je jeden ze základních kompozičních principů, podle nějž se slova, 
slovní spojení nebo situace řadí tak, aby se jejich význam postupně zesiloval. 
(L. Lederbuchová, Průvodce literárním dílem, upraveno) 
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1 bod 
8. V textu slečny Kipnisové je mnoho nedostatků, například nevhodný závěr (Vaše 
šťastná). Která z následujících možností nejlépe odstraňuje tento nedostatek? 
A) S pozdravem 
B) Mějte překrásný den 
C) S přáním zdravého úsudku 
D) Přeji šťastnou ruku při výběru 

4 body 
9. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s informacemi obsaženými v        

TEXTU 1 (A), či nikoli (N): 
A) Profesor Parkhill doufal, že zadaný domácí úkol žáky patřičně vyděsí.   A N 
B) Profesor Parkhill dal žákům na výběr pouze tři možnosti, jak zpracovat 
domácí úkol.            A N 
C) Všichni žáci, kteří upozorňovali na nedostatky v textu slečny Kipnisové, 
zároveň navrhovali jeho vhodné úpravy.        A N 
D) Profesor Parkhill byl spokojen se zpracováním domácího úkolu, jako 
nejzdařilejší vyhodnotil text slečny Kipnisové.       A N 
 

3 body 
10. Vypište z TEXTU 1 tři slovesa, z nichž každé obsahuje dvě předpony: 
(Hledaná slovesa se nacházejí ve třetí a páté části textu.) 
 

 
3 body 

11. Přiřaďte k vynechaným místům (*****) v jednotlivých větách (11.1–11.3) výraz (A–E), který se v 
daném spojení běžně užívá: 

(Každý výraz z nabídky A–E můžete přiřadit pouze jednou. Dva výrazy zbydou a nebudou použity.) 
11.1 Lupič ***** na jižní Moravě přepadl další banku. 
11.2 Na obrázku je ***** dům s malou předzahrádkou. 
11.3 ***** termín zkoušek lze najít na webových stránkách školy. 
A) řádný 
B) řadicí 
C) řádící 
D) řádový 
E) řadový 
 

 2 body 
12. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá výchozímu 
textu (A), nebo ne (N): 
A) Text je ukázkou literatury věcné.         A N 
B) Počet slok je dvakrát vyšší než počet veršů v jedné sloce.     A N 
C) První a poslední verš první sloky mají shodný počet slabik.     A N 
D) V druhé sloce se rýmují pouze sudé verše.       A N 
 
 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 12 – 15  (F. Gellner, Volba) 

Zmítaly nemalé rozpaky    Pro zlato, démanty rozhodlo 
srdcem hezoučké dcerky:    se ovšem děvče chudé. 
Jinoch růže jí podával     Růže? Však on jí někdo již 
a starý pán velmožný šperky.    též růže nositi bude! 
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1 bod 
13. Které z následujících tvrzení jednoznačně vyplývá z výchozího textu? 
A) Dívka dala přednost staršímu nápadníkovi, protože ji zlákalo jeho bohatství. 
B) Dívka se bála manželství, ale nakonec ji přesvědčilo bohatství staršího 
nápadníka. 
C) Dívka se nemohla rozhodnout mezi dvěma nápadníky, proto její mladý ctitel 
začal nosit růže jinému děvčeti. 
D) Dívka se domluvila se svým mladým ctitelem, že jejich vztah bude pokračovat 
i po jejím sňatku se starším nápadníkem. 

1 bod 
14. Které z následujících slov je nespisovným synonymem slova jinoch? 
A) hoch 
B) hošík 
C) mladík 
D) mlaďoch 
 

1 bod 
15. Které z následujících tvrzení není pravdivé? 
(Posuzované výrazy jsou ve výchozím textu zvýrazněny.) 
A) Výraz jí může být použit někdy jako zájmeno a někdy jako sloveso. 
B) Výraz již může být použit někdy jako příslovce a někdy jako zájmeno. 
C) Výraz pro může být použit někdy jako předložka a někdy jako spojka. 
D) Výraz se může být použit někdy jako zájmeno a někdy jako předložka. 
 

