Test z českého jazyka a literatury
šestileté studium - ukázky
Část I.

(text upraven pro potřeby zkoušky; podle R. Mertlíka)

Všechny úkoly v části I. (tj. 1–18) vycházejí z následujících ukázek. Správná
řešení v nabídkách zřetelně zakroužkujte (vždy pouze jediné) nebo je doplňte.

Když Zeus zvítězil a uspořádal svět, tu teprve se nad ním vyklenula nebeská báň ve vší své
kráse. Ale leccos ještě připomínalo dřívější hrubou, surovou dobu. V lesích se ještě
zdržovala obrovská zvířata, někdy tak vysoká, že sahala bezmála až k hvězdám. Vždyť i
lesní stromy dosahovaly takové výše, že nebylo možno dohlédnout na jejich vrcholy.
V povětří ještě létali obrovští okřídlení dravci a jiné strašné obludy. Pohled na ně děsil i
samotné bohy. I vyšel Apollón se svým lukem a s šípy, jež se nikdy neminuly cíle. A postřílel
všechny ty příšery, aby neděsily svět. Jen v moři je ponechal, neboť tam nepůsobily tolik
hrůzy.
Zeus pak dal jiný vzhled stromům, trávě, květinám, zvěři i ptactvu. Odňal jim dřívější
obrovskou sílu a velikost, a tím vyhladil poslední stopy někdejší surové doby. S radostí se
pak dívali bohové z Olympu na nový, líbezný svět, který se jim chvílemi zdál krásnější než
jejich nebe.
Jednou navštívil Dia v jeho zlatém paláci moudrý Títán Prométheus. Zeus právě odpočíval
na měkkém lehátku a z očí mu zářila pohoda a spokojenost. Proto uvítal s radostí milého
obra, neboť mu byl zavázán velikou vděčností. Prométheus mu vydatně pomáhal v těžkém
zápase se starými bohy, moudře mu radil a dopomohl mu k vítězství.
„S čím přicházíš, milý synu?“ oslovil ho vladař bohů, a hned zavolal nebeského číšníka
Ganyméda, aby nalil hostu pohár nektaru. Prométheus se dlouho rozhlížel a žasl nad tou
velkolepostí.

Vyberte, co vyplývá z úvodního textu:
a)
b)
c)
d)

Prométheus vykonával funkci nebeského číšníka.
V povětří ještě létali obrovští okřídlení draci a jiné strašné obludy.
Prométheus byl Diem uvítán s radostí.
Prométheus dopomohl Títánovi k vítězství.

Uvedený text logicky pokračuje větou:
a) Proto se Ganymédés chlubil a ukazoval líbezný svět.
b) Tehdy se Títán rozhodl, že navštíví Dia.
c) „Otče bohů,“ pravil Títán, „svět je nesmírně krásný.“
d) A Zeus začal zápasit se starými bohy.

Z textu rozhodně nevyplývá, že:
a) Prométheus byl moudrý.
b) Zeus byl spokojený.
c) Ganymédés byl uštěpačný.
d) Títán byl užaslý.
Souvětí I vyšel Apollón se svým lukem a s šípy, jež se nikdy neminuly cíle nahraďte větou
jednoduchou. Větu napište:
…………………………………………………………………………………………………..

Vypište z textu souvětí, které se shoduje se vzorcem VH1, VH2, VH3 :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Část II.
V následujícím textu doplňte pravopisně správně všechna vynechaná místa (v některých
případech vám pomáháme nápovědou možných variant - zde zakroužkujte správné
řešení). Dbejte na to, aby doplnění bylo zřetelné a jednoznačné, nezapomeňte
na interpunkční znaménka (tj. případné chybějící čárky ve větách a souvětích).

Obdivoval__ jsme cizokraj n/ nn é motýl__ . U velké většiny rostlin je

p__l přenášen s/z květu na květ včelam__ a jiným hm__zem. Okurka

pochází z j/J ihovýchodní a/A sie.

