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Úvod
Úþel a obsah katalogu
Katalog požadavkĤ k maturitní zkoušce z þeského jazyka a literatury je vydáván v souladu
s ustanovením § 78a odst. 1 zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším
odborném a jiném vzdČlávání (dále jen školský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a vymezuje
rozsah požadavkĤ na vČdomosti a dovednosti žákĤ vzdČlávacích programĤ v oborech stĜedního
vzdČlávání s maturitní zkouškou.
ZpĤsob a formu ovČĜování znalostí a dovedností stanoví provádČcí vyhláška þ. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukonþování vzdČlávání ve stĜedních školách maturitní zkouškou, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Pedagogické dokumenty ke katalogu a k maturitní zkoušce
Katalog byl pĜipravován v souladu s pedagogickými dokumenty, a to s rámcovými vzdČlávacími
programy pro gymnaziální obory vzdČlání a rámcovými vzdČlávacími programy pro obory
stĜedního odborného vzdČlávání s maturitní zkouškou a také s platnými uþebními dokumenty
pro stĜední odborné školy. KromČ toho byl pĜi tvorbČ katalogu zohlednČn Standard
stĜedoškolského odborného vzdČlávání, vydaný VÚOŠ Praha, schválený MŠMT dne
18. 11. 1997 s platností od 1. 1. 1998.
Do znČní katalogu jsou rovnČž promítnuty zmČny vyvolané vývojem pĜíslušných vČdních oborĤ,
tj. lingvistické a literární bohemistiky a jejich didaktik.
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Požadavky na vČdomosti a dovednosti, které mohou být ovČĜovány
v rámci maturitní zkoušky
ýást A – Oþekávané vČdomosti a dovednosti
Požadavky na žáka, který bude skládat maturitní zkoušku z þeského jazyka a literatury v rámci
spoleþné þásti maturitní zkoušky, jsou formulovány v souvislosti s RVP a zahrnují požadavky na
vČdomosti a dovednosti žáka v tČchto oblastech: jazykové, komunikaþní a literární.
Maturitní zkouška z þeského jazyka a literatury je koncipována jako zkouška komplexní, má tĜi
þásti: didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. V didaktickém testu žák prokazuje
osvojení základních jazykových a literárních znalostí a dovedností. V písemné práci jsou
ovČĜovány dovednosti spojené s produkcí textu. Ústní zkouška ovČĜuje dovednosti smČĜující
k základní analýze rĤzných druhĤ textĤ. Oþekávané vČdomosti a dovednosti jsou konkretizovány
jako požadavky k maturitní zkoušce, které jsou ovČĜovány prostĜednictvím didaktického testu,
písemné práce a ústní zkoušky. Katalog vymezuje požadavky k maturitní zkoušce tak, aby si je
mohli osvojit žáci bez ohledu na typ navštČvované školy i rámcového vzdČlávacího programu,
z nČhož vychází školní vzdČlávací program a uþební plán dané školy.

1

Didaktický test

Žák, který koná maturitní zkoušku z þeského jazyka a literatury v rámci spoleþné þásti maturitní
zkoušky, prokáže osvojení následujících vČdomostí a dovedností:
1.1 ovládá pravidla þeského pravopisu

1.2 provede slovotvornou a morfologickou analýzu slovního tvaru
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

urþí slovnČdruhovou platnost slova;
urþí mluvnické kategorie u ohebných slovních druhĤ;
nalezne v daném kontextu chybný (nekodifikovaný) tvar slova, pĜípadnČ ho opraví;
rozliší základní zpĤsoby tvoĜení slov v þeštinČ (odvozování, skládání, zkracování a jejich
kombinace);
Ɣ urþí ve slovním tvaru pĜedponu, koĜen, pĜíponu, koncovku;
Ɣ urþí základové slovo ke slovu odvozenému;

1.3 vystihne význam pojmenování
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

postihne význam pojmenování v daném kontextu i mimo nČj;
nalezne v daném kontextu nevhodnČ užité slovo, pĜípadnČ za nČj vybere vhodnou náhradu;
nalezne k pojmenování v daném kontextu synonyma a antonyma;
rozezná obrazné a neobrazné pojmenování;
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1.4 provede syntaktickou analýzu vČty jednoduché a souvČtí
Ɣ urþí vČtné þleny, provede analýzu souvČtí;
Ɣ nalezne odchylky od pravidelné vČtné stavby, pĜípadnČ chybný vČtný celek opraví;
Ɣ nalezne syntaktické nedostatky, pĜípadnČ vybere nejvhodnČjší opravu (napĜ. pĜedložky,
spojovací výrazy, slovosled);

