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Správné řešení:  D

Když si přečteme obsah Příručky pro přežití, zjistíme, že na straně 44 je kapitola s názvem Přehled zvířat podle místa 
výskytu: V lese. Z nabízených možností nejlépe vyhovuje místu pobytu lesomil stromový. Ostatní zvířata patří do jiného 
přírodního společenství: polétavec dlouhokřídlý žije nejspíše ve vzduchu, plazivec pouštní by mohl žít v poušti, zubatec 
potoční nejspíše ve vodě.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 20–21

Indiánská příručka pro přežití v divočině

Obsah:

1. setkání se zvířaty

 1.1. Přehled zvířat podle způsobu jejich útoku

 pomocí ostrého zobáku........5

 pomocí zubů a drápů...........10

 za použití jedu.........................15

 1.2. Přehled zvířat podle nebezpečnosti

 veliká, ale neškodná............30

 mírně nebezpečná...............35

 velmi nebezpečná................40

 1.3. Přehled zvířat podle místa výskytu

 v lese..........................................42

 na poušti..................................50

 ve vodě.....................................66

 ve vzduchu..............................77

20. Indiánská jména zvířat často souvisejí s jejich životním prostorem. Které z následujících 
jmen má na základě výchozího textu zvíře, o němž se v Příručce pro přežití píše na  straně 44?

A) polétavec dlouhokřídlý
B) plazivec pouštní
C) zubatec potoční
D) lesomil stromový

výběr z možností 1 bod

21. Které z následujících nebezpečí člověku na základě uvedeného textu nejspíše hrozí od 
zvířete, o němž se v Příručce píše na straně č. 13?

A) smrtelná otrava jedem
B) pokousání a poškrábání
C) mírná otrava jedem
D) vyklovnutí očí

výběr z možností 1 bod
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Správné řešení:  B

V příručce se na straně č. 13 nachází kapitola Přehled zvířat podle způsobu jejich útoku: Pomocí zubů a drápů. Tato 
kapitola začíná na straně č. 10 a končí na straně č. 15. Na straně č. 13 se proto nejspíše můžeme dočíst o pokousání 
a  poškrábání od zvířete.

Správné řešení:  B
Ve větě je použito podmiňovacího způsobu bysem se nebál a bych sežral. V prvním případě je nesprávný tvar bysem, 
který nahradíme jediným správným tvarem pro 1. osobu čísla jednotného bych, takže správný tvar slovesa je bych se 
nebál. V druhém případě: bych sežral – bych je v pořádku, ale nespisovné je sloveso sežral, které nahradíme slovesem 
snědl. Slovo všecko nahradíme spisovným všechno.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 22

Já bysem se taky nebál a taky bych všecko sežral.

(Karel Poláček: Bylo nás pět, Praha 1986)

22. Ve které z následujících možností je výchozí text správně převeden do spisovného jazyka?

A) Já by jsem se taky nebál a taky bych všechno snědl.
B) Já bych se také nebál a také bych všechno snědl.
C) Já by jsem se také nebál a také by jsem všechno snědl.
D) Já bysem se také nebál a také bysem všechno snědl.

výběr z možností 1 bod

Bylo nás pět...


