VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 1 – 2
Ať ryby vykulujou oči
voda se stejně nenamočí
u sporáku se kocour směje
oheň se taky nezahřeje
usnuli pod kamenem hadi
zima se nikdy *****

(I. M. Jirous, Magor dětem, zkráceno)

1. Které z následujících slov nejspíše patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?
A) nenaladí
B) neprosadí
C) neprozradí
D) nenachladí
2. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda vystihuje výchozí text (A), nebo ne (N):
2.1 Text je bajka.
2.2 Text je próza.
2.3 Každý verš v textu má devět slabik.
2.4 V textu je deset dvouslabičných slov.
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 3 – 5
Tobiáš měří o něco víc než jeden milimetr a náleží k lidu, který odedávna žije na Velkém stromě.
Tobiášův otec Sim je významný a vážený vědec, který se zabývá skrytým životem stromu. Jednoho
dne však odmítne vydat tajemství svého geniálního, ale nebezpečného vynálezu. Celá Tobiášova
rodina je proto na základě jednomyslného rozhodnutí všech ostatních obyvatel odsouzena a vzápětí
musí odejít do vyhnanství… Velký dobrodružný román o miniaturním světě si získal nebývalý ohlas
u čtenářů i kritiky, byl přeložen do mnoha jazyků a připravuje se jeho filmová verze. Tobiášův svět
tak dostane nový, jistě zajímavý kabát. (Vzhledem k povaze jedné z úloh není zdroj textu uveden, upraveno.)
3. Napište, kolik souvětí obsahuje výchozí text:
4. Které z následujících tvrzení vyplývá z výchozího textu?
A) Tobiášův lid sídlí na Velkém stromě už od nepaměti.
B) Sim odhalil ve Velkém stromě neviditelného vetřelce.
C) Tobiáš je hodně malý, ale vzrůstem převyšuje ostatní obyvatele Velkého stromu.
D) Tobiášův otec je sice geniální, ale nebezpečný, proto byl z Velkého stromu vyhnán.
5. Odkud byl nejspíše převzat výchozí text?
A) z přebalu knihy
B) z recenze filmu
C) z úvodu pohádky
D) z filmového plakátu

6. Přiřaďte k jednotlivým ukázkám (6.1–6.4) odpovídající typ textu (A–F):
(Každou možnost z nabídky A–F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě odpovědi zbudou a nebudou
použity.)
6.1 Každé ráno vesele
tahá spáče z postele.
Za tu službu nevděčníci
hned ho klepnou po palici.
Co je to?
6.2 Had leze z ďúry,
veze s sebou kůry,
haklice, paklice,
červené stolice,
čtyři oka do potoka
a to páté ven!
6.3 A zlatá kolébka rostla s dítětem, až vyrostla ve zlaté lože. Muž, jenž se stal otcem vlasti, měl na
posvátném Karlštejně to čarovné lože, na němž unaven prací a péčí vladařskou ve chvílích oddechu
odpočíval. Když pak zemřel, nesneslo zlaté lože žádného jiného a zmizelo.
6.4 Po ulici jde pán a tleská.
„Pročpak pořád tleskáte?“ ptá se ho jiný chodec.
„Plaším krokodýly.“
„Vždyť tady žádní nejsou.“
„Samozřejmě. Protože tleskám.“ (Vzhledem k povaze úlohy nejsou zdroje výchozích textů uvedeny.)
A) pověst
B) hádanka
C) životopis
D) anekdota
E) jazykolam
F) rozpočitadlo

