ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
základní úroveň obtížnosti

CJMZD11C0T03

DIDAKTICKÝ TEST

Maximální bodové hodnocení: 69 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %

1

Základní informace k zadání zkoušky

 Didaktický test obsahuje 32 úloh.
 Časový limit pro řešení didaktického testu
je uveden na záznamovém archu.
 Povolené pomůcky: pouze psací potřeby.
 U každé úlohy je uveden maximální počet
bodů.
 U všech úloh/podúloh je právě jedna
odpověď správná.
 Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď
se body neodečítají.
 Odpovědi pište do záznamového archu.
 Poznámky si můžete dělat do testového
sešitu, nebudou však předmětem
hodnocení.
 Nejednoznačný nebo nečitelný zápis
odpovědi bude považován za chybné
řešení.

2

Pravidla správného zápisu odpovědí

 Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo
černou propisovací tužkou, která píše
dostatečně silně a nepřerušovaně.
 Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.
 Odpověď, kterou považujete za správnou,
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli
záznamového archu, a to přesně z rohu do
rohu dle obrázku.
A
B
C
D
4
 Pokud budete chtít následně zvolit jinou
odpověď, zabarvěte pečlivě původně
zakřížkované pole a zvolenou odpověď
vyznačte křížkem do nového pole.
A
B
C
D
4
 Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí
a jejich oprav bude považován za
nesprávnou odpověď.
 Pokud zakřížkujete více než jedno pole,
bude vaše odpověď považována za
nesprávnou.

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!
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Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části pro komerční účely či
pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecně
závazných právních norem považováno za porušení autorských práv.
1

2 body
1

Které z následujících souvětí je napsáno v souladu s Pravidly
českého pravopisu?

A)
Jen ji uviděl, sčervenal jako malina.
B)
Netrvalo to dlouho a oba chlapci se zkamarádili.
C)
Útěk byl nemožný, protože jim sdřevěněly nohy.
D)
Těžký oběd se nedal jen tak strávit, bylo mi špatně.
__________________________________________________________________________
2 body
2

Která z následujících vět obsahuje tvaroslovnou chybu?

A)
Vlčata odkojená fenou bývají krotší než mláďata odkojená vlčicí.
B)
Svetry z vlněné příze jsou jemnější a hebčí než výrobky bavlněné.
C)
Zrcadlové dalekohledy jsou lepší než čočkové, ale zase křehší a dražší.
D)
K nejvlhčím oblastem Afriky patří oblast Guinejského zálivu a Konžská pánev.
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3
Chřipka je vysoce nakažlivé infekční onemocnění s epidemickým až pandemickým
charakterem šíření. Tato choroba provází lidstvo odnepaměti, první zmínku o infekci
můžeme patrně nalézt již u Hippokrata při popisu epidemie v Aténách. Původcem
onemocnění je virus, který se vyskytuje jako typ A, B nebo C. Zdrojem infekce je člověk,
k přenosu dochází vzdušnou cestou nebo kontaminovanými předměty a vnímavost
populace je všeobecná. Onemocnění probíhá obvykle jako horečnatý stav s bolestmi
hlavy, kloubů, svalů, zimnicí a kašlem. Nejčastější komplikací je zánět plic. Základem
prevence chřipky je každoroční očkování.
(Medicína pro praxi 1/2009)

2 body
3

Které z následujících tvrzení je obsaženo ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

K nákaze dochází také nepřímo prostřednictvím věcí, které nemocný používá.
Chřipka, kterou se lze nakazit v běžném prostředí, postihuje především dýchací
ústrojí.
Chřipkou se může nakazit úplně každý člověk, který nebude každé dva roky
pravidelně očkován.
Poprvé se chřipková epidemie objevila v Aténách za dob Hippokrata, který
o tomto onemocnění také píše.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 4–6
V současnosti zřejmě nejpopulárnější asijská herečka, Číňanka Ziyi Zhangová,
nedávno v rozhovoru pro LN řekla, že filmaři to v její zemi mají těžké. Podle ní někdy
nemohou točit, co by chtěli, a když se o to přesto pokusí, nemohou pak svůj snímek
propagovat, a diváci ho tak neuvidí.
Právě toto se stalo i Zhangové. Její zbrusu nový film Gejša, který měl mít původně
v Číně premiéru 9. února, totiž nakonec čínská Státní rada pro rozhlas, film a televizi
(SARFT) zakázala. ***** snímku, filmová společnost XY, včera oznámil, že Gejša nebude
v Číně uvedena „kvůli negativní společenské odezvě filmu, která se promítla v různých
médiích“.
Snímek by po uvedení do kin podle SARFT mohl u čínské veřejnosti vyvolat ještě větší
bouři nevole. Podle čínského časopisu Šanghaj Star cenzoři ze SARFT měli dostat
„hromadu stanovisek“, které téma snímku Gejša odsuzovaly.
(z denního tisku, upraveno)

