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Text k úlohám 1-3 
Jižní cíp Afriky je oblast plná protikladů – jsou zde kaskádové Viktoriiny vodopády, suchá poušť Kalahari, Stolová 
hora a jedinečné živočišné druhy žijící na Madagaskaru. Je také končinou s nesmírným nerostným bohatstvím. 
Nejbohatší země oblasti, Jihoafrická republika, je největším světovým producentem zlata a diamantů. 
Zlato a diamanty tvoří okolo jedné třetiny jihoafrického příjmu z vývozu.  Diamanty byly poprvé objeveny v roce 

1867 poblíž řeky Orange. O pár let později bylo nalezeno obrovské ložisko diamantů v Kimberley. Po vytěžení  

vypadají  diamanty velmi nenápadně. Třpytí se a blýskají až po vybroušení a naleštění, tyto práce se většinou 

provádějí v zahraničí. Zlato se v jižní Africe těží od 19. století. Jeho zásoby se však snižují, a ekonomika země se 

tak stává závislou na těžebním průmyslu. 

1.  Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 
     a) Diamanty po objevení rozpozná úplně každý. 
     b) Jediní živočichové se vyskytují na Madagaskaru. 
     c) V současnosti se díky diamantům rozvíjí ekonomika země 
     d) O existenci nalezišť zlata a diamantů v jižní Africe bylo známo již před počátkem 20. století. 
 
2.  Ze kterého z následujících slohových útvarů byl uvedený text zřejmě převzat? 
     a) z dobrodružného vypravování                    
     b) z běžného rozhovoru                                   
     c) z úředního osvědčení 
     d) ze zeměpisné publikace 
 
3. Které z následujících slov je slovem opačného významu ke slovu vývoz z uvedeného textu? 
     a) dovoz                                                              
     b) přívoz 
     c) odvoz 
     d) převoz                                                              
 

Text k úlohám 4-6 
J. F. Cooper:  Poslední  Mohykán 
Jeho společníci poslechli, třebaže dvěma z nich byla tato nezvyklá opatrnost prozatím hádankou. 
Když se ocitli v hlubokém příkopu, kterým byla hliněná pevnost obehnána ze tří stran, zjistili, že cesta je z větší 
části zatarasena sutinami. Opatrně se s velkou trpělivostí šplhali za zvědem a nakonec se jim podařilo dostat se 
na písčitý břeh Horicanu. „Naši stopu by mohli najít jen čichem,“ řekl spokojený zvěd a ohlédl se zpět na 
obtížnou cestu, kterou právě vykonali. „Uprchlíka prozradí tráva, ale mokasín nezanechává otisk na dřevě ani 
na kameni. Kdybyste měli okované boty, to by bylo jiné, ale v mokasínech z jelenice, správně vydělané, může 
chodit člověk po kamenech bez starostí. Unkasi, přistrč kánoi blíž k břehu. V písku se otiskne všechno jako do 
másla. Opatrně, chlapče, opatrně, ať se kánoe nedotkne břehu, nebo ti darebáci poznají, kudy jsme jeli.“ 
 
4. Podle informací z uvedeného textu rozhodněte, které z následujících slov označuje indiánskou obuv: 
    a) sutiny 
    b) jelenice 
    c) mokasín 
    d) kánoe 
 
5. Na základě uvedeného textu určete, kterou z následujících vlastností žádná postava v uvedeném textu  
     zřejmě neměla: 
     a) opatrnost 
     b) bezstarostnost 
     c) poslušnost 
     d) trpělivost 
 