5 bodů 
16. Seřaďte jednotlivé části textu (A–E) za sebou tak, aby byla dodržena textová návaznost: 
A) Opatřil si od sedláka Nováka štěně vlčáka a dal mu jméno Holan. Pes měl mohutnou hruď, silné nohy a 
obrovskou tlamu a světla měl žlutá a přemýšlivá. 
B) V Karlu Proškovi kolovala od narození pytlácká krev. Už jeho dědeček proslul uzavřením sázky, že 
proveze v poledne nejsilnějšího srnce z křivoklátských lesů kolem četnické stanice, a také to dokázal, v rakvi 
a pohřebním voze. A jindy jeho maminka, když četníci přišli na prohlídku, houpala srnce v kolíbce. 
C) A proto se ho sedlák Novák rád zbavil. Ale byl to přesně takový pes, jakého potřeboval strejda Prošek. 
D) Jenže za těma očima bylo ještě něco schovaného. Byly to vlčí oči. Holan byl v podstatě vlk. Valil se ještě 
jako štěněčí kulička a už zabíjel slepice. Haf a haf. Vrr a vrrr. A hlavně škub a trh a SMRT. 
E) Tyhle dvě potupy nemohli četníci Proškům zapomenout, a tak Karel raději hodil flintičku do Berounky a 
šel na to jinak. 
(O. Pavel, Smrt krásných srnců, upraveno) 
 

16.1 _____ 
16.2 _____ 
16.3 _____ 
16.4 _____ 
16.5 _____ 

3 body 
17. Přiřaďte k jednotlivým úryvkům (17.1–17.3) možnost (A–E), která nejlépe vystihuje daný úryvek: 
(Každou možnost z nabídky  A–E můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbydou a nebudou použity.) 
17.1 Během dopoledne 20. října zasáhla oblast Prostějovska silná vichřice. Hasiči zaznamenali celkem 163 
výjezdů. Ztráty na životech zatím hlášeny nejsou. ________ 
17.2 Orkán dul tak prudce, že jsme se stali hříčkou větrů. Letěli jsme na vlnách, kam nás zuřivost větrů 
hnala. Stíhalo nás jedno neštěstí za druhým. Napřed smetla vlna jednoho námořníka do moře a brzy po 
něm přeletěl přes palubu můj přítel. ________ 
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17.3 Tornáda vznikají v bouřkovém oblaku, když se studený výškový vítr překříží s teplým přízemním 
větrem. Tím se vzduch roztočí a proudění z teplého mraku zdvihne rotující vzduchový válec do svislé 
polohy. ________  
(Vzhledem k povaze úlohy nejsou zdroje výchozích textů uvedeny.) 

A) neumělecký text, konkrétně ukázka úvahy 
B) neumělecký text, konkrétně ukázka zprávy 
C) neumělecký text, konkrétně ukázka výkladu 
D) umělecký text, konkrétně ukázka vypravování 
E) umělecký text, konkrétně ukázka charakteristiky 

 

4 body 
18. Vypište z úseků zvýrazněných ve výchozím textu všechny základní skladební dvojice 
 
 

1 bod 
19. Ve kterém z následujících úseků výchozího textu je vyjádřena domněnka? 
A) oslovil mě, zda se s ním na tom nechci podílet 
B) loni mi zavolal, že se zajímá o stavbu druhého Titaniku 
C) loděnici, která by byla zřejmě schopna repliku slavné lodě postavit 
D) Ondřej Vrkoč už našel pro svou odvážnou myšlenku prvního spojence 
 

8 bodů 

20. Napiš krátký text (100 – 150 slov) na téma Noční bouře. Uveď, o jaký slohový útvar se jedná. 

 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 18–19 
Po vlnách oceánů možná opět popluje světoznámý Titanic. Nápad postavit 
stejný parník dostal sedmnáctiletý student stavební průmyslovky. Ondřej Vrkoč už 
našel pro svou odvážnou myšlenku prvního spojence. 
„Loni mi zavolal, že se zajímá o stavbu druhého Titaniku. Oslovil mě, zda se s ním 
na tom nechci podílet,“ líčí ředitel loděnice ve Chvaleticích Ivan Samák. Společně 
našli velkou přímořskou loděnici, která by byla zřejmě schopna repliku slavné lodě 
postavit. Ambiciózní plán má ale háček, stavba obřího Titaniku II. by totiž vyšla na 
10,5 miliardy korun. 
(www.idnes.cz, upraveno) 

 


