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GRAMATIKA 
Část A ………………………………………  20 bodů 

Část B ………………………………………  20 bodů 

Část C ………………………………………  20 bodů 

Celkový počet 60 bodů 

 

ČTENÍ 
Část A ………………………………………  10 bodů 

Část B ………………………………………  10 bodů 

Část C ………………………………………  10 bodů 

Celkový počet 30 bodů 
 
 

LEXIKÁLNÍ TEST 
Část A ……………………………………….10 bodů 

Část B ……………………………………….10 bodů 

Část C ………………………………………10 bodů 

Celkový počet 30 bodů 
 

 

Nepište nic do testu. Pište své odpovědi do záznamového archu nebo na extra 
papír. 

 
Do not write anything on the test. Write your answers on the answer sheet or 

on extra paper only. 
  



  



GRAMATIKA 
 

Úloha 1 
Pracujete podle příkladu. Jedno řešení nakonec napište do záznamového archu.  

(Work according to the example given. Write only one solution on the separate answer 
sheet.) 
Příklad: Přijdu … pondělí?        max. 10 bodů 

a) do   b) v   c) na   d) k 

 
1) Richard a Petr ……  moji kamarádi.   
a)  jsem  b) je   c) jsme   d) jsou 
 
2) ............ sestra je učitelka?  
a)  Tvůj            b)  Tvoje  c) Tvé    d) Tvoji 
 
3) Vezmu si dva ………….. 
a) rohlík              b)  rohlíkem  c)  rohlíky              d)  rohlíků 
 
4) Dnes tady bohužel …………. nebyl.  
a)  nic   b) nikdo  c) něco                d) někdo 
 
5)  Je mi to líto. V tom obchodě jsem byl, ale nic se mi nelíbilo a ten dárek ………….  
a)  jsem nekoupil         b)  koupil  c) jsme nekoupil         d)  nekoupil 
 
6) Byli na prázdninách ………… Bulharsku.  
a)  v               b)  na   c) k               d)  do  
 
7) Kolik ………… dva banány?   
a) stát       b)  stál   c)   stojím  d) stojí 
 
8)  Chtěl bych pět ………… 
a) rohlík             b) rohlíky   c) rohlíků                     d) rohlíku 
 
9) Jde na návštěvu …….. kamarádovi. 
a)   v   b)   do             c)  na   d)   ke 
 
10)  Nechal auto …….. parkovišti. 
a) v             b)  do   c)  na   d)  k 
 

 

 

 

 

 



Úloha 2 

Pracujte podle příkladu. Zeptejte se na podtržené slovo. Napište jedno správné řešení do 
záznamového archu. (Work according to the example given. Form questions to the 
underlined word. Write only one solution on the separate answer sheet.) 
          max. 5 bodů 

Příklad: Oliver rád čte. – … rád čte? 

a) Kdy             b)  Kdo   c) Kde    d)  Který 
 

11) Ta bunda je dárek od manželky. – Od … je ten dárek?  

a)  kdo   b) koho  c)  něho   d)  čí 
 

12) Musím si to ještě jednou zopakovat. – … si to musíš ještě zopakovat?   

a) Kolik             b)  Kolikrát  c)  Kdy    d)  Kde  
 

13) Petr přijel z Prahy. – … přijel Petr? 

a) Kde             b) Kdo    c)  Odkud   d) Čí  
 

14) To je Janin kufr. – … je ten kufr? 

a) Jaký            b)  Kde   c)  Co    d)  Čí 
 

15) Sedí na židli. – Na … sedí? 

a)   čem  b)  co   c)  čemu   d)  čí 
 
 

Úloha 3 
Pracujte podle příkladu. Doplňte tvary přítomného času. Jedno správné řešení napište do 
záznamového archu. (Work according to the example given. Put verbs into the present 
tense. Write only one solution on the separate answer sheet.)  max. 5 bodů 
 

Příklad:  Alena každý den odpoledne půl hodiny … (spát). ZÁZNAMOVÝ ARCH: …spí… 

16) Jana …… (hrát) moc hezky na kytaru.  

17) Ne, my teď ještě …… (nejít) domů.  

