


1 bod
Která z následujících vět obsahuje pravopisnou chybu?
A) Bez ochrany své ulity jsou plŽi tlplně bezbranní.
B) 7avydatného nadávání um1ival prkenou podlahu.
C) Skvěl francouzsk maIí obvykle nosil plátěnou košili.
D) Tento nepromokav1i batoh má nastavitelné ramenní popruhy.

(1) Jdu s děravou patou,
mám horečku zlatou,
jsem chud1i, jsem sláb, nemocen.
Hlava mě pálí
a v modravé dáli
se leskne a trpytí m j sen.

(2) Kraj pod sněhem mlčí,
tam stopy jsou vlčí,
tam zbytečně budeš mi psát.
Sám v d evěné boudě
sen o zlaté hroudě
já nechám si tisíckrát zdát.

(3) Severní vítr je krut ,

poČítej, lásko má, s tím.
K nohám ti dám zlaté pruty,
nebo se v bec nevrátím.

(4) Tak zar stám Vousem
a vlci uŽ jdou sem,
uŽ slyším je vyt blíža blíŽ.
UŽ mají mou stopu,
uŽ větrí, Že kopu
sv j hrob a Že stloukám si kríŽ.

(5) Zde leží ten blázen,
chtěl dťrm a chtěl bazén
a opustil tvou krásnou tvá .

Má plechovej hrnek,
v něm pár zlatejch zrnek
a nad hrobem polárnízár.

(Z. Svěr k, 5 ev er n Í v ft r, zkrl ce n o)

VYCHOZI TEXTY K ULOHAM 2.7
TEXT 1

TEXT 2

Anafora - opakování stejného slova na zaČátku bezprost edně po sobě jdoucích veršťl.
(CZW

1 bod
2 Které z násIedujících tvrzení je pravdivé?

Úlohu rešte na základě definice uvedené vTEXTU 2.

A) Anafora se vyskytuje pouze V první a páté sloce.
B) Anafora se vyskytuje pouze V první a druhé sloce.
C) Anafora se vyskytuje pouze Ve čtvrté a páté sloce.
D) Anafora se vyskytuje pouze v druhé a čtvrté sloce.



max.2 body
3 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá TEXTU 1 (A),

nebo ne (N):

3.1 Text je ukázkou dobrodruŽné pr zy.
3.2 KaŽdá sloka obsahuje sud počet veršťr.

3.3 V prvnísloce se kaŽd Iich verš r muje s bezprost edně následujícím
veršem.

3.4 Ve čtvrté sloce zaČínají všechny verše jednoslabičnyim slovem.

max. 2 body
4
4.1 Napište spisovné t íslabičné podstatné jméno' které je p íbuzné se slovem

PATA azárove se sklo uje podlevzoru HRAD.

4.2 Napište spisovné dvouslabičné podstatné jméno, které je p íbuzné se slovem
oŘrvĚruÝ azárove se sklo uje podle vzoru STAVENí.
(Slova pata a d evěny pocházejí zTEKlU 1, správná odpověd'se v TEXTU 1

nevyskytuje.)

1 bod
5 o které z následujících možností se v TEXTU 1 zceIa jednoznačně nepíše?

A) o pohybu zví at jednoho druhu
B) o dopisech psanyich zlatokopem
C) o hlasovém projevu zví at jednoho druhu
D) o světelném Úkazu typickém pro polární oblast

1 bod
6 Ve kterém z následujících rÍsekli TEXTU 1 se uplat uje personifikace?

A) Že stloukám si kríŽ
B) mám horečku zlatou
C) kraj pod sněhem mlčí
D) opustil tvou krásnou tvár

1 bod
7 Ve kterém pádu neníve t etísloceTExTu 1 užito žádné podstatné jméno?

A) v druhém
B) ve tretím :

C) ve čtvrtém
D) v pátém

N
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max. 4 body
8 P i adte k jednotliv1Ím větám (8.1_8.4) odpovídajícítvrzení (A-F):

(KaŽdou moŽnost z nabídky A-F m žete priradit pouze jednou. Dvě moŽnosti zbudou
a nebudou pouŽity.)

B.1 Nikomu nezáleŽí na našem názoru.
8.2 S něčím podobn m bojovali i míp átelé.
8.3 Leckter z obchodník t nic zajímavého nenabízel.
8.4 Skvrnu na svém tričku vyčistiljak msizázraČn'1i m p ípravkem.

