
Souhrn za týden 

 

1. Přiřaďte k pojmům (1.1–1.4) odpovídající příklady (A–F). Každou možnost z nabídky A–F 

můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou využity. 

1.1 homonyma 

1.2 synonyma 

1.3 antonyma, která jsou součástí stupnice (škály) 

1.4 antonyma, která se vylučují 

A) nablýskaný – natřískaný 

B) třpytivý – blyštivý 

C) rys – travička 

D) ženatý – svobodný 

E) šťastný – zabezpečený 

F) začátek – konec 

––––– 

Výchozí text k úloze 2 

 

Když jednu z těch červených kapslí spolknete, tak jen tak obyčejně neusnete; spánek vás 

dočista ochromí a celou noc se neprobudíte, ať se kolem vás děje, co děje. Proto mi ty prášky 

dávají; ve starý nemocnici jsem se vždycky probudil a načapal je, jak na pacientech, co spali 

kolem mě, provádějí hrozný zločiny. 

(K. Kesey: 

Vyhoďme ho z kola ven) 

2. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoliv (NE). 

Odpovědi posuzujte na základě výchozího textu. 

2.1 Spojkouproto sice začíná nová věta, ale významově se vztahuje také k předchozí větě. 

ANO – NE 

2.2 Slovo co v posledním souvětí (v textu kurzivou) patří mezi spojky. ANO – NE 

2.3 Výrazy červených kapslí a prášky jsou v tomto textu synonymy. ANO – NE 

2.4 V podtrženém souvětí se nacházejí slovesa, která lze považovat za antonyma. ANO – NE 

––––– 

––––– 

3. Uspořádejte jednotlivé části textu (A–D) tak, aby byla dodržena textová návaznost. 

A) Záhadou však zůstávalo, proč se nadále zvyšovaly jak moje dioptrie, tak stupně 

známkování v matice. Asi chyba ve sklech nebo co… 

B) Živě si pamatuju, jak jsem ve čtvrté třídě dostala poprvé dvojku z matematiky. Doma jsem 

řekla, že jsem neviděla na tabuli a špatně jsem opsala zadání. 

C) Každopádně za dobu své dvacetileté slepoty jsem vyměnila zhruba desatery brýle. Od 

dětských motivů jsem přešla přes dřevěné obroučky (tehdy neskutečně uncool!) až po 

současné hranaté hipsteří modely. 

D) Pečující rodičovstvo hned jednalo, a tak moje paní očařka diagnostikovala půl dioptrie 

(což má asi leckdo). Obdržela jsem své první slušivé obroučky. 

(www.modnipeklo.cz/ 

/clanky/me-obrouckove-trapeni) 

––––– 

––––– 



4. Přiřaďte k druhým částem frazémů (4.1–4.4) odpovídající první část (A–F). Každou 

možnost z nabídky A–F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou 

využity. 

4.1**** zač je toho loket 

4.2**** díru do světa 

4.3**** prázdnou slámu 

4.4**** božskou 

A) udělat 

B) kápnout 

C) mlátit 

D) ukázat 

E) najmout 

F) stlát 

––––– 

––––– 

5. Uspořádejte jednotlivé části textu (A–E) tak, aby byla dodržena textová návaznost. 

A) Snivci jsou žrouti. Že Klepp při vyplňování jednotlivých rubrik vykazuje jistou píli, dává 

za pravdu jiné mé tezi: Jedině skuteční lenoši vynalezli způsoby, jak ušetřit práci. 

B) Klepp ubíjí často celé hodiny sestavováním rozvrhů hodin. Že během sestavování bez 

ustání polyká krvavou tlačenku s ohřátou čočkou, potvrzuje pouze mou tezi, která 

jednoznačně praví: 

C) Také letošního roku namáhal se Klepp víc než čtrnáct dní, aby si po hodinách rozvrhl svůj 

den. Když byl u mě včera na návštěvě, tvářil se delší dobu tajemně, pak vylovil z náprsní 

kapsy na devětkrát složený papír a podával mi ho: zase jednou vynalezl, jak ušetřit práci. 

