2. DÍL
VELKÉ
OPAKOVÁNÍ
V KOSTCE

ZAMĚŘTE
SE NA…

Maturita

Český jazyk a literatura
Předpony a koncovky
„A po krátké době, když utich povyk...“ Podařilo se vám ve včerejším souhrnném testu odhalit,
že autorem těchto veršů je Karel Havlíček Borovský? Pokud jste si nebyli v nějaké otázce jistí, zaměřte se
na následujících pět dílů. V kostce shrneme vše, co by vás mohlo v didaktickém testu potkat. Začínáme
kapitolou o slovní zásobě a pravopisu. Ještě než se pustíte do dnešního minitestu, zopakujte si,
jak se tvoří slova odvozováním nebo co jsou synonyma.

 Plná třetina úloh didaktického
testu je věnována ověření,
zda jste zběhlí v jazykové
správnosti: ovládáte vše,
co je nutné pro tvorbu nebo
správné chápání jazykového
projevu zaručujícího
srozumitelnost a sdělnost?
To vše má na starosti
spisovný jazyk.
 Pokud jde o mluvnici, budou
vás čekat úlohy slovotvorné
– umíte správně popsat
slovotvorné procesy?
Rozumíte funkci přípony
a koncovky? Dokážete určit
základové slovo? Poznáte
v textu nespisovný výraz
a zvládnete jej nahradit
spisovným?
 Slovotvorba souvisí s teorií
slovních druhů: víte, jaká
slova mohou nést i mluvnické
významy, a znáte koncovky
pro jejich spisovné vyjádření?
Umíte slova spisovně ohýbat,
tedy skloňovat a časovat?
A poznáte chybně utvořený
tvar ztracený v souvislém
textu? Rozumíte rolím
zájmen, spojek nebo částic
ve větách?
 Právě větným celkům patří
testové otázky zkoumající
dovednosti osvojené studiem
další mluvnické disciplíny,
skladby. K té a pravopisu si
řekneme více v dalším díle
našeho seriálu.
OSNOVA SERIÁLU
ČESKÝ JAZYK
A LITERATURA
1. díl: 15. 4. Test nanečisto
2. díl: 16. 4. Gramatika,
lexikologie a pravopis I.
3. díl: 17. 4. Gramatika,
lexikologie a pravopis II.
4. díl: 18. 4. Jak porozumět textu
5. díl: 20. 4. Stylistika
a literární teorie
6. díl: 23. 4. Literární historie
MATEMATIKA
7. díl: 24. 4. Test nanečisto
8. díl: 25. 4. Číselné obory,
algebraické výrazy
9. díl: 26. 4. Funkce, posloupnosti
a finanční matematika
10. díl: 27. 4. Rovnice a nerovnice
11. díl: 29. 4. Planimetrie
a stereometrie
12. díl: 30. 4. Analytická geometrie,
pravděpodobnost a statistika
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max. 2 body
4. Najděte ve druhé části výchozího
textu všechna zájmena osobní a zapište
je v základním tvaru (budou-li v textu
vícekrát, zapište je pouze jednou).

1 bod
5. Čárka před spojkou a v posledním
souvětí
A) vyjadřuje nejspíše důsledkový poměr
mezi větami
B) je pravopisnou chybou
C) vyjadřuje nejspíše odporovací poměr
mezi větami
D) vyjadřuje, že výraz a je tu částicí

1 bod
6. Ve kterém z následujících úseků
výchozího textu se vyskytuje pravopisná chyba?
A) je ovšem už ryzí zpronevěra
B) spokojí se starosvětskou nákloností
C) Přece mě viděla
D) tohle situaci měnilo

max. 2 body
7. Rozhodněte o každém z následujících
souvětí, zda je napsáno pravopisně
správně (A), či nikoli (N):
7.1 Protože tamější uzemnění řádně
A N
nezkontroloval, cítil se
hluboce vinen.
7.2Protože tamější uzemění řádně
nezkontroloval, cítil se
hluboce vinen.
7.3 Protože tamnější uzemění řádně
nezkontroloval, cítil se
hluboce vinen.
7.4 Protože tamější uzemění řádně
nezkontroloval, cítil se
hluboce vinnen.


max. 2 body
2.1 Vypište z druhé části výchozího
textu přídavné jméno, které je v daném
kontextu synonymem slova skutečný.
2.2 Vypište z poslední věty výchozího
textu přísudek.