A) Prvnízájmeno ve větě je neurČité, druhé zájmeno jezáporné.
B) Prvnízájmeno ve větě jezáporné, druhé zájmeno je neurčité.
C) Prvnízájmeno ve větě je privlast ovacl druhé zájmeno je neurčité.
D) První zájmeno ve větě je privlastnovacl d ruhé zájmeno je záporné.
E) První zájmeno ve větě je neurčité, druhé zájmeno je p ivlast ovací.
F) Prvnízájmeno ve větě je záporné, druhé zájmeno je p ivlast ovací.

VÝcHozíTExT K ÚLozE 9

Minul víkend mě rodiče vzali do muzea, abychom prozkoumali nejtajemnějšízákoutí
vědy.

Nevě iljsem svy7m oČím, kdyŽjsem viděl, jak rozličné směsy s obsahem síry obarvily
ohen těmi nejjasnějšími barvami.Jako u vytrŽeníjsme pozorovali d1im, kter se valilze
skleněn ch nádob s kapaln1im dusíkem. obklopovaly nás všelijaké zkumavky, z nichŽ
některé byly cítit jako syrové hovězí maso. Vefyzikálním oddělenív stavy prístroje
vysílaly elektrické vyÍboje, které nejednomu návštěvníkovy zjeŽily vIasy, a blesky hrály
do rytmu hitťt nejznámnějších česk1ich zpěvákťt.

Nemohlijsme si na nic ztěŽovat, kromě zábavy jsme si totiŽ odnesIi i ponaučení. Nyní
jsme si plně vědomi toho, Že mocné p írodnísíly se mohou snadno vymknout kontrole'

(czvt4

max.4 body
9 Najděte ve v chozím textu čty i slova, která jsou zapsána s pravopisnou

chybou, a napište je pravopisně správně.
Chybějícídílčíodpověd'nebo zápisjakéhokoli sIova, které nevyhovuje zadání rilohy,
jsou povaŽovány za chybu. Doporučení: opravte pouze ta slova, u kter ch jste si jisti,
Že jsou ve v1ichozím textu zapsána s pravopisnou chybou.



3 body
1o Se adte jednotlivé části textu (A-E) za sebou tak, aby byla dodržena textová

návaznost:
l ----- ----';-
i A) V pťrl deváté večer uŽ byl alevyprodan . Preběhlajsem tedy k nejbliŽšímu ii :!yl[y y:llÉ|g 99:"|:ly:li1-!9y|!: T ql9g9YT9:::|I9|h i:9:l :T919lyI.. j

: -----
i B) Prodavač skoro zamilovaně ekl:,rak tedy jeden smaŽen s reček v houstičce. i
i ratarčičku, nebo kečupek?" AzaČal mi jídlo chystat. i
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..:

;'- - - - -

I C) Jela jsem do Prahy, jako vŽdycky do Lucerny na jaz.Těsně p ed začátkem i

ii .!:l::tlv i:9T.v:l9ypil9 1T.t'..r3.ry.?l9.9li:9!:9!ylr L1T l?.e.yr.e::....-.-.-... i
I ----- -------r
i D) ,,Chci tu ta... tatar...i koktala jsem. Nedalo se to vyslovit.,,No jo!" ulevil si i

i p'odavač.,,Kv tli tomuhle se se mnou rozešIa moje p ítelkyně!;,,Co jste jítak i

i strašného udě!al?" zeptala jsem se.,,Ubi!jsem ji zdrobnělinami!" Lepší neŽ i

i t<ladivem, pomyslela jsem si a zakousla se do s rečku s tatarčičkou! i
i - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _. j

;'- ---
i E) Chvi!ku Čekal, jestli něco nedodám, a pak se zeptal:,,Jeden smaŽen1i Co?" Rychle 

i

ii ryll-"+et[fs]ltey?l?: ..........,
(T. BouČkov , BoŽí a jin mtlka, upraveno)

1 0.1

10.2

10.3

10.4

10.5



VÝcHozíTExT K ÚLoHÁtvl t 1 -1 6

(1) Světovy7m prvenstvím se chlubí experti z univerzity v Manchesteru, kterí
V roce 2017 sestrojili unikátního nanorobota. Je tak mal1i, Že miliarda miliard takovyich
nanorobotťt by vytvorila objekt o velikosti zrnka soli. V vojem nanorobot se zabyvá
také praŽská nanolaborator. Češtívědci v Čele s Martinem Pumerou, chemikem
proslul m i v zahraničí,by chtěli vyvinout nanoroboty, kterí k pohybu nebudou
potrebovat motorek, protoŽe místo něj vyuŽijí chemickou energii z okolního prostredí.

