Ukázkové úlohy
1 bod
1.
Která z následujících vět obsahuje pouze slova
spisovná?
A)
B)
C)
D)

Ségra si doma zapomněla tašku do školy.
Na zítřek jsem objednaná k očaři.
Dnes byla k obědu bramboračka.
Puč mi prosím deset korun.

max. 2 body
2.
Rozhodněte o každé z následujících řad jmen
majitelů telefonního čísla, zda je uspořádána
v telefonním seznamu správně podle abecedy (A),
nebo ne (N):
A

N

A) Skalník Petr, Skaláková Jana,
Sládek Martin, Sládková Míla
B) Vanča Aleš, Vaněček Jan,
Vaněk Karel, Vaníček Luboš
C) Hájková Anna, Hájek Josef,
Hájková Milada, Hajnová Petra
D) Kroutilová Dana, Krátká Květa,
Krátký Zdeněk, Krtek Jan

Nejjednodušší je postupovat
tak, že vyhledáš nespisovná
slova. Jsou to ta, která
využíváme při rozhovorech
s kamarády nebo v rodině.
Věta, která žádné takové slovo
neobsahuje, je správným
řešením.

Tento příklad je typem
dichotomické úlohy. Za
každou správnou odpověď
můžeš získat část bodu.
Jelikož máš možnost vybrat
si ze dvou možností, je
dobré si tipnout odpověď,
protože máš 50% šanci na
úspěch.

TIP: Najdi prvního majitele telefonního čísla podle abecedy. Pokud jsou si příjmení podobná, řaď je
podle dalšího písmene. Pokud jsou příjmení stejná, rozhoduje o podobě křestní jméno. Dej si pozor na
podobná jména.
max. 2 body
3.
Přiřaďte ke každé z následujících možností zvíře
z nabídky (A–E) tak, aby vznikla běžně užívaná
rčení:
(Každou možnost A–E můžete přiřadit pouze
jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou použity.)
3.1 Má se jako ***** v žitě.

____

3.2 Je věrný jako *****.

____

3.3 Je silný jako *****.

____

A)
B)
C)
D)
E)

Rčení jsou ustálená spojení, která
lidé používají při komunikaci
s druhými lidmi. Ustálená znamená,
že je lidé používají ve stále stejné
podobě. Zamysli se, jaké zvíře
z výběru nejlépe vystihuje danou
vlastnost. Zkus se ještě zamyslet,
zda ti je rčení známé. Pokud si nejsi
jistý/á, zkus hádat, můžeš získat
alespoň část bodů.

mravenec
pes
husa
prase
lev
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Základní úlohy
4.
Která z následujících výpovědí nejspíše odpovídá
mluvenému projevu?
A)
B)
C)
D)

Kup prosím: chléb, rohlíky, máslo a mléko.
Nepovolaným osobám je vstup zakázán.
Posílám Vám krásný pozdrav z dovolené.
Už mám všechno hotový, smím tedy ven?

Jazyk a řeč
Napiš, kde nebo při jaké příležitosti se setkáš
s uvedenými výpověďmi:
A)
B)
C)
D)

5.
Které z následujících vyjádření nejspíše
nepoužijeme v písemném projevu?
A) Dobrý den, děkuji za zprávu a hned
odpovídám.
B) Ahoj, počkej, něco ti musím vyřídit, tak za
chvilku, ano?
C) Dnes v noci se stala vážná dopravní nehoda.
D) Děkuji za vše a přeji hezký den.

6.
Která z následujících možností se nejméně hodí na
závěr rozhovoru televizního moderátora se
sportovcem?

PRÁCE VE DVOJICI
Zkuste vysvětlit, jaký je rozdíl mezi písemným
a mluveným projevem.
Jaké mají oba druhy projevů výhody a jaké mají
nevýhody?

Zkus ke správné odpovědi vymyslet dvě věty –
jednu, která správné možnosti předchází, a jednu,
která ji následuje.

A) Děkuji vám za příjemný rozhovor.
B) A to je, myslím, pěkná tečka za naším
povídáním.
C) Děkuji a přeji další sportovní úspěchy.
D) Jedna jednodušší otázka na rozcvičení.

Jak ti tyto úlohy šly?
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