2 body
4

Které z následujících tvrzení je obsaženo ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

Původní únorová premiéra snímku byla o měsíc odložena.
Snímek nebude v Číně uveden kvůli negativní odezvě v médiích.
Čínští filmaři mohou točit snímky, které chtějí, ale nesmějí je propagovat.
SARFT povolila promítat snímek jen v některých vybraných čínských kinech.
2 body

5

Která z následujících možností patří na vynechané místo (*****)
ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

režisér
distributor
scénárista
kameraman
2 body

6

Která z následujících úprav odstraňuje chyby v posledním souvětí
výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

Podle čínského časopisu Šanghaj Star cenzoři ze SARFT měli dostat „hromadu
stanovisek“, která téma snímku Gejša odsuzovala.
Podle čínského časopisu Šanghaj Star cenzoři ze SARFT měli dostat „hromadu
stanovisek“, která téma snímku Gejša odsuzovaly.
Podle čínského časopisu Šanghaj Star cenzoři ze SARFT měli dostat „hromadu
stanovisek“, které téma snímku Gejša odsuzovali.
Podle čínského časopisu Šanghaj Star cenzoři ze SARFT měli dostat „hromadu
stanovisek“, které téma snímku Gejša odsuzovala.
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2 body
7

Který z následujících textů není součástí ediční poznámky?

Naše opravy se týkaly běžných pravopisných jevů, nezasáhly tedy zvláštnosti
Zeyerova jazyka. V textu jsme ponechali jmenné tvary u adjektiv.
B)
Nepřísluší mi posoudit, jak dalece jsem byl absurdním divadlem jako
uměleckým směrem poučen či ovlivněn (asi dost, i když ještě větší vliv na mě
měl myslím Kafka).
C)
V básni „Vigilie“ rovněž ve „Stavitelích chrámu“ má Hýskovo vydání
v předposledním verši znění „do svaté tvé vůle“. Přidržujeme se staršího
logičtějšího „dle svaté tvé vůle“.
D)
V předchozích vydáních totiž některé básně nazvané stejně, jako byla jejich
počáteční slova, byly uváděny bez názvů a pouze velkými písmeny byl
vyznačen jejich titul přímo ve verši.
__________________________________________________________________________
A)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8
Obraz rakouského umělce Egona Schieleho Domy s barevným prádlem byl ve středu
v Londýně vydražen za 24,681 milionu liber (asi 672 milionů korun). Podle agentury APA
je to nejvyšší částka, za jakou se kdy prodal obraz tohoto rakouského malíře.
Dražba pořádaná aukční síní Sotheby's proběhla poměrně rychle, zájemci krátce po
sobě přihazovali vždy po půl milionu liber (1,3 milionu Kč) a obraz nakonec získal
telefonický dražitel. Výsledná částka překročila o více než dva a půl milionu liber odhadní
cenu 22 milionů liber (přibližně 600 milionů Kč).
(www.kultura.idnes.cz)

2 body
8

Které z následujících tvrzení je obsaženo ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

Londýnská aukční síň Sotheby's je místem, kde dražby obvykle probíhají rychle.
Dražba prostřednictvím telefonického spojení již není v současných aukčních
síních žádnou novinkou.
Částka, za kterou se prodal obraz Egona Schieleho, byla o více než dva a půl
milionu liber vyšší, než se původně předpokládalo.
Podle agentury cena vydraženého obrazu překročila o půl milionu liber částku,
za kterou se umělcovy obrazy prodávaly na předchozích dražbách.
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VÝCHOZÍ TABULKA K ÚLOZE 9