(2)Takoví nanoroboti by mohli posunout dál onkologii nebo imedicínu obecně,
mohou xx*tt* pomoci treba pri Iéčbě takzávažné nemoci, xxxx" je rakovina. Nejd ív ale
musíme vyrešit, aby nám nanoroboti vtěle neškodili (tedy aby p i likvidaci rakovinn1ich
buněk nedocházelo k ničení těch zd rarnich) a zárove r aby snadno vyšli z těla Ven. Jak by
to mohlo vypadat v praxi? Léka podá pacientovi pilulku obsahující miniaturníroboty,
kte í,,nesou na zádech" léčivo.Tito robotijsou navíc schopni mezi sebou komunikovat.
KdyŽv těle narazí na škodlivé shluky buněk, uvolní Iék. Pak tělo opustí.

(3) Nanoroboti však nemusí pomáhat jen jednotlivci bojujícímu s rakovinou.
Predstavte si t eba ropnou havárii na mori.Vinou riniku ropy vznikne toxická skvrna
ohroŽujícídelfíny,že|vy a dalšívodníŽivočichy. Pokud by v této situaci byla moŽnost
vyuŽít inteligence nanorobotťt, mr]rŽeme jim p ikázat, aby se vydali ke zdroji kontaminace
a ropnou skvrnu vyČistili. Nanoroboti by tak mohli zabránit ekologické katastrofě rychleji
neŽ lidé.

(a) Nanoroboti nás mohou také varovat v rťrzny7ch krizov ch situacích.V p ípadě, Že
se budou pohybovat ve vodě,v níŽvzroste hladina určité škodliviny, roboti změníbarvu.
Tím na zv šeníjejíkoncentrace upozorní. Malí pomocníci mohou b t prospěšnípro celé
lidstvo, zárove je ale d Iežité myslet na to, aby tento vynález nebyl zneuŽit.

(w w w. a b i c ko.cz, ww w.c e ska te I ev i ze.cz, u prav e n o)

max.2 body
1 1 Rozhodněte o každém z následujících tvrze ní, zdajednoznačně vypl1Ívá

z v1Íchozího textu (A), nebo ne (Nh

1 1 .1 Některí vědci mají oprávněné obavy, Že vynález na norobota bude zneuŽit.
11.2 Cílem vědcťtje vyvinout inteligentní nanoroboty, kterí budou umět p edejít

riniku ropy do more.
11.3 Nanorobota, kteryi se pohybuje díky chemické energii čerpané z okolí,

vyrobili v praŽské nanolaborato i.

11.4 Nanoroboti, kte íse dostanou prost ednictvím pilulky do těla nemocného
člověka, budou s lékarem během léčby komunikovat.

1 bod
12 Ve v1ichozím textu je tučně vyznačeno osm slov. Pokud dvě z nich v textu

navzájem zaměníme' v znam textu ztistane zachován. Ve které z následujících
možností jsou uvedena tato dvě vzájemně zaměniteIná synonyma?
Ve správné odpovědi musí b t moŽné zaměnit prvníposuzované slovo Ve dvojici za
druhé posuzované slovo a naopak.

A) medicínu _ lék
B) likvidaci _ ničení
C) závaŽné _ d leŽité
D) světov m - proslulyim

N

n
T
n
!
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1 bod
1 3 Za kterou z následujících možností je t eba vyměnit slovní spojení její

koncentroce ve větě podtržené ve v chozím textu, abY sdělení bylo zcela
jednoznačné a zachovávalo smysl p edchozího souvětí?
A) koncentrace vody
B) koncentrace barvy
C) koncentrace hladiny
D) koncentrace škodliviny

max.3 body
14 Vypište ze t etího odstavce v chozího textu všechna podstatná jména, která

jsou v textu užita ve 3. pádu.
Chyběj ící d ílčí od pověd' nebo zá pis ja kéhokol i slova, které nevyhovuje zadá n í lohy,
jsou povaŽovány za chybu.

