DESET (pod)úloh, v nichž žáci, kteří v testu z češtiny neuspěli, dopadli NEJHŮŘE
Tabulka zahrnuje jen maturanty, kteří v řádném termínu jaro 2016 propadli v testu Český jazyk a literatura
a psali rovněž písemnou práci (sloh). Zdrojová data zahrnují 61 765 žáků, z nichž propadlo 5 169 žáků.
Mezi nimi jsou odhadem 2 % gymnazistů.

Počet žáků se ziskem
Číslo Připomenutí úlohy

0
bodů

maxima
bodů

22.2

Vypište z posledního odstavce výchozího textu
přísudek jmenný se sponou.

5 121

48

18.2

Napište jednoslovný termín označující funkční styl,
jehož znaky prokazatelně vykazuje výchozí text.

4 894

275

28

Vypište z výchozího textu jeden verš,
v němž se vyskytuje epizeuxis.

4 771

398

4 621

548

4 286

883

4 115

6

4 015

1 154

3 923

1 246

3 858

1 311

3 837

1332

3.2

Napište jméno autora, které patří na druhé vynechané místo
ve výchozím textu.
(Narodil se pravděpodobně v zajetí jako otrok a je považován za otce žánru
drobné epiky s kořeny ve starověku, v němž zvířata, někdy i věci vystupují
jako alegorické obrazy lidských vlastností a jednají jako lidé.)

Ve které z následujících možností je pravopisná chyba?
1

8

5

A) Ze ztepilého jasanu zbyl pouze vyviklaný pařez.
B) Na dovolené jí vždy spílá, že sleduje plytké seriály.
C) Na jeho nevyzpytatelné tváři se náhle objevil úlisný úsměv.
D) Z výzkumů vyplívá, že i malé děti mají vyvinutý cit pro spravedlnost.

Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána
s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně.
Které z následujících tvrzení o posledním odstavci
výchozího textu je pravdivé?
A) První souvětí v tomto odstavci je souřadné. B) Druhé souvětí v tomto
odstavci je podřadné. C) Druhé souvětí v tomto odstavci se skládá ze tří vět.
D) První souvětí v tomto odstavci se skládá ze dvou vět.

Vypište z posledního odstavce výchozího textu dvě slova,
která mají navzájem opačný význam.

22.3 Vypadal dost vypuganě, když nás čtyři maníky zlukoval, jak ho tak tiše obestupujeme, ale řekl: „Ano? O co jde?“ Promluvil strašně nahlas učitelským vojsem,
jako by nám chtěl ukázat, že není vypuganej.

Ve které z následujících možností se vyskytuje motiv výzvy?
25

20

A) kolikrát verši můj / kolikrát tancoval’s
B) Je noc a v krytech zákopů / tep krve země zní
C) Pěšáckým rytmem zněte slova / úzkostí šikovaná
D) slunečný štít tvůj prasklý je / a hanbou čpí tvé ano

Kolik postav bylo podle výchozího textu prokazatelně v baru?
(Jednu devítinu výchozího textu tvořil odstavec uvedený u podúlohy 22.3.)
A) pět; B) šest; C) sedm; D) osm

DESET (pod)úloh, v nichž žáci, kteří v testu z češtiny neuspěli, dopadli NEJLÉPE
Tabulka zahrnuje jen maturanty, kteří v řádném termínu jaro 2016 propadli v testu Český jazyk a literatura
a psali rovněž písemnou práci (sloh). Zdrojová data zahrnují 61 765 žáků, z nichž propadlo 5 169 žáků.
Mezi nimi jsou odhadem 2 % gymnazistů.

Počet žáků se ziskem
Číslo Připomenutí úlohy

0
bodů

maxima
bodů

738

4 431

Které z následujících slov nevzniklo složením
přídavného a podstatného jména?

1 598

3 571

Která z následujících komunikačních funkcí se ve výchozím textu
nevyskytuje?

2 025

3 144

2 348

2 821

2 532

2 637

2 667

2 502

2 708

2 461

2 831

2 338

A) predispozice k určitému chování; B) preference extraverta a introverta;
C) faktory ovlivňující funkčnost vztahů v rodině; D) vliv extravertní rodiny
na osobnost introverta

2 863

2 306

Ve které z následujících vět je jazyková chyba? (tenší plátky)

2 958

2 211

Které z následujících tvrzení o výchozím textu je pravdivé?
2

7

A) Slovo pramen je v něm použito ve významu zdroj informací.
B) Slovo otec je v něm použito ve významu titul dávaný duchovním.
C) Slovo pád je v něm použito ve významu pohyb předmětu směrem
k zemskému povrchu způsobený gravitací.
D) Slovo krok je v něm použito ve významu převedení nohy z místa
posledního dostoupnutí na zem na nové místo.

A) starověk; B) životopis; C) velkofilm; D) krutovládce

31

A) výtka; B) nabídka; C) varování; D) instrukce

6

Ve které z následujících možností je slovo díky stejným slovním
druhem jako ve větě Díky své chytrosti pomohl svému pánovi vyhrát
sázku?
A) My ale o vaše díky vůbec nestojíme. B) Díky za tvou podporu ve volební
kampani. C) Všichni bychom chtěli vzdát díky tvému zachránci. D) Díky vašemu
daru nebude provoz nemocnice zastaven.

Která z následujících možností uvádí, čím se zabývá etymologie?
10

30
24

3.1

14

32

(k heslu z etymologického slovníku vysvětlujícího původ slova omeleta)
A) původem slov; B) významem hlásek; C) historií výslovnosti; D) vývojem
skloňování

Která z následujících možností nejlépe odstraňuje nedostatky
ve větě Také na ukázky chování počítačového nebezpečného viru se můžete
podívat do možného přehledu zpráv.
Ve kterém z následujících souvětí je pravopisná chyba?
(jednoduší pravidla silničního provozu)

Napište jednoslovné pojmenování žánru, které patří na první
vynechané místo ve výchozím textu.
(Žánru drobné epiky s kořeny ve starověku, v němž zvířata, někdy i věci
vystupují jako alegorické obrazy lidských vlastností a jednají jako lidé.)

Která z následujících možností nejlépe vystihuje téma celého
výchozího textu?