Zelenina
Potravina - 100 g

Energie
(kJ)

Bílk.
(g)

Tuky
(g)

Sach.
(g)

GI1

170
300
330
140
130
210
140
200
140
80
90
260
200
450

2,4
1,7
1,8
4,4
2,1
1,7
1,3
1,7
2
1,6
1,5
1,4
1,8
6,6

0,1
0,2
0,3
0,9
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,4
0,1
0,4
0,1
0,2

2,6
16,6
18,2
2,9
5,8
9,9
3,7
9,6
5,8
2,1
4
13,3
10,6
26,9

●
□
□
●
●
●
●
□
□
●
●
●
□
□

Cholest. Vláknina
(mg)
(g)

Zelenina - 100 g
Artyčoky
Brambory rané
Brambory zimní
Brokolice
Brukev
Celer-bulva
Celer – řapíkatý
Cibule
Cibule – raná
Cuketa
Čekanka salátová
Černý kořen
Červená řepa
Česnek
GI1= Glykemický index:

●GI nízký (pod 30)

□GI střední (30-70) GI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10,8
1,3
1,6
2,8
2,2
3,7
2,4
1,4
1,3
0,9
1,4
5,3
2,3
0,9

▲GI vysoký (nad 70)

(www.merrylinka.cz)

2 body
9

Které z následujících tvrzení je obsaženo ve výchozím textu?
A)

Brokolice, brukev a řapíkatý celer mají obdobnou kalorickou hodnotu. Brukev
ale obsahuje více sacharidů a bílkovin a má nejméně tuků.

B)

Všechny uvedené potraviny s glykemickým indexem mezi 30 a 70 mají nejvyšší
energetickou hodnotu a jsou nejbohatší na sacharidy, přičemž neobsahují
žádný cholesterol.

C)

Mezi zeleninu s největším množstvím sacharidů patří brambory, černý kořen
a česnek. Černý kořen má z uvedených plodin nejnižší glykemický index
a obsahuje nejvíce vlákniny.

D)

Z uvedených druhů zeleniny jsou nejtučnější čekanka, červená řepa a artyčoky.
Nejbohatší na bílkoviny je česnek a brokolice, naopak nejméně bílkovin
obsahují řapíkatý celer a černý kořen.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 10–11
Cizinců je dvakrát více než před lety
Česko má z postkomunistických zemí největší podíl lidí ze zahraničí. Přes čtyři
procenta z více než deseti a půl milionu obyvatel České republiky jsou cizinci. V zemi jich
podle posledních údajů Českého statistického úřadu žije 435 tisíc, nejvíce Ukrajinců,
Slováků a Vietnamců. Od roku 2005 se jejich počet zvýšil o 63 %, zároveň se za čtyři roky
od posledního ***** zdvojnásobil počet dětí, které se cizincům narodily, na 3 104. I když
potomků nejvíce měli Vietnamci a Ukrajinci, oproti Čechům je jejich plodnost nízká. Do
Česka prý totiž přicházejí hlavně za prací, o čemž svědčí věkový průměr kolem 35 let.
Nejvíce cizinců žije podle statistik v Praze (12 procent), Karlovarském (6,5) a Plzeňském
kraji (4,8). Nejméně (v rozmezí 1,5 až 2 procent) hlásí kraje Moravskoslezský, Zlínský
a Olomoucký. Zatímco v roce 2005 u nás žilo 266 303 cizinců, v roce 2009 už jich bylo
435 034. V roce 2005 zde legálně pracovalo 199 988, o čtyři roky později ale už 335 176
cizinců.
(www.metro.cz, upraveno)

2 body
10

Které z následujících tvrzení je obsaženo ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

Česko má největší podíl lidí ze zahraničí ve střední Evropě.
V českých rodinách se narodí více dětí než Vietnamcům žijícím v Čechách.
Počet dětí narozených u nás cizincům se mezi lety 2005–2009 zvýšil o 63 %.
V roce 2009 se počet cizinců žijících v naší zemi pohyboval kolem čísla
335 176.
2 body