1 bod
15 Na každé z vynechan1Ích míst (xx*xrr) ve v chozím textu je nutné doplnit

spojovacív raz. Ve které z následujících možností jsou uvedeny náležité
spojovacív razv v po adí odpovídajícím v chozímu textu?
A) však - neŽ
B) totiž - neŽ
C) však _ jako
D) totiž _ jako

1 bod
16 Ve které z následujících možností je mezi prvním a druh m slovem stejn

v znam ov vztah jako mezi slovy delfín - živočich?
Všechna posuZovaná slova pocházejí zvychozího textu. Slova ve správném ešení
musí b t uvedena V po adí odpovídajícím dvojici delfín _ živočich.

A) těIo - bu ka
B) vědec _ chemik
C) rakovina - nemoc
D) lidstvo - jednotlivec

VÝcHozíTEXT KÚLozE17
Z jeho tváre nikdy nemizel potm*šil usměv.Tím dával na srozumxnou, co si o mx mys!í.

(CZW

1 bodt-

17 Na vynechaná místa (x) ve v chozím textu je t eba doplnit ělně tak, aby text
byl pravopisně správně. Ve které z následujících možností jsou ělně uvedena
v odpovídajícím po adí?
A) ě-ě-ně
B) ě-ně-ě
C) ně_ě-ně
D) ně_ně_ě



VÝcHozíTExT K ÚLoHÁnn t8-23
(1) Ve dve ích redakce Ankh-morporské Komety stál kdosi cel1i v Černém.
,,Chledáte ikonografa? Jsem mistr témnych komor otto Schrecklichí promluvil. ,,Mojíf chodou je flastnízašizení, positifní pšistup a jsem taky tuchapln !"
,,No, mťrŽeme vám zpočátku dát _" zaČala Sachar za.
,,Sachar zo|||." sykl MikuIáš.,,Je to upír!"
,,Já protestujii ekl otto.,,Je jednotuché prŽedpoklátat, še kašt1i, kto má Úberfaldiš

pšisfuk, je upír, nestá se fám? Já tety, schodou okolností, upír jsem. Ále v inzerátu pylo
,prŽi)me se ikonograf', tak jsem sfé prŽijetí pofašofal za chotofou věc. Taky mám tochlei
a ukázaljim černou stuhu.,,Uš táfno nejsem nějah. chloupyi násoska!"

(2),,Aha, vy jste členem Úberwaldského hnutí umírněn ,chi'poznala stuhu Sachar za.
Hned začala nechápajícímu Mikulášovi trpělivě vysvětlovat:,,KaŽd člen hnutí musí
podepsat smlouvu a odp isáhnout, Že se navŽdy od íká lidské krve -"

,,My dáváme prŽednost tomu, kdyš se rŽíká slofo s ki' ozva! se nesměle otto.
o_ S odríká slova s ki opravila se Sachar za.
(3),,Dobrá... tak platíi p ik vl Mikuláš a pak se zamyslel. P emítal nad tím, proč se

tak dlouho upí i na rozdíl od trpaslík či sk ítkri nedokázali do Iidské společnosti
začIenit. Upí i se nikdy drív na společenském děnínepodíleli.Ted'aIe některíz těch

ili, Že iediná cesta k tomu' abv íe lidé začali akcebystrejŠich pochopili. Že jediná cesta k tomu. aby je lidé začali akceptovat, je p
upíry. Cena za to by|a sice obrovská, ale ne zas tak velká, jako kdyžvám do srdc

t eiší
srdce vrazili

kolík. Koneckoncťt krvavé steaky taky nebyly špatné. Nutno ale podotknout, Žekaždy,
kdo se začaI Živit masem zankh-morporsk ch jatek, se vrhl do Života plného nebezpeč|
kter uspokojil i náročné dobrodruhy.

,,Nepojtei vytrhl ho z p emyišleníotto.,,Jsem ochromně reformovanyi a flídny7í
(T. Pratchett, Pravda, upraveno)

max. 2 body
18 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zdajednoznačně vypl1Ívá

z v chozíha textu (A), nebo ne (N):

AN
1B.1 Členové Úberwaldského hnutí umírněn ch maj ízakázáno íkat nahlas slovo

krev.

18.2 Maso z ankh-morporsk ch jatek je určeno vyihradně upírťrm dobrodruŽné
pova hy.

1B.3 Na základě inzerátu nabízejícího pozici ikonografa v Ankh-morporské
Kometě očekával otto, Že na tuto pozici bude prijat.