3. Které slovo z výchozího textu
nevzniklo odvozováním?
A) Australanky
B) přátelsky
C) sázení
D) starosvětskou

1 bod



VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 8.–11.
1) Představitelé firem MasVos a Elektri
ka Stuchlík (jednání přihlížel jezevčík
Plukovník) se dohodli, že po vypořádání
nákladů si rozdělí čisté výnosy, jež vznik
nou jejich společnou činností, ke konci
každého pololetí. Také podepsali
dohodu o zřízení restaurace „U Starého
tunelu“ v nově zakoupeném obyt
ném komplexu na třídě Pod Starým
hamrem.
2) Ten vznikl na místě, o němž Petr
Stuchlík prohlásil: „Stával tady zimní
stadion, kde jsme jako děti bruslili kaž
dou zimu od rána do večera, dni byly
tehdy nekonečné. To už je pryč. Nedáv
no jsme s firmou likvidovali dřevěné
lavice, kde vždycky sedávaly maminky,
často i s tatínky.“ Jeho společník Aleš
Mádl dodal: „Žádnej bysme už nespočí
tali, kolik holek tady dostalo první pusu
a kerej kluk se poprvý rozhoupal tu
svou konópku chytit za packu.“
(SZ)


max. 2 body
8. Rozhodněte o každém z následujících
tvrzení, zda je pravdivé (A),
či nikoli (NE):
(uvedené výrazy je nutné posuzovat v kon
textu výchozího textu; výrazy pro úlohy
8.1–8.3 se nalézají v první části textu a jsou
podtrženy)
8.1 Výraz nákladů je
synonymem slova výdaj.

A

N

8.2 Výraz jež je zájmeno
vztažné rodu ženského.

Záznamový arch
pro vaše odpovědi
V uzavřených úlohách zaznamenejte své odpovědi pomocí křížků.
V otevřených úlohách odpovídejte
přesně podle zadání otázky.
1 A
1.1
1.2
1.3
1.4

N

2
8.3 Odstranění čárky za slovem
činností v úseku činností, ke konci
neovlivní věcný význam
sdělované skutečnosti.
8.4 Všechna vlastní jména
ve výchozím textu jsou zapsána
pravopisně správně.

1 bod
9. Které z následujících tvrzení o druhé
části výchozího textu není v souladu
s pravidly českého pravopisu?
(posuzované výrazy jsou v textu
podtrženy)
A) Slovo stadion je zapsáno pravopisně
správně.
B) V přísudku bruslili není dodrženo pravi
dlo o shodě podmětu s přísudkem.
C) Výraz od rána do večera není přísloveč
ná spřežka.
D) V přísudku sedávaly je dodrženo pravi
dlo o shodě podmětu s přísudkem.

max. 3 body
10.1 Najděte v druhé části výchozího
textu přísudek tvořený nespisovným
slovesným tvarem v podmiňovacím
způsobu a zapište ho v souladu se spisovnou češtinou.
10.2 Najděte v druhé části výchozího
textu větné členy tvořené nespisovnými
tvary zájmen a zapište tato zájmena
v týchž tvarech, ale v souladu se spisovnou češtinou.

