Test z českého jazyka a literatury
šestileté studium - vzorové úlohy 2014-2015
(text upraven pro potřeby zkoušky podle K. Čapka)

Všechny další úkoly v části I. (tj. 1 – 13) vycházejí z následujícího textu. Správná řešení
v nabídkách zřetelně zakroužkujte nebo je doplňte.

Pořídí-li si člověk psa, činí to:
1. buď pro světskou okázalost,
2. nebo „kvůli hlídání“,
3. nebo aby se necítil tak osamělý,
4. nebo z kynologického sportu,
5. nebo konečně z přebytku energie, aby byl pánem a velitelem svého psa.
Co mne se týče, pořídil jsem si psa hlavně z přebytku energie, přál jsem si patrně, aby mne
v tomto světě nějaký živý tvor poslouchal. Zkrátka, jednoho rána u mne zazvonil člověk
vlekoucí na šňůře cosi zrzavého, chundelatého a zřejmě rozhodnutého nikdy nevkročit do
mých vrat, načež ten člověk řekl, že tohle je ten airdale, přenesl tu ježatou, špinavou věc
v náručí přes práh a pravil: „Jdi, Mindo!“ (Ona ta fenka sice má v psí matrice jakési
čistokrevnější jméno, ale říká se jí – neznámo proč – jenom Minda.) Tu tedy se ukázaly čtyři
dlouhé nohy, které se s neobyčejnou rychlostí vsoukaly pod stůl, a bylo slyšet, jak se tam
dole pod stolem něco usedavě chvěje. „To je, panečku, rasa,“ pravil ten člověk znalecky a
odešel nápadně rychle, ponechávaje nás dva našemu osudu.

V ukázce vystupují:
a)
b)
c)
d)

dva lidé + jeden pes
dvě fenky + dva muži
dva muži + jeden pes
jedna fenka + dva lidé

Uvedený text logicky pokračuje větou:
a) Ještě nikdy jsem neuvažoval o tom, jak se má dostat pes zpod stolu.
b) Téhož dne večer už ležela Minda v mé posteli.
c) Nejvíc mne ovšem dožerou lidé, kteří mi řeknou: To máte pěkného chrta, proč je tak
chlupatý?“
d) Vleče mne, kam se jí zachce, má ukrutnou sílu a nejpodivuhodnější zájmy.

Důvodem autorova rozhodnutí stát se „pejskařem“ je/jsou bod/y označený/é

v textu jako:

a) 1

b) žádný

c) 5

d) 2+5

Větu jednoduchou nahraďte souvětím.
Jednoho rána u mne zazvonil člověk vlekoucí na šňůře cosi zrzavého.
…………………………………………………………………………………………………..
Který z nabízených vzorců je shodný s následujícím souvětím?
Tu tedy se ukázaly čtyři dlouhé nohy, které se s neobyčejnou rychlostí vsoukaly pod stůl, a
bylo slyšet, jak se tam dole pod stolem něco usedavě chvěje.
a) VH1, VV2, VH3, VV4.
b) VH1, VV2.
c) VH1,VH2, VV3.
d) VH1, VH2, VH3, VV4.
Vypište všechny základní skladební dvojice souvětí z úlohy 5.

........................................................................................................................................

Který z bodů obsahuje správně všechny přívlastky ze souvětí?
Co mne se týče, pořídil jsem si psa hlavně z přebytku energie, přál jsem si patrně, aby mne
v tomto světě nějaký živý tvor poslouchal.
a)
b)
c)
d)

mne, hlavně, z přebytku
energie, tomto, nějaký, živý
tomto, nějaký, živý
mne, psa, mne

Slovo věc z úryvku nahradíme nejlépe synonymem?
……………………………………………………………………………………………

Označte, čím jsou spojeny věty v souvětí.
Tu tedy se ukázaly čtyři dlouhé nohy, které se s neobyčejnou rychlostí vsoukaly
pod stůl.
a) spojkou

b) zájmenem

c) částicí