1.5 prokáže porozumČní celému textu i jeho þástem
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

nalezne v textu požadované informace;
vystihne hlavní myšlenku textu;
rozliší informace podstatné a nepodstatné;
rozliší komunikaþní funkce v textu (napĜ. otázka, žádost, rada);
rozliší vyjádĜení domnČnky a tvrzení s rĤznou mírou pravdČpodobnosti od faktického
konstatování;
postihne hlubší (symbolizující) význam situace konstruované textem, postihne podtext;
rozezná v textu prvky manipulace, podbízivosti, ironie, nadsázky;
rozezná rĤzné možné zpĤsoby þtení a interpretace textu, rozezná eventuální dezinterpretaci
textu;
porovná informace z rĤzných textĤ;
dovede využít informace získané v odborném textu k práci s jinými druhy textĤ;
dovede pĜi práci s rĤznými druhy textĤ využít s porozumČním základní lingvistické
a literárnČvČdní pojmy;
dovede pĜi práci s rĤznými druhy textĤ využít poznatkĤ z jiných disciplín podstatných pro
porozumČní danému textu;

1.6 rozezná základní charakter textu
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

urþí úþel textu a jeho funkce, pĜípadnČ rozezná funkci dominantní;
posoudí funkþnost užitých jazykových prostĜedkĤ;
posoudí vhodnost užití pojmenování v daném kontextu;
rozezná útvarové a funkþní prostĜedky užité v textu (napĜ. obecná þeština, dialekty, knižní,
archaické a expresivní jazykové prostĜedky, argot, slang);
pĜiĜadí text k funkþnímu stylu (napĜ. odborný, umČlecký, publicistický), ke slohovému útvaru, urþí
slohový postup;
nalezne jazykové prostĜedky typické pro konkrétní funkþní styl a pojmenuje je, odliší v daném
kontextu výrazy pĜíznakové (netypické);
orientuje se v komunikaþní situaci (oficiální, neoficiální);
charakterizuje komunikaþní situaci vytváĜenou textem (napĜ. adresát, úþel, funkce);
rozliší rĤzné typy textu (napĜ. pĜedmluva, doslov, vlastní text);

1.7 analyzuje výstavbu výpovČdi a textu
Ɣ posoudí celkovou výstavbu textu, nalezne její pĜípadné nedostatky;
Ɣ doplní podle smyslu vynechané þásti textu;
Ɣ uspoĜádá þásti textu v souladu s textovou návazností;
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1.8 orientuje se ve vývoji þeské a svČtové literatury
Ɣ prokáže základní pĜehled o vývoji þeské a svČtové literatury;
Ɣ rozezná podle charakteristických rysĤ základní literární smČry a hnutí;
Ɣ pĜiĜadí text k pĜíslušnému literárnímu smČru;

1.9 aplikuje základní znalosti literární teorie na konkrétní text
Ɣ rozliší prózu a poezii; lyrický, epický a dramatický text;
Ɣ rozezná na základČ textu charakteristické rysy literárních druhĤ a žánrĤ;
Ɣ rozezná autora, vypravČþe / lyrický subjekt, postavy; postihne vztah mezi nimi a zpĤsob, jak
jsou textem vytváĜeny;
Ɣ rozezná typy promluv (pĜímá Ĝeþ, nepĜímá Ĝeþ, polopĜímá Ĝeþ, neznaþená pĜímá Ĝeþ);
Ɣ rozezná vyprávČcí zpĤsoby, rozliší dialog a monolog (vþetnČ vnitĜního monologu);
Ɣ nalezne v textu motiv, téma;
Ɣ orientuje se v principech kompoziþní výstavby textu, rozezná kompoziþní postupy (napĜ.
chronologický, retrospektivní);
Ɣ analyzuje jazykové prostĜedky a jejich funkci v textu;
Ɣ analyzuje zvukovou a grafickou stránku textu a jejich funkci v textu;
Ɣ nalezne v textu tropy a figury (alegorie, aliterace, anafora, apostrofa, dysfemismus, elipsa,
epifora, epizeuxis, eufemismus, gradace, hyperbola, inverze, metafora, metonymie, oxymóron,
personifikace, pĜirovnání, Ĝeþnická otázka, symbol, synekdocha);
Ɣ rozliší vázaný a volný verš;
Ɣ urþí typ rýmového schématu a jeho pojmenování (sdružený, stĜídavý, obkroþný, pĜerývaný).

