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Jméno a příjmení – pište do okénka Číslo přihlášky Číslo zadání

1
1 Sblížení výslovnosti hlásek za účelem usnadnění vý-

slovnosti hláskové skupiny se nazývá
A intenze
*B asimilace
C detenze
D disimilace

2 Jádro slabiky v češtině netvoří hláska
A e
*B k
C l
D r

3 Termínem ráz se ve fonetice označuje
A neznělá hláska na konci slova
B základní jednotka zvukového plánu lidské řeči;

nejmenší rozpoznatelná jednotka
*C hlasivková hláska závěrová předcházející samohlás-

ce na počátku slabiky
D znělá hláska, která je schopna tvořit jádro slabiky

4 Chybný tvar přechodníku je ve sdělení
A Napsavši dopis, oddechla si.
B Položiv knihu na stůl, zmlkl.
C Mával rukama, pokoušeje se udržet rovnováhu.
*D Patrik, nesouc plný tác, zavrávoral.

5 Duál je zachován v současné češtině
A v sedmém pádě všech základních číslovek
B ve všech tvarech základních číslovek
*C ve všech tvarech číslovek dva, oba
D v některých pádech všech číslovek

6 Správné tvary zájmen jsou ve sdělení
*A Dívka, jejímaž očima byl okouzlen.
B Ukážu rodičům paní, jež jsem potkal.
C Podej Petrovi knihu, jenž si koupil.
D Kůň, jež nedoběhl.

7 Jména hromadná jsou
A jablko, sladkosti
*B stromoví, kvítí
C dveře, narozeniny
D stavení, vrata

8 Vyber správnou dvojici slova fundovaného a fundu-
jícího.

A vygenerovat – generování
B vygenerovat – generace
*C vygenerovat – generovat
D vygenerovat – gen

9 Označ skupinu slov, která neobsahuje pouze názvy
dějů utvořené konverzí.

*A úhrada, běh, stavba, rozvoj
B chůze, jízda, let, rozkaz
C lov, klek, náhrada, koupě
D domluva, hra, zákaz, chlouba

10 Označ skupinu slov obsahující po jednom slovu pa-
třícím do těchto slovotvorných kategorií: jména ko-
natelská, názvy míst, jména přechýlená.

*A klenotník, pracoviště, řidička
B brankář, večernice, Pařížanka
C vzdělanec, kovář, vesnička
D mlékárna, lyžař, hostinský

11 Označ řádek, na kterém jsou pouze slova složená.
A severovýchodní, osamostatnělý, podprůměrný
B maloobchod, starobylý, podstatný
*C velkostatek, zeměpis, budižkničemu
D podvodník, kolemjdoucí, samostatný

12 Souvětí Důsledný rozbor dochovaných pravěkých
maleb a střípky informací, které nacházíme v legen-
dách jednotlivých aboriginských kmen, načrtávají
fascinující obraz pořádně divoké australské minu-
losti, o kterou jevilo dříve zájem hned několik zá-
hadných civilizací, jejichž původ zůstává zahalen ta-
jemstvím. je tvořeno:

A 2 větami hlavními a 2 větami vedlejšími
B 1 větou hlavní a 2 větami vedlejšími
*C 1 větou hlavní a 3 větami vedlejšími
D 2 větami hlavními a 1 větou vedlejší

13 Ve větě Všichni jsme se už dlouhou dobu třásli zi-
mou. je větný člen zimou:

A předmětem
*B příslovečným určením příčiny
C doplňkem
D příslovečným určením přípustky

14 Jednoduchou větou s několikanásobným přísudkem
je:

*A Veškeré použité nádobí ihned po ukončení práce
pečlivě vyčistíme a umyjeme.

B Babička před pečením plech vždy důkladně vyma-
zala olejem a vysypala moukou nebo strouhankou.

C Nyní si zopakujeme téma předchozí hodiny a pře-
jdeme k novému.

D Petr a jeho kamarádi celý den u rybníka chytali ryby
a koupali se.
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15 K jedné stylové vrstvě patří výrazy
A zmatkař, pomáhat, rentabilita, čumět, cizopasník
B existovat, babizna, drsňák, investice, dotrpěl (ve vý-

znamu zemřel)
C skotačit, činžák, predikát, kšeftík, fyziognomie
*D výpadovka, štrachat se, marodit, natahovat moldán-

ky, prvňák

16 Bez knižnosti je vyjádření
A Jaro se kvapem blíží, teplé dny tlukou na dveře a

háje a luhy jsou plny květu a života.
B Hochova hruď byla ledově studená a nehybná; ne-

vyléčitelná nemoc syna je pro otce jeho nesmírné
životní břímě a chmurný osud.

C Paměť je uložena v srdci lidu i v blanách knih o kní-
žeti Břetislavu, jenž se zove český Achilles.

