
  

1. 

Které z následujících slov vyslovujeme stejně, jako je 
píšeme? 

(A) objezd 
(B) směr 
(C) světák 
(D) objem 
 

2. 

Která z následujících výpovědí je napsána pravopisně 
správně? 

(A) Nepřekrucuj zkutečnost a řekni, jak to bylo. 
(B) Nesnažte se mi namluvit, že jste to mysleli vážně. 
(C) Tuhle muziku jsem opravdu mýval rád. 
(D) Moc jsem nerozumněl ani Nezvalovým básním. 
  

3. 

Která z následujících možností je napsána pravopisně 
a mluvnicky správně? 

(A) O vánocích pojedeme do české Třebové. 
(B) O Vánocích pojedeme do České třebové. 
(C) O Vánocích pojedeme do české Třebové. 
(D) Žádná z možností (A) až (C) není správná. 
  

4. 

Do které z následujících výpovědí je nutno doplnit na 
vynechané místo slovo jím, aby byla výpověď napsána 
mluvnicky a pravopisně správně? 

(A) Nevím, jestli si ____ můžu být jistý. 
(B) Ještě si s ____ o tom musím vážně promluvit. 
(C) ____ do toho mého problému nic není. 
(D) Těším se, až to všechno s ___ proberu. 
  

5. 

Která z následujících možností obsahuje větu rozkazovací? 

(A) Kde všichni vězíte?! 
(B) Nemusíte si dělat starosti. 
(C) Kdy se uráčíš odpovědět na moji zprávu? 
(D) Ničemu se nediv. 
 

6. 

Ve které z následujících vět je podtržený výraz součástí 
přísudku? 

(A) V těžké chvíli jim pomáhala myšlenka na osvobození. 
(B) Poddaní se od vrchnosti vrátili osvobozeni ze všech 

pout. 
(C) Obyvatelé Francie byli osvobozeni také vlastními 

vojáky. 
(D) Osvobození od poplatků se netýká chovatelů v centru. 
 

7. 

Minul první milník, druhý, třetí, a seskočit se mu nechtělo. 

Kterým z následujících spojovacích výrazů lze nahradit 
spojku a v uvedeném souvětí, aby význam souvětí zůstal 
zachován? 

(A) protože 
(B) ale 
(C) aby 
(D) když 
  

8. 

Která z následujících skupin slov obsahuje slovo, které 
nevzniklo skládáním? 

(A) romanopisec, kulomet, prodavačka 
(B) fotomontáž, přírodopis, zvěrolékař 
(C) minomet, bratrovražda, samoobsluha 
(D) horolezec, automechanik, vodohospodář 
  

9. 

Které z následujících tvrzení je pravdivé? 

(A) Každá báseň se musí rýmovat. 
(B) V bajkách vystupují vždy pouze zvířata. 
(C) V každé pohádce jsou nadpřirozené bytosti. 
(D) Každá balada má pochmurný děj. 
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Lavina rytmu 

Vedoucí hry začne vytleskávat určitý rytmus. Na znamení se 
k němu přidají i ostatní. Složitější je, když se k vedoucímu 
připojuje jeden hráč po druhém, až nakonec tleskají všichni. 
Ještě náročnější verze vyžadující více koncentrace je, když 
se hráči nepřidávají k vedoucímu po řadě, ale přidají se na 
výzvu pohledem vedoucího. 

___________________:  jeden po druhém hráči tleskat zase 
přestávají, až nakonec tleská opět jen vedoucí hry. Ale 
můžeme také popustit uzdu své fantazii. 

Hru můžeme změnit i tak, že vedoucí hry mění během hry 
buď pro všechny, nebo pro některé skupiny rytmus 
a hlasitost. 

Pokročilí mohou cvičení provádět beze zvuků, jen 
s naznačeným nezvučným tleskáním. 

(R. Portmannová, E. Schneiderová: Hry zaměřené na zvýšení 
koncentrace a uvolnění – upraveno) 

10. 

Která z následujících výpovědí se nejlépe hodí na 
vynechané místo v uvedeném textu? 

(A) Cvičení můžeme ukončit stejně, jako jsme je začali 
(B) Když je cvičení u konce, vedoucí dělá toto 
(C) Cvičení ukončujeme pokaždé jinak 
(D) Ke hře se nemůžete přidat, když končí 
  

11. 

Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného 
textu? 

(A) Hru lze hrát i jako soupeření týmů. 
(B) Není důležité, kolik hráčů hraje tuto hru, ale kdo z nich 

je vedoucí. 
(C) Hráči nemusejí být vždy slyšet, přestože ve hře jde 

o rytmus. 
(D) Hra se hraje v omezeném prostoru a časovém úseku. 
  

 