2

Písemná práce

Žák, který koná maturitní zkoušku z þeského jazyka a literatury v rámci spoleþné þásti maturitní
zkoušky, prokáže osvojení následujících dovedností:
2.1 vytvoĜí text podle zadaných kritérií
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

zpracuje v písemné práci zadané téma;
orientuje se v komunikaþní situaci vymezené zadáním písemné práce;
zvolí formu písemného projevu adekvátní úþelu textu;
využije znalostí základních znakĤ funkþních stylĤ, slohových postupĤ a útvarĤ;
využije informace z výchozích textĤ (napĜ. textĤ, grafĤ, tabulek);

2.2 dovede v písemném projevu funkþnČ použít jazykové prostĜedky
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

využívá znalostí jazykové normy a kodifikace (pravopis, morfologie, slovotvorba);
použije jazykové prostĜedky adekvátní dané komunikaþní situaci / danému slohovému útvaru;
prokáže šíĜi a pestrost slovní zásoby;
používá pojmenování v odpovídajícím významu;

2.3 uplatĖuje zásady syntaktické a kompoziþní výstavby textu
Ɣ ovládá zásady výstavby vČtných celkĤ;
Ɣ respektuje formální prostĜedky textové návaznosti;
7
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Ɣ uplatĖuje znalost kompoziþních principĤ pĜi tvorbČ textu;
Ɣ vytvoĜí myšlenkovČ ucelený, strukturovaný a koherentní text.

3

Ústní zkouška

Žák, který koná maturitní zkoušku z þeského jazyka a literatury v rámci spoleþné þásti maturitní
zkoušky, prokáže osvojení následujících vČdomostí a dovedností:

3.1 analyzuje umČlecký text
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

využije vČdomosti získané pĜeþtením celého díla, z nČhož pochází výĖatek;
zasadí výĖatek do kontextu díla;
nalezne v textu motiv, téma;
charakterizuje vypravČþe / lyrický subjekt, postavy;
rozezná vyprávČcí zpĤsoby, rozliší dialog a monolog (vþetnČ vnitĜního monologu);
rozezná typy promluv (pĜímá Ĝeþ, nepĜímá Ĝeþ, polopĜímá Ĝeþ, neznaþená pĜímá Ĝeþ);
orientuje se v þasoprostoru díla i konkrétního výĖatku;
charakterizuje kompoziþní výstavbu díla i konkrétního výĖatku;
analyzuje jazykové prostĜedky a jejich funkci v textu;
nalezne v textu tropy a figury (alegorie, aliterace, anafora, apostrofa, dysfemismus, elipsa,
epifora, epizeuxis, eufemismus, gradace, hyperbola, inverze, metafora, metonymie, oxymóron,
personifikace, pĜirovnání, Ĝeþnická otázka, symbol, synekdocha);
Ɣ rozliší vázaný a volný verš;
Ɣ urþí typ rýmového schématu a jeho pojmenování (sdružený, stĜídavý, obkroþný, pĜerývaný);
Ɣ rozezná na základČ textu charakteristické rysy literárních druhĤ a žánrĤ;

3.2 charakterizuje literárnČhistorický kontext literárního díla
Ɣ zaĜadí literární dílo do kontextu autorovy tvorby, do literárního / obecnČ kulturního kontextu;

3.3 analyzuje neumČlecký text
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

pĜiĜadí text k funkþnímu stylu, slohovému útvaru, urþí slohový postup (slohové postupy);
postihne hlavní myšlenku textu;
oddČlí podstatné a nepodstatné informace;
analyzuje jazykové prostĜedky a jejich funkci v textu;
charakterizuje kompoziþní výstavbu výĖatku;
rozezná rĤzné možné zpĤsoby þtení a interpretace textu;
rozliší vyjádĜení domnČnky a tvrzení s rĤznou mírou pravdČpodobnosti od faktického
konstatování;
Ɣ charakterizuje komunikaþní situaci vytváĜenou textem (napĜ. adresát, úþel, funkce);

3.4 formuluje výpovČdi v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury.
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ýást B – Základní specifikace maturitní zkoušky z þeského jazyka a literatury
Maturitní zkouška z þeského jazyka a literatury ve spoleþné þásti maturitní zkoušky je koncipována
jako zkouška komplexní. Skládá se z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Váhy
dílþích zkoušek pro celkové hodnocení jsou v pomČru 1 : 1 : 1.