18) David a Matěj ……  (blahopřát) Jitce k narozeninám.  

19) Co …… (pít)? /ty/ 

20) Dobrý den, prosím vás, ……  (nevědět), kde je Václavské náměstí?  



Část B 

Úloha 1  

Pracujte podle příkladu. Slova v závorce napište ve správném tvaru. Napište vždy jedno 

slovo. Jedno řešení nakonec napište do záznamového archu.  max. 10 bodů 

 

Příklad: Vrátil se z … (Japonsko).  ZÁZNAMOVÝ ARCH: …Japonska… 

1) Mají doma dva … (počítač).  

2) Mám pro … (ona) dárek. 

3) Pozdravoval … (Lucie). 

4) Dal si rohlík s … (rajče). 

5) Chtěl jsem … (oni) lépe poznat. 

6) Psali o všech … (jedenáct) turistech.  

7) S … (váš) kolegy se mi pracovalo dobře.  

8) Mezi … (jejich) dětmi je 6 let rozdíl.  

9) Musím říct, že se mi … (to) auta nelíbí, koupíme si nějaké jiné.  

10) Jde na návštěvu k … (Bára). 

 

  



Úloha 2  
Vyberte jedno správné řešení a napište ho do záznamového archu.    max. 10 bodů 
 
Věra Chytilová je ve světě filmu kritikou řazena 11)… nejvýznamnější 

osobnosti tzv. české nové vlny.  

Tato významná režisérka 12)… studovala dva roky architekturu 

v Brně. Po odchodu do Prahy prošla několika filmovými profesemi, za 

kamerou začínala na Barrandově jako pomocná síla, 13)… se 

vypracovala až na vedlejší režisérku. V roce 1962 dokončila na FAMU 

obor filmová režie, 14)… který ji přijali jako jedinou ženu. Spolu se 

svými spolužáky (např. Jiří Menzel, Evald Schorm, Juraj Jakubisko, Jan Schmidt) se stala slavnou 

a nakonec patří k těm 15)… českým filmovým osobnostem všech dob.  

Věra měla za komunizmu těžký život. Státní tajná policie se několikrát neúspěšně 

pokoušela o to, 16)… s ní Chytilová spolupracovala. Jiří Menzel o ní řekl: „Věra byla vždy čestný 

člověk a za to si jí vážím. Kvůli televizní inscenaci Kamarádi nemohla šest let pracovat, a o to 

17)… se jí pak musela odmítat spolupráce s komunisty. Samozřejmě, že se chtěla vrátit za 

kameru, ale přesto komunisty nepodpořila. 18)… si představit, jak vy sami odmítáte podepsat 

např. Antichartu a víte, že se tím do své práce už nevrátíte. Kdo z vás budete hrdina a kdo z 

vás budete tak 19)… jako ona?“ Tato slova stejně jako 20)… vzpomínky na Věru Chytilovou 

potvrzují pevný morální postoj této ženy.    

(zpracováno a upraveno podle www.wikipedie.cz) 

 

 
11. a) do    b) k     c) mezi 

12. a) brzy     b) dříve    c) nejdříve 

13. a) kudy     b) odkud    c) tamtudy 

14. a) na    b) za    c) ve 

15. a) známým    b) známějším   c) nejznámějším 

16. a) aby    b) kdyby   c) jakoby 

17. a) špatně    b) hůř    c) nejhůř 

18. a) Zkuste    b) Zkus    c) Zkusíte  

19. a) odvážný    b) odvážnější   c) nejodvážnější 

20. a) Menzelovi   b) Menzelovy   c) Menzelova 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_nov%C3%A1_vlna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barrandov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filmov%C3%A1_a_televizn%C3%AD_fakulta_Akademie_m%C3%BAzick%C3%BDch_um%C4%9Bn%C3%AD


Část C 

Úloha 1 

Slova v závorce napište ve správném tvaru. Řešení napište do záznamového archu.  
max. 20 bodů  

 
Zatímco se před lety báli žáci přijímaček a 1)…  (náročné budoucí studium), dnes mají obavy 

ředitelé středních škol, aby naplnili kapacitu svěřených vzdělávacích ústavů. 2)… (dítě) 

vycházejících z posledních ročníků základek je totiž rekordně málo a 3)…  (středoškolský učitel) 

začínají mít strach o svou budoucnost. 