11

Která z následujících možností patří na vynechané místo (*****)
ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

vývoje
narození
průzkumu
přistěhování

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
6

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 12–15
V roce 1968 vybuchla čtenářská bomba. Poté, co ho asi dvacet vydavatelství odmítlo,
Däniken nakonec uspěl a Vzpomínky na budoucnost dobyly svět. Tvrdí v nich, že bohové
všech náboženství nebyli ve skutečnosti nikdo jiný než mimozemšťané na návštěvě
Země.
Čtenáři a diváci filmů natočených podle jeho knih se okamžitě rozdělili na dva
tábory – a tak to zůstalo až dodnes. Jedni ho velebí jako odvážnou světovou autoritu
v oboru archeologie, antropologie a mimozemských civilizací. Druzí mu vyčítají, že si z lidí
tropí blázny – že nerespektuje poznatky vědy, nepřizpůsobuje hypotézy důkazům, ale
naopak důkazy hypotézám. Před kritiky, kteří do něho vytrvale bušili a ostatně tlučou
dodnes, se nikdy neskrýval ani jimi nepohrdal. A to navzdory tomu, že jen málokterý autor
se mohl a může spolehnout na tolik zpochybňovačů jako on.
Autor, který prodal úplně nejvíc knih v žánru literatury faktu, miluje boj. „Čestné, férové
střetnutí argumentů, rozumu, schopnosti přesvědčovat. S oponenty jsem ochoten přít se
hodiny. Dokonce se ze svých protivníků raduji. Netajím se tím, co si myslím, a oni to vědí.
Dokonce jsem naviklal a položil nejednoho teologa i evolučního teoretika,“ svěřil se
našemu listu.
(www.novinky.cz, upraveno)

2 body
12

Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se uplatňují
synonyma?
A)
B)
C)
D)

Kritikové do něj vytrvale bušili a ostatně tlučou dodnes.
Nikdy se před svými kritiky neskrýval a ani jimi nikdy nepohrdal.
Nepřizpůsobuje hypotézy důkazům, ale naopak důkazy hypotézám.
Málokterý autor se mohl a může spolehnout na tolik zpochybňovačů.
2 body

13

Která z následujících možností vystihuje v kontextu výchozího
textu význam slovního spojení vybuchla bomba?
A)
B)
C)
D)

nastala krize
nastalo drama
vypukla senzace
vypukla katastrofa
2 body

14

Který z následujících úseků výchozího textu obsahuje obrazné
pojmenování?
A)
B)
C)
D)

S oponenty jsem ochoten přít se hodiny.
Čtenáři a diváci filmů natočených podle jeho knih
Däniken nakonec uspěl a Vzpomínky na budoucnost dobyly svět.
nepřizpůsobuje hypotézy důkazům, ale naopak důkazy hypotézám.
max. 3 body

15

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je obsaženo ve
výchozím textu (ANO), či nikoli (NE):

15.1

Dänikenovy knihy vzbuzují velmi ostré diskuse.

15.2

Dänikenovi jsou diskuse s oponenty nepříjemné.

15.3

Däniken je významným představitelem literatury faktu.

15.4

Däniken je v oboru mimozemských civilizací vnímán rozporuplně.

A
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N

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 16
Dávkování a způsob použití
Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a děti nad 12 let užívají obvykle 1–2 potahované
tablety 3krát denně při horečnatých onemocněních, 1–2 potahované tablety při bolesti,
nejvýše 6 tablet denně rozdělených do několika dávek. Dětem ve věku 6–12 let se podává
1 potahovaná tableta 2–3krát denně.
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.
Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte
mlékem.
Upozornění
Pokud bolesti nebo horečka při léčbě přípravkem neustupují a přetrvávají déle než
3–5 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Pokud podáváte přípravek dítěti,
vyhledejte lékaře již po 3 dnech. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než
7 dnů.
(příbalový leták)

max. 3 body
16

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je obsaženo ve
výchozím textu (ANO), či nikoli (NE):

16.1

Dospělí i děti nad 6 let mohou užívat 1 potahovanou tabletu třikrát
denně.

16.2

Dávkování při horečce a při bolesti může být u dospělých různé, nesmí
však překročit 6 tablet denně.

