
Výchozí text k úlohám 1–4 

Film „Senna“ přináší skutečný příběh legendárního Brazilského závodníka formule 1 
Ayrtona Senny, kterého mnozí považují za nejlepšího jezdce historie. Sledujte 
Sennovu velkolepou kariéru, jeho fyzický a duševní vývoj na závodních okruzých i 
mimo ně, jeho cestu za dokonalostí i zásadní proměnu z neskutečně talentovaného 
nováčka, který v roce 1984 razantně vtrhl do F1, v míty opředenou legendu, jež se ze 
Senny stala po tragických událostech v Imole roku 1994. Díky úzké spolupráci s 
rodinnou závodníka a s vedením F1 se film „Senna“ stává prvním oficiálním 
dokumentem o jeho životě s mnoha úžasnými a dosud nepublikovanými 
archivními materiály. 
(csfd.cz;  
oficiální text 
distributora, upraveno) 

––––– 

––––– 
1. Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a 
napište je pravopisně správně. Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, 
které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu. Doporučení: Opravte 
pouze ta slova, u kterých jste si jisti, že jsou ve výchozím textu zapsána s pravopisnou 
chybou. 

2.1 Na základě obsahu výchozího textu lze vyvodit význam označení F1. Napište, co 
označení znamená. 

2.2 Napište, jakým slovotvorným způsobem označení F1 vzniklo. 

3. Vypište z výchozího textu slovo, které vzniklo skládáním. 
4. Přiřaďte k přejatým slovům z výchozího textu (4.1−4.4) český ekvivalent (A–F), 
kterým lze dané slovo nahradit. (Posuzovaná slova jsou v textu vyznačena. Každé 
slovo z nabídkyA–Fmůžete přiřadit pouze jednou. Dvě slova zbydou a nebudou 
použita.) 

4.1 historie 

4.2 fyzický 

4.3 tragický 

4.4 nepublikovaný 
A) slavný 
B) období 
C) smutný 
D) nezveřejněný 
E) dějiny 
F) tělesný 

––––– 

––––– 

––––– 

5. Označte variantu, ve které jsou obsažena pouze slova příbuzná: 
A)obyčej, obyčejný, obvyklý, 
obyčejně 



B)mlýn, mlýnek, mlynář, 
mlýnice, umlít 
C)sýr, sýrový, syrový, 
syreček, sýry 
D)lékař, léčitel, ležet, léky, 
lékárna 

––––– 

––––– 

––––– 

Výchozí text k úlohám 6–9 

Stavovské povstání vypuklo téměř sto let po nástupu Habsburků na český trůn. Celé 
toto období se vyznačovalo napětím mezi dvěmi formami vlády. České stavy se snažily 
přiblížit ideji stavovské konfederace, tj. stavu, kdy by faktickou vládu v zemi 
vykonávaly stavy jednotlivých zemí. Již několik desetiletí mohly stavům posloužit za 
vzor Spojené provincie nizozemské. Teoreticky mohlo být povstání zaštítěno také 
učením o právu na „odpor proti tyranovi“. Představa, že by se v českých zemích mohl 
uplatnit nizozemský koncept vlády, samozřejmě panovníka děsila. Navíc byla zcela v 
rozporu s jejich snahou o potlačení stavů a posílení královské moci. 
(wikipedia.org, 
upraveno) 

––––– 

––––– 
6.1 Vysvětlete, co znamená ve výchozím textu použité označení tj. (Označení je ve 
výchozím textu zvýrazněno) 

6.2 Napište, jakým 

slovotvorným způsobem  
označení tj. vzniklo. 
7. Napište slovní druh slova podtrženého ve výchozím textu a určete u něj pád, číslo a 
rod. (Odpovězte celými slovy, nepoužívejte zkratky.) 

8. Vypište z výchozího textu slovo, které je zapsáno s tvaroslovnou chybou. Napište jej 
také ve správném tvaru. 
9. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je vzhledem k výchozímu textu 
napsáno pravdivě (A), či nikoli (N). 
9.1 Výchozí text obsahuje sousloví. A/N 
9.2 Výchozí text obsahuje slova přejatá. A/N 
9.3 Výchozí text obsahuje slovo zkratkové. A/N 
9.4 Výchozí text obsahuje slovo složené. A/N 

––––– 

––––– 

––––– 
10. Přiřaďte k jednotlivým slovním druhům (10.1−10.4) konkrétní slova z nabídky 
(A–F), která daným slovním druhem jsou. (Každé slovo z nabídkyA–Fmůžete 
přiřadit pouze jednou. Dvě slova zbydou a nebudou použita.) 

10.1 zájmeno 



10.2 číslovka 

10.3 příslovce 

10.4 částice 
A) kéž 
B) lepší 
C) když 
D) jež 
E) několik 
F) hodně 

––––– 

––––– 

––––– 

Výchozí text k úlohám 11–14 

Tak se dozvěděla, že v té malé skříňce není ukryta bučící kráva, ale že se bučení ozývá 
jenom z té černé kulaté desky, která se může vyměnit libovolně za desku s hlasem 
nějakého zvířete. Při té přednášce si kmotra liška vyskočila zase na špalík, aby 
dobře viděla, jak se s gramofonem zachází, protože si hned řekla, že jí nebude na 
škodu, když to bude vidět. Tak viděla, jak se do gramofonu vkládá nová deska, jak se 
gramofon natahuje, jak se klade kolečko s jehlou na desku a jak se gramofon spouští a 
zastavuje se. 
(J. Lada: O chytré kmotře lišce, 
upraveno) 

––––– 

––––– 

11. Vypište z výchozího textu slovo přejaté. 

12. Napište, jaké druhy zájmen se objevují v prvním souvětí výchozího textu. 

13. Je pravda, že všechna slovesa v posledním souvětí jsou: 
A) rodu činného 
B) rodu trpného 
C) vidu dokonavého 
D) vidu nedokonavého 

14. Na kterém řádku není správně určena příslušnost výrazu k slovnímu druhu? 
Posuzovaná slova pocházejí z textu a jsou v něm zvýrazněna tučně. 
A) není – sloveso 
B) zase – příslovce  
C) dobře – příslovce 
D) hned – zájmeno 

––––– 

––––– 

––––– 
15. Použijte slovo okolo ve dvou různých větách tak, aby bylo v každé z nich jiným 
slovním druhem. Uveďte vždy, jakým slovním druhem slovo okolo v dané větě je. 

 



Řešení: 

1. brazilského, okruzích, mýty, rodinou; 2.1 formule 1, 2.2 zkracování;  

3. velkolepou, spolupráci; 4.1 E), 4.2 F), 4.3 C), 4.4 D); 5. B); 6.1 to je/jest, 6.2 

zkracování; 

7. podstatné jméno, 2. pád, číslo množné, rod ženský; 8. dvěmi – dvěma; 

9.1 A, 9.2 A, 9.3 N, 9.4 A; 10.1 D), 10.2 E), 10.3 F), 10.4 A; 

11. gramofon/gramofonu/gramofonem; 

12. osobní zvratné (se), ukazovací (té), vztažné (která), neurčité (nějakého); 

13. D); 14. D); 

15. např. Nakoupím, protože pojedu okolo obchodu. (předložka), Nakoupím, protože 

pojedu okolo. (příslovce) 
 