1

Didaktický test

PĜedmČtem této dílþí zkoušky jsou základní jazykové a literární znalosti a dovednosti.
V didaktickém testu jsou zastoupeny otevĜené úlohy se struþnou odpovČdí a rĤzné typy
uzavĜených úloh (s jednou správnou odpovČdí): úlohy multiple-choice (s výbČrem ze 4 alternativ);
svazky dichotomických úloh (s dvouþlennou volbou); úlohy pĜiĜazovací; úlohy uspoĜádací. Testové
úlohy mají rĤznou bodovou hodnotu.
V prĤbČhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomĤcky vyjma psacích potĜeb.
V následující tabulce je uvedeno orientaþní procentuální zastoupení skupin požadavkĤ k maturitní
zkoušce v didaktickém testu:
Zastoupení v testu (v %)
Pravidla þeského pravopisu (1.1)

10–20

Slovo, vČta, souvČtí (1.2; 1.3; 1.4)

25–35

PorozumČní textu (1.5)

20–30

Charakter textu a jeho výstavba (1.6; 1.7)

10–20

Literární historie a literární teorie (1.8; 1.9)

10–20

2

Písemná práce

V rámci písemné práce jsou ovČĜovány dovednosti spojené s produkcí textu. Centrum pro
zjišĢování výsledkĤ vzdČlávání stanoví pro každé zkušební období 10 rĤznorodých zadání.
Souþástí zadání mohou být výchozí texty rĤzného charakteru (napĜ. písmenný text, graf, tabulka,
mapa, obrázek, schéma vþetnČ jejich kombinací).
Žák si z nabídky vybírá jedno zadání. Stanovený rozsah písemné práce je uveden na testovém
sešitu. V prĤbČhu testování mohou žáci používat Pravidla þeského pravopisu, žádné další
pomĤcky vyjma psacích potĜeb není dovoleno používat. Písemná práce je hodnocena podle
centrálnČ zpracované metodiky.

3

Ústní zkouška

PĜedmČtem ústní þásti zkoušky jsou praktické komunikaþní dovednosti a pĜimČĜená analýza
a interpretace umČleckého i neumČleckého textu, a to s využitím vČdomostí a dovedností
získaných v prĤbČhu vzdČlávání na daném typu stĜední školy.
9
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Žák odevzdává Ĝediteli školy seznam 20 literárních dČl sestavený na základČ kritérií pro výbČr
maturitních zadání k ústní zkoušce v termínu stanoveném provádČcí vyhláškou. ŽákĤv seznam je
zároveĖ seznamem jeho maturitních zadání, resp. seznamem pracovních listĤ, z nichž si žák pĜed
zkouškou losuje jeden. Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání, ústní zkoušku koná
s pracovním listem.
V prĤbČhu ústní zkoušky není žákovi dovoleno používat žádné pomĤcky vyjma pracovního listu a
psacích potĜeb. Ústní zkouška je hodnocena podle centrálnČ zpracované metodiky.
3.1 Kritéria pro výbČr maturitních zadání k ústní zkoušce
SvČtová a þeská literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Žák vybírá 20
literárních dČl

SvČtová a þeská literatura 19. století

min. 3 literární díla

SvČtová literatura 20. a 21. století

min. 4 literární díla

ýeská literatura 20. a 21. století

min. 5 literárních dČl

Seznam literárních dČl, z nČhož žák vybírá, sestavuje škola. Pro školní seznam literárních dČl platí
základní pravidla:
Ɣ minimální celkový poþet nabízených literárních dČl je 60, horní hranice není stanovena;
Ɣ za literární dílo je považováno komplexní dílo, nikoli jeho þást (napĜ. Karel Jaromír Erben:
Kytice, nikoli Karel Jaromír Erben: Polednice);
Ɣ u literárního díla ze svČtové literatury je specifikováno vydání.
Pro žákĤv seznam literárních dČl platí základní pravidla:
Ɣ minimálnČ dvČma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama;
Ɣ seznam mĤže obsahovat maximálnČ dvČ díla od jednoho autora.
3.2

Pracovní listy

Pracovní list obsahuje:
a) výĖatek z umČleckého textu;
b) výĖatek z neumČleckého textu;
c) strukturu zkoušky.