„Letos chceme otevřít 4 třídy, takže bychom měli nabrat 120 4)…  (člověk). Situace není úplně 

dobrá, protože jsme zatím dostali 153 přihlášek," řekl 5)…  (naše noviny) ředitel školy. Loni to 

bylo stejné, podobná čísla nejprve sice nikomu 6)…  (žádná starost – pl. / množné číslo) 

nedělala, ale... Deváťáci si podávají přihlášky na dvě školy, takže např. z loňských 146 7)… 

(přihlášený) jich sem nakonec nastoupilo jen 96.  

Vůbec nejhůře jsou na tom 8)…  (střední odborné učiliště). „V našem městě máme dvě střední 

odborné školy, každá má možnost přijmout 120 zájemců. Bude ale úspěch, když jich nastoupí 

polovina,“ shodli se 9)…  (současný ředitel) uvedených škol.  

„Problém je už to, že na učiliště se dětem prostě nechce a škol s maturitou je hodně, takže pak 

najdete mezi 10)…  (maturant) i čtyřkaře ze základky. Kdo jiný by však měl být na učilištích než 

děti, které nebaví učit se a jsou šikovné na ruce ? Jenže právě tito žáci se často 11)… 

(rozhodnout) jít na střední školu a pak se tam trápí. Kterého učitele překvapí, když hned v 

prváku mají studijní problémy a jen tak čekají, co se s nimi 12)…  (stát), když budou mít pětky? 

Jak se to asi může vyvíjet dál? „Někteří na konci roku propadnou, opakují ročník a trápí se, jiní 

jsou 13)…  (vyloučit) ze školy a přejdou jinam" říká jeden z ředitelů Jiří Brada.  

Loni střední školy a učiliště v některých krajích 14)…  (nabízet) deset tisíc míst. To by bylo 

dobré, kdyby ze základních škol 15)…  (nevyjít) jen 4631 dětí. Není těžké si představit, že na 

střední školu s maturitou musel být tehdy 16)…  (přijmout) skoro každý.  

Jak potvrzují výchovní poradci, střední odborná učiliště už dávno 17)… (přestat) být pro žáky 

atraktivní. Žáci si myslí, že by se na trhu práce bez maturity špatně 18)… (uplatnit). To však 

není pravda. Stále totiž existují žádané obory. Je navíc nesmyslné podporovat tendenci k tomu, 

aby se i ty nestudijní typy za každou cenu 19)…  (vyhnout) učilišti. 

Jedna z výchovných poradkyň doporučuje maminkám a tatínkům budoucích středoškoláků: 

„Jsme tady nejen pro žáky, ale také pro vás. Nebojte se, 20)…  (nestydět) se, přijďte se s námi 

poradit!"  

(zpracováno na motivy www.regiony.impuls.cz) 

 
 
 
 
 
 



ČTENÍ 
 
Část A  
Úloha 1           
Přečtěte texty. Vyberte si správnou informaci. Pracujte podle příkladu. Jedno řešení 
nakonec napište do záznamového archu. (After reading the following texts, choose only one 
correct answer and then write it on the separate answer sheet. Work according to the 
example given.)          max. 4 body 
 
Příklad (Example): 

Cukrárna U Jahůdky 
Zmrzlina, sladkosti podle domácích 
receptů!  
Od 17 hodin na všechno sleva 50 %. 

Která informace je správná? 
a) Tady prodávají dorty. 
b) Tady prodávají chléb a rohlíky.  
 
1) TEXT 

 
Která informace je správná? 

a) Tady pracují nemocní lidé.  

b) Tady pracuje paní doktorka. 

 
 

 
 
2) TEXT 

 
 

Která informace je správná? 
a) Tady můžete mít oslavu. 

b) Tady mají teplé snídaně. 

 
 
 

 
3) TEXT 

 

 
Která informace je správná? 

a) Oslava je v restauraci Pod Knížecí.  

b) Oslava je o víkendu večer. 

