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Časová dotace: 60 minut  
 
 
 
 
 
Identifikační číslo uchazeče:   
 
 
Maximální počet bodů: 55 
 
Počet dosažených bodů:   

 
 

Celkové hodnocení:   

Opravil/a 

  



A. Práce s textem 

Přečtěte si pozorně následující text a odpovězte na otázky za ním: 
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“Musíme vymyslet, co dál,” prohlásil otec. “Teď nás podezírají. Abych pravdu 

řekl, myslel jsem, že pokud by sem přece jen přišli - a já doufal, že se to nestane -

, že se jen porozhlédnou po bytě, zjistí, že tu nemáme žádné místo, kam někoho 

schovat, a zase půjdou.” 

“Mrzí mne, že mám tmavé vlasy,” zamumlala Ellen. “To kvůli nim vás začali 

podezírat.” 

Maminka se rychle natáhla a vzala ji za ruku. “Máš nádherné vlasy, Ellen, zrovna 

jako tvoje maminka,” řekla. “Nemá tě to proč mrzet. Měli jsme štěstí, že tatínka 

napadlo najít ty fotografie, viďte? A měli jsme štěstí, že Lise měla jako malá 

tmavé vlasy. Později jí zesvětlely, někdy kolem dvou let.” 

“Mezitím měla nějaký čas hlavu jako koleno,” dodal tatínek. 

Ellen a Annemarie se usmály. Na okamžik je strach trochu přešel. 

Dneska je to poprvé, uvědomila si Annemarie, co maminka s tátou mluví o Lise. 

Poprvé za tři roky. 

Obloha za oknem začala světlat. Paní Johansenová šla do kuchyně a postavila na 

čaj. 

“Ještě nikdy jsem nebyla tak brzy vzhůru,” napadlo Annemarie. “Dneska nejspíš 

s Ellen ve škole usneme.”  

Tatínek si chvíli zamyšleně mnul bradu. “Řekl bych, že nebudeme riskovat, 

abychom vás dneska posílali do školy,” prohlásil. “Jsou schopni hledat židovské 

děti i tam.” 

“My nepůjdeme do školy?” zeptala se Ellen překvapeně. “Naši vždycky říkají, že 

vzdělání je ze všeho nejdůležitější. Ať se stane cokoli, musím se dobře učit.” 

“Tohle budou ale jen takové prázdniny, Ellen. V tuhle chvíli je ze všeho 

nejdůležitější tvoje bezpečí. V tom by mi tvoji rodiče určitě dali za pravdu. Inge?” 

zavolal vzápětí do kuchyně a maminka vešla do dveří. V ruce držela hrnek 

horkého čaje a tvářila se tázavě. 

“Ano?” 

“Musíme děvčata…………….(?)                    (L.Lowryová - Spočítej hvězdy) 



Otázky k textu: 

 

1. Jaké postavy vystupují v ukázce a v jakém vztahu mezi sebou jsou?  (2) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

2. Proč asi Ellen mrzí, že má tmavé vlasy?      (2) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

3. V jaké denní době se odehrává rozhovor z úryvku? Vypište z textu aspoň dvě 

pasáže, podle kterých jste to poznali.      (3) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

4. Vysvětlete svými slovy, co znamenají následující spojení z textu:  (3) 

Měla nějaký čas hlavu jako koleno 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Na okamžik je strach trochu přešel 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Postavila na čaj 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Nahraďte výrazy z textu jedním slovem, aby význam věty zůstal nezměněn (výrazy jsou 

v textu podtrženy):          (3) 

mnul…………………………………………………………………. 

naši…………………………………………………………………. 

vzápětí………………………………………………………………. 

 

6. V jaké době se děj nejspíše odehrává?       (2) 

a) 1900-1920 



b) 1930-1950 

c) 1960-1980 

Svoji odpověď zdůvodněte: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

7. Na základě četby úryvku označte, zda jsou následující tvrzení pravdivá:  (3) 

 

V textu se objevuje v hojné míře přímá řeč.      ANO - NE 

 

Maminka dívky Ellen se jmenuje Inge Johansenová.     ANO - 

NE 

 

Annemarie a Inge jsou sestry.        ANO - 

NE 

 

8. Na základě textu zkuste domyslet, kdo:      

 (2) 

 

- se měl přijít porozhlédnout (1. odstavec) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 

- byla Lise (3. odstavec) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Celkem 20 bodů 

 

 

 

B. Jazyková část 



 

1. Ve které z následujících možností není pravopisná chyba?    (1) 

a) Pepíkovy kamarádi se mi už zprotivili. 

b) Vztoupili jsme do ztemnělé místnosti. 

c) Často se mi stýská po dědečkovi. 

d) Tatínkovi se synkovy kresby na zdi moc nelíbili. 

 

2. Doplňte do následující věty správnou kombinaci ě-ně-je:    (1) 

M_l jsem tehdy zřejm_ zm_nit názor, ale mé sv_domí se ke m_  zachovalo nep_kně.  

a) ě-ně-ě-ě-ně-ě 

b) ě-ě-ě-ě-ně-ě 

c) ě-ě-ně-je-ně-ě 

d) ně-ě-ě-ě-ně-je 

 

3. Následující věta neobsahuje:        (1) 

V ruce držela hrnek horkého čaje a tvářila se tázavě. 

a) spojku 

b) zájmeno 

c) číslovku 

d) příslovce 

 

4. Ve větě vyhledejte podstatná jména a určete pád, číslo, rod a vzor:   (6)  

V ruce držela hrnek horkého čaje. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

 

5. Ve větě vyhledejte sloveso a určete osobu, číslo, čas, způsob a rod:  (2) 

Dneska s Ellen nejspíš ve škole usneme. 

………………………………………………………………………. 

 

6. Vypište z následující věty podmět a přísudek:      (2) 

V tuhle chvíli je ze všeho nejdůležitější tvoje bezpečí. 



podmět:………………………………………. 

přísudek:..……………………………………. 

 

7. Vyhledejte ve větě příslovce a napište i jeho 2. a 3. stupeň:    (2) 

Ať se stane cokoli, musím se dobře učit. 

………………………………………….. 

 

8. Určete, jakým slovním druhem je v následujících větách slovo JE:   (2) 

Potkal jsem je na ulici. …………………. 

Je mi to moc líto. ……………………….. 

 

9. Označte, která z vět neobsahuje slovo příbuzné ke slovu LOV.   (1) 

a) Muži se vraceli z honu s bohatým úlovkem. 

b) Je těžké vyjádřit se pouze neverbálně, beze slov. 

c) Lovecká chata stála na úbočí strmého kopce. 

d) Rybáři se sešli před výlovem na hrázi rybníka.  

 

10. Kolik vět obsahuje následující souvětí?      (1) 

Abych řekl pravdu, myslel jsem, že pokud by sem přece jen přišli, že se jen porozhlédnou po 

bytě, zjistí, že tu nemáme žádnou skrýš, a zase půjdou. 

a) 4 

b) 5 

c) 6 

d) 7 

 

11. Označte, zda jsou ve větách správně umístěny čárky:    (2) 

a) To se mi, ale vůbec nelíbí!     ANO - NE 

b) Chtěl jít do kina, ale neměl dost peněz.   ANO - NE 

 

Celkem 20 bodů 

 

 

C. Slohová část         (15) 

 



Jak jste si asi všimli, úvodní vyprávění končí velkým otazníkem. Zkuste dovyprávět, s jakým 

návrhem asi tatínek přišel. Jak bude příběh děvčat pokračovat? Příběh nemusíte ukončit. 

Napište minimálně 100 slov. 
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