*D Tito lidé si s vámi nepovídají, ale pořád jen nadáva-
jí, pomlouvají někoho nebo štvou někoho proti ně-
komu.

17 Stylově nepříznaková jsou všechna slovesa na řád-
ku

*A hlídat, zajistit, opravit, plakat, přivést
B přemýšlet, odtušit, nalajnovat, dlít, kliknout
C prozpěvovat si, zazvonit (ve významu zatelefono-

vat), potřísnit, holedbat se, mluvit
D zachytit, odvětit, koukat se, malovat, exnout

18 Divergence znamená:
A sbližování jazyků
*B rozrůzňování jazyků
C vymizení jazyků
D rovnoběžnost jazyků

19 Tzv. 2. palatalizace velár je
A progresivní a po samohláskách ě, i monoftongické-

ho původu
B regresivní a po samohláskách a, omonoftongického

původu
C regresivní i progresivní a po samohláskách ě, i mo-

noftongického původu
*D regresivní a po samohláskách ě, i diftongického pů-

vodu

20 Němčina patří mezi jazyky:
*A západogermánské
B západoslovanské
C severogermánské
D východorománské

21 Román Milana Kundery Žert je z hlediska narativu
koncipován jako

A vnitřní monolog
B román bez vypravěče
*C polyperspektivní vyprávění
D autorské vyprávění

22 Zvuková shoda koncových samohlásek ve verši se
označuje termínem

A kakofonie
B koncový rým
*C asonance
D rýmové echo

23 Rýmové schéma abba vyjadřuje
A rým tirádový
B rým přerývaný
C rým střídavý
*D rým obkročný

24 Mezi knihy Zdeňka Kožmína nepatří
A Interpretace básní
*B Znamení zrodu
C Studie a kritiky
D Zvětšeniny ze stylu bratří Čapků

25 Autorem knihy Heterocosmica – fikce amožné světy
je

A Aleš Haman
B Jan Mukařovský
*C Lubomír Doležel
D Pavel Janoušek

26 Strukturalismus navázal na podněty
A kognitivní vědy
B dekonstrukce
C recepční estetiky
*D ruského formalismu

27 Almanach Ruch vyšel u příležitosti
*A položení základního kamene Národního divadla
B stého výročí narození Josefa Dobrovského
C pádu Bachova absolutismu
D zahájení revoluce na jaře 1848

28 Erbenova Kytice neobsahuje báseň s názvem
A Věštkyně
B Holoubek
*C Svatební závoj
D Lilie

29 Karolina Světlá napsala většinu svých próz z pro-
středí

*A Podještědí
B Pošumaví
C Pojizeří
D Podkrkonoší

30 Autorem románu Z malého světa je
*A Gustav Pfleger Moravský
B Alois Vojtěch Šmilovský
C Karel Alois Vinařický
D Václav Bolemír Nebeský

31 Básnická sbírka Sépie je prvotinou
A Vladimíra Holana
B Jana Zahradníčka
C Jaroslava Seiferta
*D Františka Halase

32 Mezi členy Skupiny 42 nepatří
A Ivan Blatný
*B Ludvík Kundera
C Jiří Kolář
D Jiřina Hauková
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33 Dějištěm románu Josefa Škvoreckého Zbabělci je
Kostelec, ale ve skutečnosti je to

A Broumov
*B Náchod
C Hronov
D Rychnov nad Kněžnou

34 Hlavní postava hry Václava Havla Zahradní slavnost
se jmenuje

A Alexej Pludek
*B Hugo Pludek
C Ferdinand Vaněk
D Ivan Havel

35 Mezi literární časopisy vydávané v 90. letech 20.
století patří

*A Tvar
B Rozhledy
C Host do domu
D Tvář

36 První literárněkritický časopis specializovaný na li-
teraturu pro děti měl název

A Štěpnice
B Lípa
*C Úhor
D Slunko

37 Autorem básnického textu Polámal se mraveneček
je

A Jan Karafiát
B Josef Václav Sládek
C Ondřej Sekora
*D Josef Kožíšek

38 Česká výroční cena za literární tvorbu pro děti se
jmenuje

A Bílá vrána
*B Zlatá stuha
C Zlatý máj
D Bílé vrány

39 Iva Procházková je autorkou románu
A Štěstí přijde zítra
B Soukromý rozhovor
*C Soví zpěv
D Domov pro Marťany

40 K autorům tzv. nové vlny v próze pro mládež v 60.
letech 20. století patřili

A Ota Hofman, Iva Hercíková, Iva Procházková
*B Ota Hofman, Josef Bouček, Hermína Franková
C Ota Hofman, Bohumil Říha, Jan Ryska
D Bohumil Říha, Eliška Horelová, Z. K. Slabý