 

 

 

 

POZVÁNKA NA OSLAVU NAROZENIN 

Srdečně Vás zvu na oslavu svých 35. 

narozenin! Jaroslav Křiklavý 

Kde: u nás doma (adresa: Pod Knížecí 34, 

Poděbrady) 

Kdy: v sobotu 23. 5. ve 21.00 hodin 

 

Jana Zahradníková 

- dětský lékař 

- ordinační hodiny: 

pondělí–pátek: 7.30–10.00  

Restaurace U Šenku 
- teplá jídla od 12 hodin 
- narozeniny, svatby, promoce... 
- rezervace nutná 
- adresa: Koutnická 43, Praha 6, telefon: 

608 776 662 
 



 

4) TEXT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Která informace je správná? 
a) Tenhle film je v angličtině. 

b) Tenhle film je pro rodiče a děti. 

 
 
Úloha 2            
Čtěte text a doplňte slova A–H. Pozor, musíte doplnit 6 slov, ale máte 8 slov. Nebudete 
potřebovat 2 slova. Pracujte podle příkladu. Jedno řešení nakonec napište do 
záznamového archu. 

max. 6 bodů 
 

A B C D E F G H I 

končí  pozvání  těším srpnu Zítra nemůže  dopis vzít  milá 

 
(příklad) ........ babičko,  

děkuji Ti za (5) ................ k tobě na chalupu. Jsem moc rád, že máš na mě čas i tento rok v létě 

o prázdninách. Rád přijedu, můžu v červnu nebo v červenci, bohužel nemůžu v (6) ................, 

protože jedeme s rodiči na dovolenou k Máchovu jezeru.  

Škola (7) ................ 28. 6. – to je pátek. Můžu přijet už v sobotu vlakem nebo v pondělí 

autobusem. Mám jeden problém, nemůžu prosím (8) ................ také psa Harika? Máma musí 

do práce a Harik (9) ................ být doma sám. Na chalupě budu s Harikem chodit na procházky 

do lesa a řece.  

Moc se (10) ................  

Tvůj 

Pavel 

 

 
 
 
 

NOVÝ FILM PRO RODIČE A DĚTI 
Kino SVĚT uvádí anglický film DO LESA A ZASE ZPÁTKY. 
Film je 

- pro celou rodinu (pro děti i pro dospělé) 
- 50 minut 
- česky 
- 25 Kč děti do 12 let, 50 Kč dospělí, děti do 2 let zdarma 

 



Část B 
Úloha 1            
Přečtěte si text. Pracujte podle příkladu. Vyberte jedno správné řešení a napište ho do 
záznamového archu.              max. 10 bodů 
 
Ze zničené památky je pohádkový zámek 
Vila v Ratboři u Kolína je slavná práce Jana Kotěry z let 1911– 1913. Ervin a Oto Mandelíkovi, 
bohatí cukráři, oslovili architekta Jana Kotěru, aby pro jejich rodinu navrhl v Ratboři 
reprezentativní dům.  
Tento slavný architekt postavil moderní vilu, ve které byla po druhé světové válce 49 let škola. 
Po roce 1989 dostala vilu zpátky rodina Mandelíkových, která se musela během války z 
republiky odstěhovat a která na dům až v roce 1999 našla kupce. Nový majitel začal 
rekonstrukci hned další rok, stavba trvala čtyři roky a místo soukromého domu se v roce 2004 
otevřel hotel Chateau Kotěra.  
Jan Kotěra nenavrhl jen exteriér, ale i interiér (např. dveře, topení, nábytek, světla apod.). Na 
stěny dal dřevo nebo umělý kámen, pro jejich zdobení navrhl František Kysela geometrickou 
malbu.  
Staré místnosti byly pomalu rekonstruované, při práci pomáhal architekt Ondřej Kukrál, který 
pracoval s fotografiemi od Jana Kotěry a s archeologickým průzkumem. V dnešních pokojích 
je buď dobový nábytek, nebo jeho napodobeniny.  
Vila byla v tragickém stavu. Zničené byly interiéry i exteriéry. Všechno dřevěné zdobení stěn 
se muselo vyměnit. V jedné ze zimních zahrad stála socha Lenina, sochy z této zahrady a lavice 
byly schovány ve vlhkém a chladném sklepě, proto se všechno ze dřeva vyhodilo.  Z 
historického nábytku zůstalo jen zařízení ve dvou koupelnách, jeden servírovací stůl, skříňky v 
kuchyni a některá světla. Mezi dnešní vzácné kusy patří také moderní jídelní stůl a pak skříň 
od architekta Jana Kotěry z jeho vlastní vily, kterou se podařilo získat prostřednictvím aukčního 
domu Dorotheum.  
Hoteloví hosté mohou ve volném čase chodit na dlouhé procházky do krásného parku, kde 
relaxovali už Mandelíkovi.    (upraveno a zkráceno podle www.bydlení.cz) 
 