1 bod
11. Který z následujících termínů nejlépe vystihuje lexikální povahu výrazu
hamr z první části výchozího textu?
(lexikální = slovní zásoby se týkající)
A) dialektismus
B) knižní výraz
C) slangový výraz
D) historismus

A

B

C

D

A

B

C

D

7 A
7.1
7.2
7.3
7.4

N

8 A
8.1
8.2
8.3
8.4

N

A

B

C

D

A

B

C

D

3
4

5
6

9

10

11

KLÍČ

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT
ROZLOŽENÍ OTÁZEK
V didaktickém testu se sice setkáte se všemi okruhy, na které jste při výuce narazili, jejich rozložení ale není stejné.
Nejvíce otázek (25–35 procent) se bude týkat slov, vět a souvětí. Budete například hledat ve větách dané slovní
druhy, upravovat souvětí tak, aby bylo jazykově správně, nebo určovat u slov mluvnické kategorie, jako je číslo,
rod nebo pád. Dalších až 30 procent zadání bude testovat, zda rozumíte textům. Zbytek – 10 až 20 procent –
připadá na otázky, které se týkají literární teorie, charakteru textu a literární historie, kde budete například literární
díla přiřazovat jejich autorům či určovat umělecký směr textů. Jednotlivé okruhy nejsou v testu nijak uspořádané,
takže otázky ze všech okruhů se budou náhodně střídat.

1 ano/ne/ne/ano, (0 chyb 2 b., 1 chyba
1 b., 2 chyby 0 b.); 2 2.1 ryzí, 2.2 roztál
(v hodnocení úlohy posuzujte dle chyb – bez
chyby 2 body, jakákoli 1 chyba v zápisech
1 bod, jakékoli 2 chyby v zápisech 0 bodů);
3 D; 4 ona, já (v hodnocení úlohy posuzujte
dle chyb – bez chyby 2 body, jakákoli 1
chyba v zápisech 1 bod, jakékoli 2 chyby
v zápisech 0 bodů); 5 A; 6 B; 7 ano/ne/ne/
ne, (0 chyb 2 b., 1 chyba 1 b., 2 chyby 0 b); 8
ano/ne/ne/ano, (0 chyb 2 b., 1 chyba 1 b., 2
chyby 0 b); 9 B; 10 10.1 nespočítali bychom;
10.2 žádný, který (v hodnocení úlohy
posuzujte dle chyb – bez chyby 3 body,
jakákoli 1 chyba v zápisech 2 body, jakékoli
2 chyby v zápisech 1 bod, jakékoli 3 chyby
v zápisech 0 bodů); 11 D

GRAMATIKU

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 1.–6.
1) Co znamená pro konečný výsledek
tenisového zápasu mezi Dokićovou
a Bammerovou indispozice půvabné
Australanky, jsem pochopil ve vteřině.
Nejde mi ovšem do hlavy, proč… proč
to udělala. Podívejte, takhle to přece
ve světě sázení nechodí!
To, že král brněnských sázkařů, který
nejspíš zná holku z Fortuny líp než
vlastní děti, občas něco přátelsky utrousí, není takový div.
2) Nezdá se, že by ji balil; úplně se
spokojí se starosvětskou nákloností. Do
ručení takové informace až k mým uším
je ovšem už ryzí zpronevěra. Proč by
se jí měla dopouštět, kdyby… A tady se
ve svých úvahách zarazím. Od prvního
dne se ke mně chová mile. Neměl jsem
ale důvod věřit, že to nějak přesahuje
profesionální zdvořilost. Přece mě
viděla v plné kráse!
Jenže tohle situaci měnilo, a můj až
dosud jasný úsudek roztál jak máslo
na pánvičce.

(Martin Reiner,

Jeden z miliónu, upraveno)
					
	
max. 2 body
1. Rozhodněte o každém z následujících
tvrzení, zda odpovídá výchozímu textu
(A), či nikoli (N):
A N
1.1	První věta výchozího textu je
vedlejší věta předmětná.
1.2 P
 odtržené slovo indispozice je
použito ve významu
náhlá platební neschopnost.
1.3 ( ...) občas něco přátelsky utrousí (...)
je hlavní věta v posledním
souvětí první části textu.
1.4 Výraz z Fortuny je přívlastkem
neshodným.