18.4 Sachar za identifikovala ottovo členstvív Úberwaldském hnutí umírněn ch
na základě černé stuhy, kterou otto ukázaljí a Mikulášovi.

max.2 body
19 Vypište z druhé části v ,chozího textu všechna p íslovce, která jsou v textu

p íslovečn1Ím určením zp sobu.
Chybějícídílčíodpověd'nebo zápisjakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání rjlohy,
jsou povaŽovány za chybu.

!
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21

2A
1 bod

otto chybně vyslovuie ch místo h, nap . íká chledáte místo hledlÍte. Ve kterém
z následujících rÍsek vyichozího textu nenížádné slovo s touto chybou?
Jednotlivé moŽnostije nutné posuzovat s ohledem na pravidla české rnislovnosti.

A) mojí fyichodou je flastní zašizení
B) jsem ochromně reformovany7 a flídn
C) positifnípšistup a jsem taky tuchapln
D) uš táfno nejsem něja[i chloupyi násoska

Která z násIedujících možností nejlépe vystihuje vyÍznam souvětí vyzn"r"":l;o
ve v chozím textu tučně?
A) Mikuláš se trápil tím, proč se upírťrm nedarilo stát se součástí lidské společnosti

nadlou ho.
B) Mikuláš se trápiltím, proč se upírr3rm po dlouhou dobu nedarilo stát se součástí

lidské společnosti.
C) Mikuláš uvaŽoval o tom, proč se upírťrm nedarilo stát se součástí lidské

společnosti nadlouho.
D) MikuIáš uvaŽovaI o tom, proč se upír rm po dlouhou dobu neda ilo stát se

součástí lidské společnosti.

1 bod
22 Které z násIedujících tvrzení o souvětí podtrženém ve v1Ích ozímtextu je

pravdivé?
A) Souvětí se sklád á ze t"í vět, pouze jedna z nich je hlavní.
B) Souvětí se sklád ázet í vět, dvě z nich jsou hlavní.
C) Souvětí se sklád á ze čty vět, pouze jed na z nich je hlavní.
D) Souvětíse skládázeČtyr vět, dvě z nich jsou hlavní.

1 bod
23 Které z následujících tvrzení o slovech užit1ich ve v chozítn textu je pravdivé?

A) Slovo opravila obsahuje jednu p ed ponu op-.
B) Slovo obrovsk obsahuje jednu predponu ob-.
C) Slovo nepodíleli obsahuje dvě p edpony ne- a po-.
D) Slovo společenském obsahuje dvě p edpony s- a po-.

max.2 body
24 Na každé vynechané místo (*xxxx) v česla ch ustáIen ch slovních spojeních

dopl te p íslušné slovo: \ .

24.1 KdyŽpaní uČitelka zkoušela Petra, od ríkal jívšechny ietopoČty, jako kdyŽ**;t** mrská.

24.2 Mirčina sest enice dala Mirce svou starou sukni. Mirce se nelíbila, ale maminka jírekla:
,,Darovanému *x*xx na xx*** nehledl"



max.3 body
25 P i adte k jednotlivyÍm ryvk m (25.1-25.3) možnost (A-E), která nejIépe

vysti h uje danyi riryvek:
(KaŽdou moŽnost z nabídky A-E mťrŽete priradit pouze jednou. ově moŽnosti zbudou
a nebudou pouŽity.)

25.1 Během dopoledne 20. ríjna zasáhla oblast Prostějovska silná vich ice. Hasiči
Zaznamenali celkem 1 63 vyjezdťr. Ztráty na Životech zatím hlášeny nejsou.

25.2 orkán dul tak prudce, Že jsme se stali hríčkou větrťr. Letělijsme na vlnách,
kam nás zurivost větrťr hnaIa. Stíhalo nás jedno neštěstíza druh1im. Nap ed
smetla vlna jednoho námorníka do more abrzy po něm preletěl pres paIubu
m j p ítel.

25.3 Tornáda vznikajív bou kovém obIaku, kdyŽ se studen rniškov1i vítr prekríŽí
s tepl1im p ízemním větrem. Tím se vzduch roztočí a prouděníz teplého
mraku zdvihne rotující vzduchov válec do svislé polohy'

(Vzhledem k povaze lohy nejsou zdroje vychozích text uvedeny.)

