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Časová dotace: 60 minut  
 
 
 
 
 
Identifikační číslo uchazeče:   
 
 
Maximální počet bodů: 53 
 
Počet dosažených bodů:   

 
 

Celkové hodnocení:   

Opravil/a 

  



A. PRÁCE S TEXTEM 

Text 

Li Po: Tři kumpáni 

Jasmínu loubí. Sedím u vína, 

zve dobré druhy dobrá hodina – 

a já jsem sám. Vtom náhle nad strání 

kulatý měsíc se mi uklání, 

já jemu. Se mnou v modrý nebes klín 

můj kývá stín. 

Společnost poklonami nešetří –  

tak byl jsem sám, a teď jsme tři. 

 

Chce měsíc pít. Jak mám ti podat číš? 

Stín zdvíhá pohár. Copak nevidíš, 

že dneska za vás za oba 

pít musí moje hříšná nádoba? 

 

Co je to ale, chlapci rozmilí? 

Já piju – vy jste z toho opilí! 

Měsíc se motá, žvatlá ke stínu,  

ten se snítkou zas tančí jasmínu, 

jen já tu sedím klidně při víně,  

jim připíjím a dobré hodině. 

 

Tož loutnu sem – a píseň se mnou noťte,  

pak na kutě mě, chlapci, doprovoďte, 

vždyť do jedné se vejdou postele 

kumpáni světlé noci veselé. 

 

A zejtra navečer, až první hvězdy vzplanou, 

u vína v loubí, chlapci, nashledanou! 

 

(Zpěvy staré Číny, přebásnil B. Mathesius) 

 

 

Otázky k textu: 

 

1.Rozhodněte, zda se jedná o báseň lyrickou či epickou.    /1b/ 

 

2.Kolik obsahuje veršů?         /1b/ 

 

3.Určete rýmové schéma básně.       /1b/ 

 

 

4.Vypište z textu příklad:     /ke každému správný 1b, max.3b/ 

 



 aliterace   

 

personifikace  

 

inverze   

 

5.Kdo v básni promlouvá? Co se o něm dozvídáme? Ke komu se obrací?  /max.3b/ 

 

 

6.Vysvětlete, o jaké tři kumpány v titulu básně jde.     /3b/ 

 

 

7.Co znamená spojení „jít na kutě“?       /1b/ 

 

 

8.Co je míněno veršem „pít musí moje hříšná nádoba“?     /1b/ 

 

 

9.Nahraďte synonymem následující slova:    /za každé 1b, max.3/ 

 

číš  

  

snítka  

  

kumpán  

  

10.Vyhledejte v textu nespisovné slovo:      /1/ 

 

 

 

 

 

 

Počet bodů:   Celkem max. 18 b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. JAZYK 

 

1. Někteří lidé často nosí výstřední oblečení. 

Určete 



a) u podstatného jména oblečení pád, číslo, rod a vzor           /vše správně 2 body/ 

 

 

 

b) u slovesa nosí osobu, číslo, způsob, čas, rod a vid                     /vše správně 3 body/ 

 

 

Vypište   

c) příslovce, uveďte i druhý a třetí stupeň:                           /2b/ 

 

d) spojení mladí lidé převeďte do jednotného čísla:               /1b/ 

 

 

2.  V létě jsme se na studentské olympiádě  ___ přátelil___ se dvěm___  mladým___  

sportovním___   ___pravodaji. 

 

a) doplňte chybějící písmena                                                                                       

  /3b/ 

 

b) ke slovu sportovní napište tři slova příbuzná      /3b/   

 

     

 

c) určete větné členy:                                                                                                 

 /3b/ 

 

    v létě -  

 

    studentské -  

 

    na olympiádě -           

 

 

3. Nechtělo se nám trávit odpoledne ve škole, protože venku nádherně svítilo sluníčko, a 

proto jsme se rozhodli, já a moji dva nejlepší kamarádi, že se vydáme na nedaleké 

koupaliště, které právě otevřeli po dlouhé zimě. 

 

 

a) Kolik vět obsahuje toto souvětí?                  /1b/ 

 

 

b) Určete druh poslední věty v souvětí.                                                                          /1b/ 

 

 

4. Ve které z následujících možností není pravopisná chyba?                                         /1b/ 

a) Vydaly jsme se na pěší túru na Lysou horu. 

b) Přespali jsme na lipenské přehradě. 

c) Dívky se dohodly, že se sejdou před poštou v Solní ulici. 



d) K svátku jsem dostal Čapkovu knížku Devatero Pohádek. 

 

 

Počet bodů:    max. 2O b 

 

 

 

 

C. SLOH 

Vyberte si jedno z témat (A, nebo B) a napište svému kamarádovi / své kamarádce dopis, ve 

kterém vyjádříte svůj názor na vybrané téma. Napište minimálně 100 slov. 

A. Zdravý životní styl 

B. Výlet do Londýna 

 V textu musí být: 

- proč kamarádovi/kamarádce píšete, 

- vlastní názor, 

- příklad / vlastní zkušenost, 

- závěr dopisu. 

  

Hodnotí se – celkem 15 bodů: 

5 – dodržení zadání 

5 – pravopis, slovní zásoba 

5 – stavba vět a celková kompozice textu 
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