6. Které z následujících vyjádření je svým významem nejbližší větě - V písku se otiskne všechno jako do másla. 
    - v uvedeném textu? 
    a) Všechno bude špinavé od písku.                                 c) Do písku se vše věrně otiskne.  
    b) Písek nemá barvu jako máslo.                                     d) Vše, co spadne do písku, tam zůstane. 
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Text k úlohám 7-9 
Lída, Věra a já jsme udělaly vynález, a přitom všechno začalo docela všedně, dokonce nudně.  Páteční úklidy 
knihovny nás moc nebaví, řekly jsme si, že musíme vymyslet něco, co nám pozvedne náladu. Nejdříve jsme 
skládaly knihy ve volném výběru a na každý název jsme si vymýšlely rým. 
Ale pak jsme dostaly za úkol vyřadit staré ročníky Mateřídoušky a Sluníčka. Čtenáři už je tak „učetli“, že prý 
dělají v čítárně jen ostudu. 
Skládaly jsme tedy časopisy na hromádku pro sběr, listovali v nich a bylo nám líto, že je už nikdy nikdo nebude 
číst. Náladu nám to jen zhoršilo. Až Lída navrhla, že bychom si je mohly vzít pro naše malé kamarády z oddílu. 
Paní knihovnici se to nelíbilo – dávat dětem napůl roztrhané časopisy? A měla k tomu spoustu výhrad. Ale nás 
ten nápad tak uchvátil, že jsme se předháněly ve zdůvodňování, proč je chceme, jen aby nepřišly do sběru. 
A pak se zrodil ten vynález! Rozstříhaly jsme ty chudinky otrhané časopisy a udělaly z nich kartotéku námětů  
pro malé čtenáře. Nalepily jsme je na čtvrtky: hry, hádanky, návody výrobků, básničky, pohádky a různá 
moudra. Potom vše seřadily podle témat. Teď už je naší kartotéce 5 měsíců a proslavila nás u všech vedoucích a 
instruktorek z naší skupiny volného času. 
 
7.  Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného úryvku? 
     a) Děti se v knihovně celý pátek nudily. 
     b) Lída neměla smysl pro humor. 
     c) Děti napadlo, jak využít staré časopisy. 
     d) Roztrhané časopisy nemohou zvednout náladu. 
 
8. Která z následujících věcí byla vynálezem zmiňovaným v uvedeném textu? 
     a) kartotéka námětů 
     b) volný výběr časopisů 
     c) čítárna pro malé děti 
     d) časopis mateřídouška 
 
9. Děvčata zřejmě navštěvovala nějaký kroužek. Určete podle souvislostí z uvedeného textu, kterým z názvů 
    byl kroužek nejspíše pojmenován: 
     a) Mladý spisovatel 
     b) Mladý knihovník 
     c) Mladý recitátor 
     d) Mladý bavič 
 
Text k úlohám 10-12 
Dobře vím, že žiju v českých krajích                                                 10. Které z následujících slov bylo v uvedeném textu                      
tak místo hadů sbírám v lese dříví před zimou                                    vynecháno na místě označeném …………………….(1)? 
a potom u kamen se bavím kouzly s češtinou:                                     a) rovina 
                                                                                                                       b) rovník 
Například, jestliže mladá žena je mladice,                                             c) rovnoběžka 
tak silná musí být silnice,                                                                          d) rovnice 
když se brání – bránice 
a když jde rovná - ……………… (1).                                                      11. Které z následujících slov bylo v uvedeném textu 
                                                                                                                       vynecháno na místě označeném …………………….. (2)? 
A jestliže mnoho soch je sousoší,                                                            a) slepenec 
pak tedy mnoho žen je soužení.                                                              b) slepýš 
                                                                                                                       c) slepice 
A to není všechno, znám toho více,                                                        d) slepota 
ženský rod vzniká třeba koncovkou - ice: 
 
Od slova krab je to krabice,                                                                    12. Které z následujících tvrzení o uvedené básni není 
od slova had – hadice,                                                                                    pravdivé? 
od berana – beranice,                                                                                     a) Báseň poukazuje na významové rozdíly slov. 
z čepu je čepice,                                                                                               b) Báseň si hraje s jazykem. 
ze slepce …………………….(2)                                                                            c) Jednotlivé sloky mají různý počet veršů. 
z jalovce jalovice,                                                                                             d) Báseň se vysmívá hlouposti. 
z palce palice, 
ze slunečníku slunečnice. 
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Řešení – pracovní list č. 20 
01. d) 
02. d) 
03. a) 
04. c) 
05. b) 
06. c) 
07. c) 
08. a) 
09. b) 
10. rovnice 
11. slepice 
12. d) 
 
 
                         
 
      
 
     
 
 

 

 

 

    

      

 

 