Struktura ústní zkoušky je tvoĜena tĜemi þástmi:
1. analýza umČleckého textu;
2. literárnČhistorický kontext literárního díla;
3. analýza neumČleckého textu.
Pracovní listy pĜipravuje pĜedmČtová komise školy. ZároveĖ mohou školy využít pracovní listy
vyvíjené Centrem pro zjišĢování výsledkĤ vzdČlávání v rámci metodické podpory školám. Pro vývoj
pracovních listĤ platí základní pravidla:
Ɣ struktura zkoušky je závazná a nelze ji mČnit;
Ɣ výĖatek z umČleckého textu musí pocházet z literárního díla, které je zadáním zkoušky;
10

10

Ɣ mezi výĖatkem z umČleckého a neumČleckého textu nemusí být souvislost;
Ɣ rozsah pracovního listu nepĜesáhne rozsah dvou stran formátu A4 (mČĜítko: písmo Times New
Roman, velikost 11, Ĝádkování jednoduché), minimální rozsah není stanoven;
Ɣ o rozsahu pracovního listu rozhoduje také funkþnost daných výĖatkĤ.

11

11

ýást C –

PĜíklady testových úloh, zadání písemné práce a pracovního listu
k maturitní zkoušce z þeského jazyka a literatury

1

PĜíklady testových úloh

1.1

Žák ovládá pravidla þeského pravopisu

1

Která z následujících možností obsahuje chybu v interpunkci?
A)
B)
C)
D)

Školy rozdČlily pĜidČlené finanþní prostĜedky mezi žáky, kteĜí nastoupili do prvního
roþníku, vþetnČ tČch, kteĜí první roþník opakovali.
Zákonem, kterým se mČní nČkteré zákony v souvislosti s úspornými opatĜeními bylo
stanoveno, že se mČní nárok na sociální pĜíplatek.
Úþelem tohoto programu, který byl vyhlášen i v roce 2009, je navýšit prostĜedky
urþené na posílení úrovnČ nenárokových složek platu.
Kraj z tČchto prostĜedkĤ Ĝešil jednu ze záležitostí vzdČlávacího systému, a to vysoký
poþet pedagogických asistentĤ k dČtem, žákĤm a studentĤm.

ěešení: B)
_________________________________________________________________________
2

RozhodnČte o každé z následujících možností, zda je napsána bez
pravopisné chyby (A), þi nikoli (N):

2.1

MnČ vyprávČl vše, co se stalo pod mostem, nikomu jinému se s tím
nesvČĜil.

2.2

Jako ochrana pĜed bleskem a pĜed úrazem elektĜinou se zĜizuje
tzv. uzemČní.

2.3

NedČlní automobilové závody si opČt vyžádaly další zbyteþné obČti
na životech.

2.4

NetrpČlivČ jsme þekali, zda vypoþítá zpamČti všechny zadané
matematické pĜíklady.

A

ěešení: 2.1 – ANO; 2.2 – NE; 2.3 – ANO; 2.4 – ANO

12

12

N

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3
UmČní v EgyptČ sloužilo kultu mrtvích panovníkĤ, ale vzniklo také jako potĜeba organizace
hospodáĜství. Architektura starého Egypta spoþívala v monumentálních stavbách z kamene.
StavČly se chrámy, hrobky, mastaby a pyramidy. Mastaby byly nadzemními þástmi ve tvaru
komolého jehlanu. Byly zdobeny sochami, reliéfy a nástČnnými malbami a mČly až 32 místností.
Chrámy (Karnak, Luxor, Véset) se tyþily k oslavČ bohĤ, obvykle k nim vedla alej sfing. Tyto
chrámy zahrnovaly i kolosální sochy faraónĤ, sloupové chodby a sloupové místnosti, kde mČli
vstup povolen pouze egyptští knČží.
(www.egyptane.cz, upraveno)

3

Ve které z následujících oblastí je ve výchozím textu pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

psaní velkých písmen
koncovky pĜídavných jmen
psaní souhláskových skupin
shoda pĜísudku s podmČtem

ěešení: B)
_________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4
Plechovou protipožární oponu pro divadlo vytvoĜil ZdenČk Sýkora spoleþnČ s malíĜem
Vladislavem Mirvaldem. Opona mČla obrovské rozmČry, témČĜ 8x6 metrĤ, a nebylo jednoduché
ji vyrobit, proto Sýkora požádal o pomoc Mirvalda, který se tehdy, poþátkem 60. let, v Lounech
staral o divadelní dílny a realizoval se zde i jako scénograf.
Lounské divadlo se postavilo v roce 1950, ale již pĜedtím zde pĤsobily ochotníci. Místní
obyvatelé velice toužili po vlastní budovČ divadla, prakticky celá jedna generace na nČj vybírala,
na stavbu po válce pĜispČl i E. F. Burian.
(Lidové noviny 23. 7. 2011, upraveno)