16.3

Dospělý nesmí přípravek užívat déle než 7 dnů, děti ve věku 6–12 let
nesmějí přípravek užívat déle než 3 dny.

16.4

Pokud došlo k vedlejším účinkům spojeným se zažívacími obtížemi, je
vhodné zapíjet tablety dostatečným množstvím mléka nebo užívat při
jídle.

A
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N

3 body
17

Seřaďte jednotlivé části textu (A–E) tak, aby byla dodržena textová
návaznost:
A) Krůpěj vody z vysokého oblaku do velikého moře spadla.
B) Mořská lastura to zaslechla, otevřela se a tu mírnou a tichou krůpěj pohltila.
C) Naučení: Kdo svou poníženost cítí a k ní se přiznává, toho častěji osud velmi
povyšuje.
D) „Ó!” zvolala, „co jsem v tom velkém množství vody? Nic, ještě méně než nic!”
E) V té lastuře se změnila ve vzácnou perlu, jež nyní v koruně perského císaře se
skví mnohem pěkněji než všecko drahé kamení jeho.
(V. R. Kramerius, Obnovený Ezop aneb Nové Ezopovy bajky, upraveno)

17.1 _____
17.2 _____
17.3 _____
17.4 _____
17.5 _____
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 18
Ministerstvo životního prostředí České republiky se zapojilo do programu zahraniční
rozvojové spolupráce v roce 1997. V souladu s hlavním rámcovým cílem environmentálně
orientované rozvojové spolupráce, kterým je podpora udržitelného rozvoje s důrazem na
jeho environmentální složku, koordinovalo Ministerstvo životního prostředí v období
1997–2005 realizaci 63 rozvojových projektů v 34 zemích světa. Projekty rozvojové
spolupráce jsou dle svého zaměření realizovány převážně jako víceleté. Jedná se o studie
a terénní práce, technickou spolupráci (přenos know-how, výukové a výcvikové kurzy,
semináře) a přenos technologií.
(www.env.cz, upraveno)

max. 3 body
18

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je obsaženo ve
výchozím textu (ANO), či nikoli (NE):
A

18.1

Projekty se týkají například seminářů, terénních prací a předávání
know-how.

18.2

Česká republika svými aktivitami přispívá k řešení světových problémů
životního prostředí.

18.3

Zahraniční spolupráce rozvojových zemí je orientována výlučně na
realizaci víceletých projektů.

18.4

Ministerstvo životního prostředí se na programu zahraniční spolupráce
začalo podílet již před rokem 2000.
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N

19

max. 3 body
Rozhodněte o každé z následujících vět, zda je napsána v souladu
s Pravidly českého pravopisu (ANO), či nikoli (NE):
A

19.1

Dělníci otevřeli poklop a v domnění, že jde o vstup do sklepa, vysypali
zbytky paliva do podzemní chodby.

19.2

Nemají účinné prostředky k tomu, aby zjistili, kdo se shromáždění
skutečně zúčastní.

19.3

Kontrole hasičů se vymiká požár na úpatí kopců u pobřeží Pacifiku,
oheň už strávil rozsáhlou plochu v obydlené oblasti.

19.4

Snaha přiblížit středoškolákům odbornou vědeckou činnost není ze
strany různých Českých vysokých škol ojedinělá.

N

__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 20
„Už přece nejsem, co jsem byl. Nejsem už asketa, nejsem už kněz, nejsem už
bráhman. Co bych měl počít doma a u svých rodičů? Studovat? Obětovat? Věnovat se
meditaci? To všechno je přece pryč, nic z toho už není má cesta.“ […] „Je to možná
mnoho slov. Neboť i vykoupení a ctnost, i sansára a nirvána, jsou pouhá slova, Góvindo.
Není žádná věc, která by byla nirvána; je jen slovo nirvána.“
(H. Hesse, Siddhártha)

2 body
20

Kterého z následujících náboženství se týká výchozí text?
A)
B)
C)
D)

islámu
judaismu
křesťanství
buddhismu
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VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 21
Všude dobře…
Pro tři nejkrásnější česká místa hlasovalo v průběhu 14 dnů přes devět tisíc
tuzemských uživatelů internetu.

