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INTERNETOVÉ ZKOUŠKY NANEČISTO – 1. kolo 
řešení český jazyk 

 

Oprava textu 1. 
Hodnocení: 10 bodů, 1 chyba = -1/2 bodu 

Tímhle způsobem se pan Pytlík konečně dostal do míst, kde stromy po obou stranách prořídly. Viděl mezi nimi bledou 
oblohu. Temný proud se najednou rozlil doširoka, jak vplynul do Lesní řeky, která prudce stékala dolů od královy velké 
brány. Matná vodní rozloha už nebyla zastíněna stromy a na její klouzající hladině tančily roztřesené zrcadlové obrazy 
mraků a hvězd. Potom spěchající vody Lesní řeky vrhly celý shluk sudů a beček k severnímu břehu, v němž vymlely 
širokou zátoku. Pod vymletými břehy tam byla štěrková náplavka, chráněná na východním konci malým mysem 
vyčnívajícím z tvrdé skály. Většina sudů byla vyplavena na plochou náplavku, třebaže pár jich bylo vrženo na tu 
kamennou hráz. 

Doplňte ukazovací zájmeno týž (popř. tentýž) 2. 
Hodnocení: 5 bodů, 1 chyba = -1/2 bodu 

Bydlíme v téže ulici a v témž/tomtéž domě jako on. Četl tutéž/touž knihu jako ty. To jsou stále titíž/tíž lidé 
s týmiž námitkami. Pocházím z téhož kraje jako on. Není příjemné opakovat týmž lidem stále totéž. Oba měli 
tutéž/touž myšlenku. Máme od strýčka táž/tatáž jablka. 

3. Hodnocení: 1,5 bodu 

Jakmile skončil na chalupě s prací, přesvědčil se, zda vypnul elektrický proud, ale doma si ještě vzpomněl, že asi 
nezavřel okenní vyhlídku a neodnesl klíč k sousedovi, který mu objekt hlídal. 
 7 vět 

4. Hodnocení: 1,5 bodu 

1. VH – Přesvědčil se 
2. VH – ale doma si ještě vzpomněl 
- poměr odporovací 

5. Hodnocení: 2,5 bodu 

1. VV - Jakmile skončil na chalupě s prací – příslovečná časová 
2. VV - zda vypnul elektrický proud - předmětná 
3. VV - že asi nezavřel okenní vyhlídku - předmětná 
4. VV - neodnesl klíč k sousedovi - předmětná 
5. VV - který mu objekt hlídal – přívlastková 

6. Hodnocení: 3 body 

Procházel jsem ulicí Na Můstku. Známou literární skupinu představují lumírovci. Na Starém Městě stojí Staroměstská 
radnice. 
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7. Hodnocení: 2 body 

na konec – Na konec pořadu jsem se velmi těšil. 
nakonec – Nakonec vše dobře dopadlo. 

8. Hodnocení: 0,5 bodu 

ČEDOK – b) zkracováním z názvu Česká dopravní kancelář. 

9. Hodnocení: 1 bod 

egoismus – soustředěnost člověka na svou vlastní osobu. Takový je vždy náš smyslový svět. Častěji však vnímáno 
v negativním hodnotícím významu: sobecký, bezohledný. 
pluralismus – postoj či názor, který dává přednost mnohosti a rozmanitosti před jednotným a shodným. Např.: Kulturní 
pluralismus přijímá a oceňuje soužití rozmanitých kulturních skupin, neboť očekává, že se vzájemným setkáváním 
všechny obohatí. 

10. Hodnocení: 1 bod 

Danajský dar je podezřelý nebo nebezpečný dar od nepřítele, jako byl dřevěný kůň, který Danaové (Řekové) zanechali 
na břehu moře Trojanům a před nímž varoval Trojany Laokoon. Jedná se o příběh z Trojské války. 

11. Hodnocení: 0,5 bodu 

b) jednočlenná 

12. Hodnocení: 2 body 

1c, 2d, 3a, 4b 
 