A) neuměleckri text, konkrétně ukázka uvahy
B) neuměleck17 text, konkrétně ukázka zprávy
C) neuměleckyÍ text, konkrétně ukázka rni kladu
D) uměleckyi text, konkrétně ukázka Vypravování
E) umělecky text, konkrétně ukázka charakteristiky

max.2 body
26 Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zda je napsáno pravopisně

správně (A)' nebo ne (N):

26.1 KdyŽdivadelníprázdniny skončily, místní divadelnísoubory p edstavily
nov1Í podzimn í prog ram.

26.2 Tisíce lidísi pripomněly tu smutnou chvíli, kdy na uzemídnešní České
republiky vjely sovětské tanky.

263 Některí politici se téměr vysmívajípravidl m slušného chovánL dokonce
svyim voličťtm p edkládají doměnl<y alŽi.

26.4 V Ústí nad Labem jsme Znovu navštívili zoologickou zahradu, protoŽe pri
poslednínávštěvě nás upoutali šimpanzi a gorily ve společném v1iběhu.
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VÝcHozÍTExT K ÚLoH Ánzl-zg
Seskok padákem z letadla s následn rn voln m pádem je pro většinu lidí

adrenalinov1im zážitkem. Jsou však ijedinci, kterí potrebujíriskovat více. Proto vznikl
sport zvany base jumping, v němŽ se s padákem skáČe z objektr3 pevně spojen ch se
zemí. Tento druh extrémního sportu m že provozovat pouze v1Íborn parašutista.
Musí disponovat specifick1imi dovednostmi, zejména umět perfektně ovládat let
a presně odhadnout v17šku, v níŽ je nutné otev ít padák, aby se zpomaIilvoln pád.

,,MY záloŽní padák nenosíme, stejně neníČas ho otev ít. Máme jen hlavní padák, ten
ale otevíráme daleko níŽ nad ZemíneŽ běŽn parašutisti. Padáme rychlostí 200 km/h,
často jsme blízko šutr i íká Michal Brtickner, Česk base jumper.

Base jumping je velmi nebezpečnyi. Statistiky uvádějí, Že pri tomto extrémním sportu
b vá zhruba kaŽd 2000. seskok smrteln . Nabízíse tedy otázka, zda ta větší dávka
adrenalinu neníp íliš velkou cenou za lidské Životy.

(s p or t. I i d ov ky. cz, u p rave n o)

max.2 body
27 Vypište z obou vět tučně vyznačen1ich ve v1ichozím textu základní skladební

dvojice.
Chyběj ící d ílČí od pověd' nebo zápis ja kého kol i slova, které nevyhovuje zadá n í u lohy,
jsou považovány za chybu.

1 bod
28 Které z následujících tvrzení jednoznačně vypl vá zv chozího textu?

A) Podle statistik zem e jeden z dvou tisíc base jumperr3r p i provozování extrémních
sportťr.

B) Parašutista skáka jící z letadla i base jumper zaŽijí během seskoku let voln m
pádem.

C) Parašutista skáka jící z letadla i base jumper otevírají hlavní padák ve stejné vyišce
nad zemí.

D) Podle českého base jumpera se rychlost letu v blízkosti kamenťr zvyšuje na dvě
stě kilometrťr za hodinu.

1 bod
29 Které z následujících tvrzení o větách podtržen1ich ve v chozím textu je

pravdivé?
A) Prvnívěta je vedlejšívěta podmětná a druhá věta je vedlejšívěta predmětná.
B) Prvnívěta je vedlejšívěta predmětná a druhá věta je vedlejšívěta podmětná.
C) Prvnívěta je vedlejší věta podmětná a druhá věta je vedlejšívěta p ívlastková.
D) Prvnívěta je vedlejšívěta predmětná a druhá věta je vedlejšívěta p ívIastková.

1 bod
30 Která z následujících vět obsahuje pravopirnou chybu?

A) Sportovec Ze sebe ztrhal zpocené oblečení.
B) Zlevněná zelenina b vá poměrně často shnilá.
C) Zk ivená vrata po několika hodinách konečně spravil.
D) Cestu od hradnízríceniny jsme si zkrátili pres bororni lesík.

ZKoNTRoLUJT E, zD AJSTE Do zÁz NAMoVÉHo' ARc Hu UVED L/A VŠ ECHNY o D PoVĚD l.




