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Didaktický test – na co se mě vlastně ptají? 

Cvičení 

 

 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM  1-5 

Karel Čapek 

Narodil se v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře Antonína Čapka. Matka sbírala slovesný folklor. S rodiči 

se brzy přestěhoval do Úpice, kde byl v místním kostele 13. ledna 1890 pokřtěn. V Úpici také absolvoval základní 

školu Na Blahovce, která byla později, po Karlově smrti, přejmenována na Základní školu bratří Čapků.  

Poté studoval na gymnáziu v Hradci Králové, odkud musel (po odhalení jím organizovaného 

protirakouského spolku) přestoupit na gymnázium v Brně. Roku 1915 ukončil studium na Filosofické fakultě UK v 

Praze a získal doktorát. V letech 1910 – 11 byl Karel Čapek na studijním pobytu v Paříži a v Berlíně. 

(www.wikipedia.org, upraveno) 

 

1. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá výchozímu textu (A), či nikoli (N): 

 

2.1. Karel Čapek nikdy nebyl v Paříži.  

2.2. Základní škola Na Blahovce byla přejmenována na Základní školu bratří Čapků. 

2.3. Otec Karla Čapka byl lékař a jmenoval se Josef.  

2.4. Karel Čapek studoval také v Berlíně.  

 

2. Vypište z posledního odstavce výchozího textu jedno podstatné jméno rodu středního. 

 

 

3. Kterým z následujících slov lze nahradit slovo poté tak, aby význam výchozího textu zůstal zachován? 

(Posuzované slovo je ve výchozím textu podtrženo.) 

a) vždy 

b) dříve 

c) hned 

d) později 

 

4. Které z následujících tvrzení je pravdivé? (Posuzovaná slova jsou ve výchozím textu tučně zvýrazněna.) 

a) Tato slova označují jména důležitých osobností. 

b) Tato slova odpovídají jménům řek v ČR. 

c) Tato slova označují města v ČR. 

d) Tato slova označují města nejen v ČR, ale i v Evropě. 

 

5. Které z následujících tvrzení o prvním odstavci výchozího textu je pravdivé? 

a) První i druhý větný celek v tomto odstavci je souvětí. 

b) První i druhý větný celek v tomto odstavci je jednoduchá věta.  

c) První větný celek v tomto odstavci se skládá je souvětí, druhý větný celek je věta jednoduchá. 

d) První větný celek v tomto odstavci se skládá je věta jednoduchá, druhý větný celek je souvětí. 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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6. Ve které z následujících vět se vyskytuje pravopisná chyba? 

a) Lenka chodí moc ráda nakupovat s kamarádkou Luckou. 

b) Mám velký hlad, dal bych si k obědu kuřecí maso s rýží. 

c) Když Ronaldo vstřelí branku, všichni křyčí:  Gól! 

d) Včera večer jsem se díval na dokument o rybách. 

 

7. Které z následujících tvrzení není pravdivé? 

a) Kočka má čtyři nohy a ocas. 

b) V létě jezdíme na lyžích. 

c) Praha je hlavní město České republiky.  

d) Moje dcera je sestra mého syna.  

 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8 

V literatuře se jako hyperbola, nadsázka či zveličení označuje záměrné přehánění skutečnosti s cílem zdůraznit 

subjektivní závažnost.                   (www.wikipedia.org, upraveno) 

8. Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se nejvýrazněji uplatňuje nadsázka? 

a) Slunce se na nás usmálo. 

b) Říkal jsem ti to snad tisíckrát! 

c) Rád čtu Čapka. 

d) Je bílý jako sníh. 

 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8 

Šel do práce i v neděli, aby si vydělal nějakou tu korunu. 

9. Která z následujících možností vystihuje v kontextu výchozího textu význam slova koruna? 

a) Peníze, kterými se platí např. v ČR  

b) Ozdoba krále, kterou nosí na hlavě 

c) Listnatá část stromu s větvemi 

d) Hotel, který se jmenuje „Koruna“ 

 

10. Seřaďte jednotlivé části textu (A–E)  

za sebou tak, aby byla dodržena  

textová návaznost: 

 

10.1. _____  

10.2. _____  

10.3. _____  

10.4. _____  

10.5. _____  

 

A) Přišel do školy pozdě, protože cestou zakopnul a spadnul, 

takže si roztrhnul kalhoty. A tak se musel vrátit domů, aby 

se převlékl. Naštěstí je jinak v pořádku. 

E) Má totiž asi dva metry, svalnatou postavu a přísný 

pohled. Včera ale na naše obvyklé místo nedorazil.  

C) Do školy nikdy nechodím sám. Každé ráno mám sraz na 

rohu ulice s kamarádem Romanem.  

D) Proto jsem mu hned zavolal. On ale telefon nebral. 

Trochu jsem se o něj bál, ale zanedlouho nebylo proč. 

B) Je to vysoký černovlasý kluk, který vypadá, že se o sebe 

umí dobře postarat.  

http://www.wikipedia.org/