4

Napište pravopisnČ správnČ slovo, které je ve výchozím textu zapsáno
s pravopisnou chybou:

ěešení: pĤsobili

13
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1.2

Žák provede slovotvornou a morfologickou analýzu slovního tvaru

1

Která z následujících možností obsahuje pĜíslovce?
A)
B)
C)
D)

Ráno jsem se musel pĜemlouvat, abych vstal z postele.
Odpoledne mám spojené s odpoþinkem a jízdou na kole.
PĜi loĖských povodních hasiþĤm pomáhalo okolo tĜiceti lidí.
Na hory nepojedu, protože si chci ušetĜit na cestu kolem svČta.

ěešení: A)
_________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2
Na minulých olympijských hrách dosáhli þeští sportovci nejvČtšího poþtu vítČzství
v novodobé historii.
(CERMAT)

2

Urþete mluvnické kategorie slovního tvaru zvýraznČného ve výchozím
textu:

ěešení: 6. pád, þíslo množné, rod ženský
_________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3
Otcem Terence Stevena McQueena byl cirkusový pilot, jenž jeho matku opustil ještČ pĜed
porodem. Julia Ann byla alkoholiþka a prostitutka, a protože výchovu nezvládala, svČĜila
tĜíletého syna do péþe svých rodiþĤ, kteĜí žili na farmČ Steveova prastrýce Clauda. McQueen
na nČj vzpomínal v dobrém: „Byl to dobrý þlovČk, silný a férový. HodnČ jsem se od nČj nauþil.“
Ve þtyĜech letech dostal od Clauda þervenou tĜíkolku, což u nČj probudilo fascinaci závodČní.
V osmi letech si ho matka znovu vzala k sobČ, ale malý Steve, dyslektický a þásteþnČ hluchý
kvĤli prodČlané ušní infekci, u ní štČstí nenašel. Nevlastní otec ho þasto bil a vzpurný chlapec
radČji v devíti letech utekl a žil na ulici. Stal se þlenem gangu mladistvých zlodČjíþkĤ,
a tak matka radČji zaĜídila, aby se vrátil k prastrýci na farmu. O tĜi roky pozdČji se ještČ jednou
pokusila dostát mateĜské roli.
(Cinema 4/2013, upraveno)

3

Která z následujících úprav odstraĖuje jazykovou chybu ve výchozím
textu?
(Posuzovaná slovní spojení jsou ve výchozím textu zvýraznČna.)
A)
B)
C)
D)

místo svých rodiþĤ má být svým rodiþĤm
místo fascinaci závodČní má být fascinaci závodČním
místo dostát mateĜské roli má být dostát mateĜské role
místo mladistvých zlodČjíþkĤ má být mladiství zlodČjíþci

ěešení: B)
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1.3

Žák vystihne význam pojmenování

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1
Když jsem já do Hradce pĜibyl, patĜil mezi mČsta národnČ nejprobudilejší. Byl þas
vlasteneckého nadšení a politického, mocného rozruchu. Vláda stavČla se pĜíkĜe nepĜátelsky
proti þeskému národu, proti jeho politickým, národním, osvČtovým požadavkĤm a snahám. Byl
þas vládních útiskĤ i stateþného odporu, byla doba perzekucí a vytrvalého, obČtivého boje,
národních projevĤ, hluþných, mohutných táborĤ politických.
(V. KováĜík, Když velcí byli malí)

1

Které z následujících slov je svým významem nejbližší výrazu osvČtový
ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

umČlecký
vzdČlávací
mezinárodní
hospodáĜský

ěešení: B)
_________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2
„KĜivá pĜísaha je tČžký hĜích i zloþin. PodČkujte Bohu, že jste se jí nedopustil, protože vám
v tom bylo v poslední chvíli zabránČno. Nemohu vás tedy bohužel odsoudit, neboĢ tento zloþin
nebyl vykonán. Pokud se týká ostatních vašich provinČní, napĜíklad výhrĤžek rodinČ
Augustýnových, zatažení Jeho Milosti do tohoto politováníhodného pĜípadu a vašich machinací,
kterých jste se dopustil vĤþi firmČ Khlesl & Langenfels, tak není vylouþeno, že tento soud
zanedlouho nevznese obžalobu v tomto smČru.“
(R. Dübell, Strážci Ćáblovy bible, upraveno)