D) Na každý pád však před biografem anebo při pivě nenápadná propaganda pro ilegální 

komunistickou stranu – půl hodiny – nepřehánět! 

E) Přelétl jsem pohledem ten list, mnoho nového nepřinášel: v deset hodin snídaně, do oběda 

přemýšlení, po jídle hodinka spaní, pak káva, vsedě v posteli hodinu flétna, pak vstát a hodinu 

pochod po pokoji s dudami, pak střídavě buď dvě hodiny pivo s tlačenkou, nebo dvě hodiny 

biograf. 

(G. Grass: 

Plechový bubínek; upraveno) 

––––– 

Výchozí text 

k úloze 6 

Byl tak slepý, že nerozpoznal žádnou lest ze strany svých nadřízených. 

6. Která z možností obsahuje synonymum ke slovu slepý? Odpověď posuzujte na základě 

výchozího textu. 

A) nejasný 

B) nevidomý 

C) nevšímavý 

D) nerozvážný 

––––– 

––––– 

7. Uspořádejte jednotlivé části textu (A–E) tak, aby byla dodržena textová návaznost. 



A) Stala se v Londýně, přesněji řečeno v Kensingtonu; nebo počkejte, bylo to v Bromptonu 

nebo v Bayswateru, zkrátka tam někde. Ten soudce byl Master Justice Kelley a ta žena se 

jmenovala zcela prostě Myersová. Mistress Edith Myersová. 

B) Protože v této historii vystupuje soudce, který vynáší svůj rozsudek nehledě na paragrafy, 

nýbrž na zdravý lidský rozum, plyne z toho, že se následující událost nemohla stát jinde nežli 

v Anglii. 

C) Vězte tedy, že tato jinak úctyhodná dáma vzbudila pozornost policejního komisaře Mac 

Learyho. „Má drahá,“ řekl pan Mac Leary jednoho večera své ženě, „mně nejde z hlavy ta 

Mrs. Myersová. Rád bych věděl, z čeho ta ženská žije. 

D) Každý znalec poměrů nahlédne, že tento příběh se nemohl stát u nás ani ve Francii ani v 

Německu, neboť v těchto zemích, jak známo, soudcové jsou povinni soudit a trestat hříšníky 

podle litery zákona, a nikoliv podle svého rozšafného rozumu a svědomí. 

E) Považte si, že teď, v únoru, si posílá služku pro chřest. Dále jsem zjistil, že přijímá denně 

dvanáct až dvacet návštěv, od hokynářky až po vévodkyně. Vy řeknete, že je to asi kartářka. 

Dobrá, ale to může být jenom pláštíkem pro něco jiného, řekněme pro kuplířství nebo pro 

špionáž.“ 

(Karel Čapek: 

Povídky z jedné kapsy) 

––––– 

––––– 

8. Přiřaďte k první části frazému (8.1–8.4) příslušnou druhou část (A–F). Každou možnost 

z nabídky A–F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou využity. 

8.1 Není růže 

8.2 Pro jedno kvítí 

8.3 Pod svícnem 

8.4 Koho chleba jíš, 

A) slunce nesvítí. 

B) bez trní. 

C) ten krade. 

D) bývá největší tma. 

E) nebývá písní. 

F) toho píseň zpívej. 

Řešení: 

1.1 C, 1.2 B, 1.3 F, 1.4 D; 

2.1 ANO, 2.2 NE, 2.3 ANO, 2.4 ANO; 

3. B, D, A, C; 

4.1 D, 4.2 A, 4.3 C, 4.4 B; 

5. B, A, C, E, D; 

6. C; 

7. D, B, A, C, E; 

8.1 B, 8.2 A, 8.3 D, 8.4 F 

 


