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V každém z následujících krátkých textů jsou dvě nebo tři 
prázdná místa, která značí, že ve větě bylo něco vynecháno. 
Vyberte z nabízených možností dvojici nebo trojici slov, která 
se významově a stylisticky nejlépe hodí do příslušného textu 
jako celku. 

1. 

Svět, ve kterém žijeme, je čím dál _____, a nikdy ho _____ 
nepochopíme, pokud budeme slepě věřit pouze jednomu jeho 
výkladu a ostatní možné výklady budeme _____. 

(A) tajemnější – zcela – tolerovat 
(B) nesmyslnější – částečně – zesměšňovat 
(C) komplikovanější – doopravdy – přijímat 
(D) složitější – skutečně – ignorovat 
(E) nepřátelštější – uspokojivě – zvažovat 
  

2. 

Jedním z možných způsobů, jak člověk může uniknout 
nesnesitelnému stavu vnitřní nejistoty a pocitu vlastní _____, 
je vyvinutí _____ aktivity a neustálá snaha něco dělat. Odtud 
zřejmě pramení _____ práce, které je příznačné pro moderní 
společnost, zbavující člověka mnoha dřívějších jistot 
spojených s tradičním náboženstvím. 

(A) malosti – neustálé – odmítání 
(B) výjimečnosti – nezbytné – vychvalování 
(C) nicotnosti – nutkavé – zpochybňování 
(D) omezenosti – činorodé – nedocenění 
(E) bezvýznamnosti – horečné – zbožštění 
  

Vyberte z dvojic výrazů nabízených v odpovědích tu, po 
jejímž doplnění na vynechaná místa v zadání (v uvedeném 
pořadí) bude významový vztah mezi výrazy vpravo od 
rovnítka nejpodobnější významovému vztahu mezi výrazy 
vlevo od rovnítka (pořadí výrazů ve dvojicích je důležité). 

3. 

______ : NEPATRNÝ = ______ : POVRCHNÍ 

(A) malý – ledajaký 
(B) velikost – hloubka 
(C) změřit – prohloubit 
(D) ledabylý – mělký 
(E) atraktivní – důkladný 
  

4. 

BRUNÁTNÝ : ______ = OTYLÝ : ______ 

(A) vzteklý – tělnatý 
(B) opálení – přejídání 
(C) blednout – hubnout 
(D) rudý – nezdravý 
(E) líčit se – vážit se 
  

5. 

OSTRÝ : _____ = _____ : DODĚLAT 

(A) nabrousit – hotový 
(B) pobodat – plánovaný 
(C) pořezat – rozdělaný 
(D) ztupit – kompletní 
(E) ohrozit – objednaný 
  

6. 

______ : VINOHRAD = STŮL : ______ 

(A) víno – židle 
(B) vinice – nábytek 
(C) láhev – dřevo 
(D) sklep – pokoj 
(E) sekt – les 
  

V každé z následujících úloh vyberte z nabízených možností 
A až E ten výraz, který se v kontextu uvedené věty nejvíce 
blíží opačnému významu podtrženého výrazu (antonymum). 
Z možností F až J pak vyberte ten výraz, který se v kontextu 
uvedené věty nejvíce blíží významu podtrženého výrazu 
(synonymum). Pozor, v úlohách jde často o odlišení velmi 
jemných rozdílů. 

7. 

I když byla v kruhu své rodiny, na kterou se mohla vždy 
spolehnout, měla v sobě duševní nepokoj, cítila se sklíčená a 
osamocená. 

antonymum 

(A) klidná 
(B) sebevědomá 
(C) zábavná 
(D) rozjařená 
(E) silná 

synonymum 

(F) ubohá 
(G) zbídačená 
(H) přehlédnutelná 
(I) zkormoucená 
(J) slabá 
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8. 

Pokud je zákazník roztěkaný, prodejce toho může využít a 
ošidit ho. 

antonymum 

(A) prozíravý 
(B) rozvážný 
(C) soustředěný 
(D) rozhodný 
(E) puntičkářský 

synonymum 

(F) neprůbojný 
(G) neklidný 
(H) netečný 
(I) nerozvážný 
(J) nepozorný 
  

9. 

Odin, jednooký bůh válek, moudrý, ale zároveň náladový, 
krutý a prchlivý, býval bohem vládců a válečníků. 

antonymum 

(A) milosrdný 
(B) rozvážný 
(C) opatrný 
(D) ústupný 
(E) trvalý 

synonymum 

(F) vznětlivý 
(G) zbrklý 
(H) nelítostný 
(I) neúprosný 
(J) urputný 
  

10. 

Martin byl toho dne zamračený a skoupý na slovo. 

antonymum 

(A) pravdomluvný 
(B) opatrný 
(C) hovorný 
(D) uštěpačný 
(E) pohrdavý 

synonymum 

(F) nehlučný 
(G) lakomý 
(H) zamlklý 
(I) omezený 
(J) skrblivý 
 

Způsob vyhodnocení úloh 7 až 10: Úloha se vyhodnocuje 
jako celek. Účastník získává + 1 bod za správnou kombinaci 
(například BG), čtvrtina bodu se odečítá za jakoukoli 
chybnou kombinaci. Pokud účastník zodpoví jen jednu část 
úlohy, tak se úloha nevyhodnocuje a je vnímána jako 
vynechaná. 
  
  

Správná řešení: 1.D, 2.E, 3.B, 4.C, 5.A, 6.E, 
7.DI,  8.CJ, 9.BF, 10.CH 
 
 