Příklad: O jaký typ textu se jedná? 
a) Osobní e-mail. 
b) Vědecká studie. 
c) Článek do časopisu. 
d) Zpráva o výsledcích statistiky. 
 
1) Co je hlavním tématem textu? 
a) Rodina Mandelíků. 
b) Architekt Jan Kotěra. 
c) Oprava památky u Kolína. 
d) Založení zámku v Ratiboři. 
 
2) Kdo vilu postavil? 

a) Jan Kotěra. 
b) Oto Mandelík. 
c) Ervin Mandelík. 
d) František Kysela. 



3) Kdy byla vila postavena? 
a) V roce 2000. 
b) V roce 2004. 
c) Za 2. světové války. 
d) Na začátku 20. století. 

 
4) Co bylo ve vile, než ji Mandelíkovi dostali zpátky? 

a) Hotel. 
b) Škola.  
c) Cukrárna.  
d) Soukromá vila. 

 
5) Ve kterém roce Mandelíkovi prodali vilu? 

a) 2004.  
b) 2000.  
c) 1999.  
d) 1989.  

  
6) Kdo navrhl exteriér domu?  

a) Rodina Mandelíkových. 
b) František Kysela. 
c) Ondřej Kukrál. 
d) Jan Kotěra.  

 
7) Co zdobilo stěny? 

a) Kotěrovy fotografie.  
b) Geometrická světla.  
c) Dekorační topení.  
d) Malby.  

 
8) Kde se našly sochy, než začala rekonstrukce? 

a) Venku na zahradě.  
b) Ve studeném sklepě.  
c) Ve zničených pokojích.  
d) Ve vlhké zimní zahradě. 

  
9) Co se muselo koupit nové?  

a) Zámecký park.  
b) Dřevěná dekorace.  
c) Kuchyňské skříňky.  
d) Sochy do zimních zahrad.  

 
10) Co se i dnes používá z nábytku rodiny Mandelíkových? 

a) Osvětlení. 
b) Jídelní stůl. 
c) Dřevěné lavice.  
d) Skříň z Dorothea.  



Část C  
          
Úloha 1 
Seřaďte části textu do smysluplného úryvku z novinové zprávy. Část A je příklad (0). Jedno 
řešení nakonec napište do záznamového archu. 
           max. 4 body 

A) Strážníci vyjeli těsně před půlnocí do ulice Jaselská kvůli stížnosti na rušení nočního klidu.  

B) Při jedné z nich například hlídka objevila 22 nezletilých s 0,2 až dvěma promile alkoholu 
v krvi. 

C) „Dechová zkouška u tohoto chlapce prokázala 2,38 promile alkoholu,“ uvedla policejní 
mluvčí. Policisté přivolali také sociální pracovníky a záchrannou službu, která mladíka 
odvezla do nemocnice. 

D) Na alkohol u mladistvých se strážníci zaměřují při pravidelných kontrolách.  

E) Hlídka tam zadržela šest mladíků. Jeden z nich byl evidentně opilý.  

