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A. Doplňte chybějící písmena a interpunkci.

     Snad ani nedostal lístek k sezení stál tam v takovém baloňáčku jako by se tam protlačil pod 
rukam_  pořadatelů. Fotbal se mu líb _ l celý zrůžověl usmíval se a poh _ boval rt_ . Seděl_  tam 
plno funkcionářů klubu byl_  mezi nim_  i ti kteří se od něho nechal_  hostit v _ merice. Když  jsem 
jim oznámil tuto překvapující novinu jejich oči uh _ bal_  kamsi rychle odcházel_ do hloub_  tr _ 
bun_ nikdo se k němu nechtěl tady hlásit nikdo se nechtěl nechat vidět v Praze s _ meričanem.
     Nakonec se přece našl_  dva kteří se v _ dal_  k panu Hanouskov_  pozdravil_  ho a pozval_  ho 
o přestávce do kab _ ny. Pozvání radostně přijal. Fotbalisti ho uvítali fajn hulákali oni na něho 
vždycky vzpomínali v tom duchu že to byl správný frajer neměli také t _ hle politické zábrany a 
pak: kdo by je vyhodil  _  klubu když je přece potřebovali?
     Stála tam láhev od mlíka  _  čajem mysl _ m šípkov _ m. A tak abychom se panu Hanouskov_ 
revanšoval_  ten čaj jsme mu nabídl_ . Stál tam a popíjel ten mizerný hořký čaj tvářil se však
nára _ ě šťastně. Dopil druhou sklenici pak si zřej _ ě vzpo _ ěl obrátil se ke m_ a povídal: „Sorry.“
     A strčil si tu hořčicovou sklenici do kaps_   toho starého baloňáku. Než odešel zeptal se  m_ : 
„Co myslíte kvetou ještě líp_ ?“                                              
                                                                                     (O. Pavel – Kopnutí za 3 000 dolarů)    
                                      
   

B. Jazyková část

1) Proveďte rozbor prvního souvětí ve druhém odstavci. Určete věty hlavní a druhy vedlejších vět.
                   

2) Určete větné členy (z prvního odstavce textu):
     a) k sezení
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     b) mu
     c) ti
     d) kamsi

3) Ve větě …, že to byl správný frajer, … určete základní skladební dvojici.

4) Určete slovní druhy (slova z prvního odstavce textu):
a) Snad                              b) sezení                                   c) sem
d) celý                               e) plno                                      f) i                            

5) Určete mluvnické kategorie (významy) následujících slov:
a) baloňáčku
b) správný
c) kaps_ 
d) myslíte

6) Ke slovům správný a radostně vytvořte 2.  a 3. stupně.

7) U slovesa zrůžověl určete vid a utvořte jeho vidový protějšek.

8) Napište synonyma ke slovům:
a) fotbal
b) revanšoval_ se
c) hulákali
d) baloňák

  
9) Vytvořte tři slova příbuzná ke slovu hostit:
                   a)
                   b) 
                   c)
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10) Vypište z textu všechna slovesa v infinitivu:

 

11) Použijte slovo lístek (1. odstavec) ve větě v jiném významu.

12) Použijte slovo fajn (2. odstavec) ve větě v jiné slovnědruhové platnosti. 

13) Vypište z textu všechny přímé řeči:

14) Uvedené tvary zájmen (1. odstavec) převeďte do prvního pádu:
                 a) mu                                                   b) nimi

     c) jim                                                   d) němu

C. Literární část

Byl pozdní večer - první máj -
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,

kde borový zaváněl háj.
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O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,

svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.

1) Určete název díla a jeho autora:

2) Uvedená ukázka pochází:
a) ze začátku skladby
b) ze závěru skladby
c) ze střední části skladby

3) Najděte v textu jeden příklad personifikace:

4) Napište jméno českého spisovatele, který získal Nobelovu cenu:

5) K názvům děl doplňte autora:
1. Král Lávra
2. Obsluhoval jsem anglického krále
3. Othello
4. Strakonický dudák
5. Na západní frontě klid
6. Proces

6) Ke jménu autora napište jedno z jeho děl:
    a) George Orwell
    b) Karel Čapek
    c) Václav Havel
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