2

Která z následujících možností neodpovídá významu slovního spojení
z výchozího textu dopustit se machinací?
A)
B)
C)
D)

kout pikle
strojit pletichy
projevit oþividné patolízalství
mít zákeĜné postranní úmysly

ěešení: C)
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3
Ve svých textech jsi þastokrát vypravČþem pĜíbČhu. Jak poznáš, že jsi našel pĜíbČh pro
písniþku?
Když mám pocit, že se o tom dají napsat dvČ sloky a že to má zaþátek i konec.
Na nové desce je písniþka ZlodČj života, podle mČ vrcholný moment alba. Její pĜíbČh je
skuteþný?
NČkteré vČci jsou urþitČ licence, nicménČ z osmdesáti procent je to skuteþný pĜíbČh jednoho
mého kamaráda. Byl klasickým modelem nešĢastníka a byl mi hodnČ blízký.
ChtČl jsi tomu þlovČku tou písniþkou postavit pomník?
NeĜekl bych, že bych k nČmu cítil nČjaký dluh. Ani jsem ho nechtČl nČjak adorovat, protože za
zlodČje života beru i jeho. Dostal dar života a bál se ho použít. Nechal se pĜeválcovat
maminkou. Daleko viditelnČjší bývá role agresora, ale zlodČji života mohou být i lidé, kteĜí si ho
nechají ukrást a svým chováním umožĖují existenci agresorĤ.
(z rozhovoru s P. Fialou, www.novinky.cz, upraveno)

3

Ve kterém z následujících úsekĤ výchozího textu se neuplatĖuje
obraznost?
A)
B)
C)
D)

nechal se pĜeválcovat maminkou
dostal dar života a bál se ho použít
tomu þlovČku tou písniþkou postavit pomník
mám pocit, že se o tom dají napsat dvČ sloky

ěešení: D)
1.4

Žák provede syntaktickou analýzu vČty jednoduché a souvČtí

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1
Letos na jaĜe opustila Ivana svého muže kvĤli jeho pĜehnané zálibČ v pití.
(CERMAT)

1

Vypište z výchozího textu slovo, které má ve vČtČ platnost pĜedmČtu:

ěešení: muže
_________________________________________________________________________
2

Která z následujících vČt neobsahuje syntaktický nedostatek?
A)
B)
C)
D)

Opravdu jsme neþekali s tak velikou úþastí.
Uvažujete pĜíští rok s nákupem ojetého auta?
Rychle pracoval na dokonþení svého projektu.
PĜemýšlel jste na tom od vþera alespoĖ trochu?

ěešení: C)

16
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3
Otcem Terence Stevena McQueena byl cirkusový pilot, jenž jeho matku opustil ještČ pĜed
porodem. Nevlastní otec ho þasto bil a vzpurný chlapec radČji v devíti letech utekl a žil na ulici.
Stal se þlenem gangu mladistvých zlodČjíþkĤ, a tak matka radČji zaĜídila, aby se vrátil
k prastrýci na farmu.
(Cinema 4/2013, upraveno)

3

Která z následujících možností zdĤvodĖuje psaní první þárky v souvČtí
zvýraznČném ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

Mezi první a druhou vČtou je pomČr pĜíþinný.
První a druhá vČta jsou v pomČru dĤsledkovém.
První vČta je vČta vedlejší závislá na vČtČ druhé.
Druhá vČta je vČta vedlejší závislá na vČtČ první.

ěešení: B)
_________________________________________________________________________
4

PĜiĜaćte k následujícím druhĤm vedlejších vČt (4.1–4.3) souvČtí, v nČmž
se vyskytuje pĜíslušná vedlejší vČta (A–E):

4.1

vedlejší vČta pĜísloveþná úþelová

4.2

vedlejší vČta pĜísloveþná pĜíþinná

4.3

vedlejší vČta pĜísloveþná podmínková

A)

ChtČli jsme vám napsat, abyste pĜijeli v sobotu na posvícení.

B)

Aby mČl vČtší šance na trhu práce, pĜihlásil se na vysokou školu.

C)

NechtČl jsem se s tebou neustále hádat, a proto jsem ti zaþal radČji lhát.

D)

Pokud jsou na povrchu substrátu vidČt koĜeny, mČli bychom kvČtinu velmi
rychle pĜesadit.

