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1 bod 

1 Do které z následujících v ět je nutné doplnit na vynechané místo (**) B Ě, aby byla 
napsána mluvnicky a pravopisn ě správn ě? 

A) Knihu nakonec o**vila za křeslem. 

B) Země je jednou z o**žnic Slunce. 

C) O**dnali mu dárek přes internet. 

D) Toužila po o**mnějším účesu. 
 

1 bod 

2 Která z následujících v ět je napsána s pravopisnou či mluvnickou chybou? 

A) K narozeninám koupili mamince francouskou kuchařku. 

B) Takovou bouřku krkonošští obyvatelé ještě nezažili. 

C) Za týden se u nás koná přehlídka dětských filmů. 

D) Ruští tanečníci podali skvělý výkon. 
 

max. 3 body 

3 Přiřaďte k jednotlivým možnostem (3.1–3.4) slovní druh (A –F), ke kterému pat ří 
zvýrazn ěné slovo v p říslušné v ětě: 

(Každou možnost můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou použity.) 

3.1 Vrať jí tu  novou knížku.                _____ 

3.2 Popřál nám krásný večer.                _____ 

3.3 Chtěli co nejdřív odjet domů.                _____ 

3.4 Na závody musel jet místo  mě.               _____ 

 
A) podstatné jméno  

B) předložka 

C) příslovce 

D) zájmeno 

E) částice  

F) spojka 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 4–7 

(1) V roce 1885 sestrojil muž jménem Wilson Bentley z Jericha ve Vermontu (USA) mikroskop 
s fotoaparátem a stal se prvním člověkem, který úspěšně vyfotografoval sněhovou vločku. 
Pokračoval ve fotografování dále, až nafotil 5000 obrázků sněhových vloček. 

(2) Fotografoval vločky, protože chtěl zachytit krásu těchto přírodních šestihranných 
křišťálových formací. A hádejte, na co přišel? Zjistil, že z pěti tisíc sněhových vloček nebyly ani 
jediné dvě úplně stejné. Každá vločka má naprosto unikátní  tvar. 

(3) Pozorování Wilsona Bentleyho se stala populárním faktem, který se často uvádí jako příklad 
neuvěřitelných jevů, jež v přírodě existují. 

[1]  
 

max. 2 body 

4 Rozhodn ěte o každém z následujících tvrzení, zda je v soula du s informacemi 
obsaženými ve výchozím textu (A), nebo ne (N): 

A  N 

4.1 Fotografovi Wilsonovi Bentleymu se podařilo nafotit 5000 snímků sněhových vloček. 

4.2 Wilson Bentley fotografoval vločky, protože chtěl dokázat, že nejsou stejné. 

4.3 Zjištění Wilsona Bentleyho je příkladem neuvěřitelných přírodních jevů. 

4.4 Sestrojení mikroskopu s fotoaparátem je známé již z 19. století. 

 
1 bod 

5 Vypište z odstavce (2) výchozího textu jedno slov o, které vzniklo skládáním  
(tzn. obsahuje dva ko řeny):  

 
 
 

1 bod 

6 Které z následujících slov je synonymem slova UNI KÁTNÍ zvýrazn ěného ve výchozím 
textu? 

A) pravidelný 

B) jedinečný 

C) zajímavý 

D) zvláštní 

 
max. 2 body 

7 Vypište z odstavce (3) výchozího textu všechna sl ovesa:  
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