Český
Krumlov
17%

Ostatní
48%

Olomouc
22%

Hřensko
13%

Výsledky hlasování mě mile překvapily. Je vidět, že Češi mají vztah ke krásným
historickým městům, kterými Český Krumlov spolu s Olomoucí dozajista jsou.
(Metro 13. 1. 2010)

2 body
21

Které z následujících tvrzení je obsaženo ve výchozím textu
a grafu?
A)
B)
C)
D)

Výsledky hlasování o nejkrásnější česká místa všechny zúčastněné mile
překvapily.
V anketě hlasovalo více než devět tisíc lidí narozených nebo bydlících v České
republice.
Ankety se zúčastnilo přes devět tisíc lidí, kteří v průběhu 14 dnů pobývali na
území České republiky.
Více než polovina zúčastněných se rozhodla hlasovat pro jiná místa než Český
Krumlov, Olomouc a Hřensko.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 22–24
Kaloba je účinný rostlinný lék s unikátním složením, který obsahuje speciální extrakt
z kořene jihoafrické pelargónie Pelargonium sidoides. Když pocítíte první příznaky nemoci
jako je kašel, rýma, případně bolesti a škrábání v krku, může vám ulevit Kaloba. Jestliže si
dopřejete zároveň klid na lůžku, nemoc zpravidla odezní rychleji a s mírnějším průběhem.
Pokud po 3–4 dnech příznaky nepřejdou a nedojde ani k žádnému zlepšení, navštivte
lékaře. Dávkování: Dospělým a mladistvým nad 12 let se podává 30 kapek 3krát denně.
Dětem ve věku od 6 do 12 let se podává 20 kapek 3krát denně. Dětem ve věku od 1 do 5
let se podává 10 kapek 3krát denně.
(Vzhledem k povaze úloh není zdroj výchozího textu uveden.)

2 body
22

Ve kterém z následujících úseků výchozího textu je chyba
v interpunkci?
A)
B)
C)
D)

Pokud po 3–4 dnech příznaky nepřejdou a nedojde ani k žádnému zlepšení,
navštivte lékaře.
Jestliže si dopřejete zároveň klid na lůžku, nemoc zpravidla odezní rychleji
a s mírnějším průběhem.
Když pocítíte první příznaky nemoci jako je kašel, rýma, případně bolesti
a škrábání v krku, může vám ulevit Kaloba.
Kaloba je účinný rostlinný lék s unikátním složením, který obsahuje speciální
extrakt z kořene jihoafrické pelargónie Pelargonium sidoides.
2 body

23

Která z následujících
výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

možností

nejlépe

vystihuje

charakter

inzerát
příbalový leták
odborná studie
pracovní postup
2 body

24

Která z následujících možností vystihuje význam slova extrakt
ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

prvek
poměr
výtažek
výňatek

__________________________________________________________________________
2 body
25

Které z následujících souvětí je napsáno v souladu s Pravidly
českého pravopisu?
A)
B)
C)
D)

Svitavy poprvé v sezóně bodovaly, když na domácí palubovce smetly plzeňský
tým.
Na jednom ze známých Jihočeských hradů otevřeli expozici, jakých moc po
republice není.
Policisté z Havlíčkobrodska obvynili z loupeže dva místní mladíky, kterým je
šestnáct let.
Postupně se dopracovali k dalším poznatkům, které je přivedli na stopu
podezřelých.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
12

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 26–28
Po březosti dlouhé 42 dnů rodí obvykle dvě až pět mláďat. Mláďata se rodí už se srstí,
a na rozdíl od mláďat králíka divokého vidí. Každá zaječka za rok odrodí sedm až deset
zajíčků. Mnoho z nich však uhyne, a tím za rok přežijí jen dva až čtyři.
(Hradecký deník 22. 3. 2010, upraveno)

2 body
26

Kterou z následujících možností lze nahradit výraz a tím ve
výchozím textu tak, aby byl vztah mezi větami vyjádřen přesněji?
A)
B)
C)
D)

a tak
a sice
protože
případně
2 body

27

Které z následujících tvrzení je obsaženo ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

Mláďata zajíce se rodí slepá.
Srst mají mláďata zajíce už od narození.
Zajíci vykazují v prvním roce života velmi nízkou úmrtnost.
Mladý zajíc může mít až deset sourozenců z jednoho vrhu.
2 body