(M. Boccou Kestřánková, K. Hlínová, P. Pečený, D. Štěpánková, Čeština pro cizince B2, Brno 
2013) 
 
 
 
 
Úloha 2            
Přiřaďte ke každému textu (5–10) vhodný titulek (A–H). Pozor, dva titulky nebudete 
potřebovat. Pracujte podle příkladu. Jedno řešení nakonec napište do záznamového archu.
                 max. 6 bodů 
Příklad: Třebaže je doporučováno jíst zeleninu a ovoce pokud možno v syrovém stavu, 
mrkvi tepelná úprava svědčí. Podle některých zdrojů využije organismus ze syrové mrkve 
jen asi 25 procent živin. Při tepelné úpravě a při použití tuku tělo vstřebá více než 
polovinu beta-karotenu z mrkve. 

5) Sladká a křupavá jarní mrkev je jednou z mála dobrých stránek dietních jídel. Na mrkev se 
na rozdíl od některých jiných zelenin dá i těšit. Nejenže si pochutnáte na mrkvovém salátu 
teplém i studeném, s hrozinkami či kuskusem, také se vždycky vejdete do 1 000 kalorií. 
 
6) Mrkev nakrájíme na kolečka a dáme dusit do malého množství vroucí slané vody s 
nakrájenou cibulí na cca 10 minut. Pak přidáme hrášek, máslo, cukr a dusíme doměkka. 
Podáváme s bramborem. 
 

7) Rané karotky sejte na jaře přímo na místo, kde chcete, aby rostly. Začněte, až když se teplota 
půdy pohybuje od 7 °C výše. Pokud chcete ranou mrkev vysadit ještě dříve, je třeba použít 
poklop nebo jiné krytí, které po několika týdnech musíte zase sundat.  
 
8) Mrkev pochází z jižní Asie, z oblasti Afghánistánu, Íránu a Pákistánu, kde ještě přežívají její 
divocí a nezkultivovaní zástupci, a tvoří tak oblast vzniku druhu. Historie jejího rozšíření není 
zcela jistá; předpokládá se, že se v 10. století dostala do celé oblasti od Indie po východní 
Středomoří.  
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afgh%C3%A1nist%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1kist%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Centrum_diverzity_druhu
http://cs.wikipedia.org/wiki/10._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edomo%C5%99%C3%AD


9) V mrkvi se nalézá mnoho vitaminů a jiných užitečných látek, z nichž nejvýznamnější jsou 
beta-karoteny. Dále je tato rostlina bohatá na vlákniny a antioxidanty. Po chemické stránce 
byla podrobně prozkoumána a v jejím kořenu a semenech bylo nalezeno několik set různých 
chemických sloučenin.  
 
10) Mrkev se používá jako močopudný a projímavý prostředek, při močových kamenech a 
revmatických zánětech kloubů. Šťáva z kořene pomáhá také při srdečních chorobách. Mrkev 
obsahuje důležitou vlákninu a podporuje vylučování cholesterolu z těla. Pro úhradu vitaminu 
A je třeba sníst asi 50 g syrové denně, především v zimním období.  
 
 
 

A) Pěstování mrkve   
 

 B) Sklízení mrkve 
 
 C) Obsahové látky  

 D) Historie a výskyt  

E) Zhubněte díky mrkvi  

 F) Lékařství a léčitelství  

 G) Recept na lék z mrkve  

 H) Dušená mrkev s hráškem  

 I)  Tepelná úprava mrkve lidskému organizmu svědčí  

 (Texty jsou kráceny a upraveny podle www.kaloricketabulky.cz, www.ona.idnes.cz, 
www.jaktak.cz, www.wikipedie.cz,  www.hubneme-a-zhubneme.blogspot.fr) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%92-karoten
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1knina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antioxidant
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mo%C4%8Dopudnost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proj%C3%ADmadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8Dov%C3%A9_kameny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Revmatick%C3%A9_nemoci
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1n%C4%9Bt_kloub%C5%AF&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1knina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cholesterol
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9%C4%8Ditelstv%C3%AD
http://www.jaktak.cz/
http://www.wikipedie.cz/
http://www.hubneme-a-zhubneme.blogspot.fr/