28

Kterým z následujících tvrzení z Pravidel českého pravopisu lze
zdůvodnit interpunkci v posledním souvětí výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

Čárkou se oddělují věty podřazené od vět nadřazených.
Čárka se píše před víceslovnými spojovacími výrazy se spojkou a, vyjadřují-li
jiný významový vztah než prostě slučovací.
Čárkou se oddělují složky několikanásobného větného členu, tj. větné členy ve
vztahu souřadnosti, nejsou-li spojeny spojkami.
Je-li mezi souřadně spojenými větami umístěna věta podřazená, odděluje se
z obou stran čárkami. V takovém případě se čárka píše i před slučovacími
spojkami a, nebo atd.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 29–30
Na lůžkovou rehabilitaci přednostně přijímáme nemocné, kteří vyžadují včasnou,
intenzivní a komplexní či jinak specializovanou léčebnou rehabilitaci. Zejména to jsou
komplikovaní nemocní s poruchou zdraví z více příčin, kdy rehabilitace přímo navazuje na
pobyt na intenzivním lůžku. Nejčastěji jde o traumatologické a neurologické nemocné
s následky komplikovaných úrazů hlavy, páteře a hrudníku. Dále přijímáme nemocné
s následky cévních mozkových příhod, po operacích a úrazech mozku a páteřní míchy,
nemocné s respiračními poruchami, případně s jinou poruchou zdraví. Zde je včasná
a intenzivní rehabilitace rozhodující formou celkové zdravotní péče.
Ke krátkodobé ústavní rehabilitaci také přijímáme nemocné s poruchami páteře
a končetinových kloubů. Obvykle jde o nemocné ze vzdálených lokalit. Máme
vypracované strategie pro nemocné s poůrazovými nebo degenerativními poruchami
ramene a lokte. Moderní rehabilitaci kolena a kyčle založenou na pasivním cvičení
zajišťujeme pomocí speciálních přístrojů. Specifické formy má účinná a efektivní
rehabilitace rukou a nohou po plastických rekonstrukčních operacích.
(informační leták, upraveno)

2 body
29

Který z následujících úseků výchozího textu obsahuje jazykovou
chybu?
A)
B)
C)
D)

Ke krátkodobé ústavní rehabilitaci také přijímáme nemocné s poruchami páteře
a končetinových kloubů.
Moderní rehabilitaci kolena a kyčle založenou na pasivním cvičení zajišťujeme
pomocí speciálních přístrojů.
Specifické formy má účinná a efektivní rehabilitace rukou a nohou po
plastických rekonstrukčních operacích.
Máme vypracované strategie pro nemocné s poůrazovými nebo
degenerativními poruchami ramene a lokte.
2 body

30

Které z následujících tvrzení je obsaženo ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

Pokud nemocní po úrazech hlavy a páteře nezahájí rehabilitaci včas, zpravidla
dochází ke komplikacím.
Primárně jsou na rehabilitační lůžko přijímáni pacienti po předchozím léčení na
oddělení zvýšené péče.
Na kratší dobu lze přijmout pouze pacienty, kteří jsou ze vzdálenějších obcí
a nemohou denně dojíždět.
Speciální přístrojové vybavení umožňuje pasivní rehabilitaci především
nemocným po neurologické operaci.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 31
Marnost světa
Nechte mě zpívati,
dokud kvetou léta,
však až já stár budu,
nechám já rád světa.
Však až já stár budu,
zajdu v pusté kraje
a budu zpytovat,
jak vše v světě *****.
[...]
(I. Slavík, Hledání modrého květu)

2 body
31

Který z následujících výrazů lze doplnit na vynechané místo (*****)
ve výchozím textu?

A)
háje
B)
zraje
C)
vzkvétá
D)
pracovat
_________________________________________________________________________
2 body
32

Která z následujících vět je napsána v souladu s Pravidly českého
pravopisu?
A)
B)
C)
D)

Řiďte se vyvěšeným ceníkem.
Dosud není jasné, čí to byla vinna.
Telefoní kartu si koupíte ve stánku s novinami.
Pro osvěžení vzduchu můžete použít voné tyčinky.

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.
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