LEXIKUM 

Část A  

Úloha 1  

K podtrženým slovům napište antonymum (slovo opačného významu). Nepoužívejte prefix 

ne-. Pracujte podle příkladu. Jedno řešení nakonec napište do záznamového archu. (Write 

antonyms - words with opposite meaning - to the underlined words. Don’t use the prefix 

ne-. Write your answer on the separate answer sheet according to the instruction given.)

          max. 5 bodů 

Příklad: malý byt ZÁZNAMOVÝ ARCH (ANSWER SHEET) velký 

1) rychlý start  

2) starý svetr 

3) poslední den 

4) hubený kluk  

5) zlý pes 

 

Úloha 2 

K podtrženým slovům napište synonymum (slovo stejného významu). Pracujte podle 

příkladu. Jedno řešení nakonec napište do záznamového archu. (Write synonyms - words 

with same meaning - to the underlined words. Write your answer on the separate answer 

sheet according to the instruction given.)     max. 5 bodů 

Příklad: Je mi špatně. ZÁZNAMOVÝ ARCH (ANSWER SHEET) zle 

1) Zpíval pěkně. 

2) Je to moc drahé.  

3) Je to legrační nápad.  

4) Adam je chytrý. 

5) Venku je chladno.   



Část B 
Úloha 1 

Najděte slovo, které má nejobecnější (nadřazený) význam. Pracujte podle příkladu. Jedno 

řešení nakonec napište do záznamového archu.     max. 5 bodů 

příklad: a) škola  b) žák   c) učitel  d) ředitel 

  

1) a) matka   b) dcera  c) sestra  d) žena 

2) a) barva   b) růžová  c) modrá  d) lila 

3) a) sprintovat   b) sportovat  c) běhat   d) posilovat 

4) a) vila   b) zámek  c) budova   d) hrad 

5) a) cuketa   b) paprika  c) pórek   d) zelenina 

 

Úloha 2 

Pracujte podle příkladu. Jedno řešení nakonec napište do záznamového archu.  

max. 5 bodů 

Příklad: Konečně začal … také mléko.  

a)  dopít b) dopíjet c) pít   d) zapít e) zapíjet    

6) Těším se, až se … 

a) setkáváme  b) setkáme  c) potkáváme d) zajedeme e) procházíme  

7) Petruška musela hezky … pokoj, aby byl pěkný a čistý, pak si mohla jít hrát ven.  

a) uklidit    b) sklidit  c) vyklidit  d) odklidit  e) nesklidit   

8) Náš tým chce ... časopis o sportu.  

a) brát b) vybrat  c) vybírat d) odebírat e) nabrat  

9) Na kongres se ... kapacity ze všech zemí světa.  

a) vyhlásily b) odhlásily c) zahlásily d) rozhlásily e) přihlásily 

10) Když přijde domů, pověsí kabát na věšák, vypije si čaj, ... do postele, pak alespoň půl 

hodiny spí.  

a) leží  b) pokládá se  c) lehne si d) nalehne   e) položí si 

 

 

 

 



Část C 

Úloha 1 

Vyberte vždy jedno správné řešení. Každé slovo můžete doplnit maximálně jednou. Řešení 

nakonec napište do záznamového archu.  

 
Dvě slova z nabídky nebudete potřebovat. Slovo H a věta nula jsou příklad. 
 

A B C D E F G H 

platící výplatní vyplacené proplacený splatné  platební  poplatné splátkový 

 

0) Naše firma pro vás připraví ……… kalendář. 

1) Banka vám pošle e-mailem potřebné ……… údaje. 

2) Všechny položky najdete na ……… pásce. 

3) Tyto ideje jsou ……… době.  

4) Předložené účty jsou ……… do 5. 8. tohoto roku. 

5) Podívej, ta žena ……… u kasy ztratila svetr.  

 

Dvě slova z nabídky nebudete potřebovat. 

 

A B C D E F G 

prosadil  nasadil vysadil přisadil  přesadil odsadil  zasadil  

 

6) Květinu ……… do většího květináče. 

7) Na schůzi ……… zvýšení platu. 

8) Než začal číst, ……… si na nos brýle. 

9) Starosta se ……… o postavení nového bazénu. 

10) Kamarád ho ……… z auta nedaleko od restaurace. 

 

 
 
 
 