E)

PĜijal pozvání do luxusního hotelu, protože po prožitých nepĜíjemnostech
potĜeboval nutnČ odpoþinek.

ěešení: 4.1 – B); 4.2 – E); 4.3 – D)
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1.5

Žák prokáže porozumČní celému textu i jeho þástem

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 1–2
V Itálii se zrodila vývojová etapa evropské kultury navazující na odkaz Ĝeckého a Ĝímského
umČní. Rozvoj Ĝemesla a obchodu zrychlily námoĜní objevy, vynález knihtisku i pĜírodovČdné
poznatky oslabující vliv církevních dogmat ve vnímání a hodnocení svČta. Pojem oznaþuje
i umČlecký styl této epochy, který vyznával ideál svobodného a tvoĜivého individua, jehož
sebevČdomí není urþováno jen rodovými šlechtickými privilegii a omezováno jednostranným
výkladem bible, a zdĤrazĖoval právo a schopnost þlovČka poznávat svČt a sebe sama
smyslovým vnímáním, cítČním i samostatným úsudkem. V umČní vedle biblických
a mytologických látek, které byly novČ interpretovány jako emocionálnČ bohatá podobenství
lidských osudĤ, se stále þastČji objevovala témata svČtská vyjadĜující pocit životní plnosti a
radosti, a to nejen v námČtech ze života vysoké šlechty, ale i ze života mČšĢanstva. Rozvíjelo se
nové pojetí obrazu milostného vztahu, zdĤrazĖující individuální pĜirozenost citu a právo na
intimitu, dĤležité místo má i obraz exteriéru a volné pĜírody rozšiĜující pĜirozený životní prostor
þlovČka.
(L. Lederbuchová, PrĤvodce literárním dílem, upraveno)

1

Které z následujících období je charakterizováno ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

antika
realismus
renesance
klasicismus

ěešení: C)
2

RozhodnČte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu
s informacemi obsaženými ve výchozím textu (A), þi nikoli (N):
A

2.1
2.2
2.3
2.4

Množství vynálezĤ a širší vhled do pĜírodovČdných oborĤ zpĤsobily, že lidé
pĜestali dodržovat boží pĜikázání.
V umČní popisované vývojové etapy se projevovala tendence aktualizovat
dĜíve zpracovaná témata s dĤrazem na citovost.
Popisovaný pojem pojmenovává nejen epochu vyznaþující se mimo jiné
zájmem o þlovČka, ale také umČlecký smČr té doby.
V popisovaném období se dĤraz na bezprostĜední projevení citĤ odráží
i v umČní, které milostné vztahy nejþastČji realizuje v tČsném sepČtí
s pĜírodou.

ěešení: 2.1 – NE; 2.2 – ANO; 2.3 – ANO; 2.4 – NE
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N

VÝCHOZÍ GRAF K ÚLOZE 3

(CERMAT)

3

RozhodnČte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu
s informacemi obsaženými ve výchozím grafu (A), þi nikoli (N):
A

3.1
3.2

3.3

3.4

V letech 1995–2000 byl oproti období 1970–1975 poþet rozvodĤ vČtší.
NejvČtší rozdíl mezi poþtem sĖatkĤ a rozvodĤ byl zaznamenán na
zaþátku 50. let 20. století, v posledních pČti letech je tento rozdíl výraznČ
menší.
Zatímco kĜivka znázorĖující poþet rozvodĤ se bČhem posledních dvaceti
let pĜíliš nemČní, poþet sĖatkĤ ve stejném období má setrvale vzestupnou
tendenci.
PĜi srovnání jednotlivých pČtiletých intervalĤ byl nejvČtší propad v poþtu
uzavĜených sĖatkĤ zaregistrován v letech 1950–1955, s touto situací lze
srovnávat pouze období 1975–1980.

ěešení: 3.1 – ANO; 3.2 – ANO; 3.3 – NE; 3.4 – NE
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N

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 4–5
Spoleþenství vlastníkĤ
Nesvadbova 15, 397 19 Písek
MČstský úĜad
Odbor vnitĜních vČcí
Fibichova 250
397 19 Písek
Písek 25. bĜezna 2012
Stížnost na pana Neteþného
Vážení,
bydlíme v ulici Nesvadbova 15, Písek. Dne 8. 1. 2012 se do našeho panelového domu
pĜistČhoval pan Neteþný. NastČhoval se do bytu po paní Slámové, která v záĜí 2011 zemĜela.
Od svého nastČhování se pan Neteþný soustavnČ vČnuje rekonstrukci bytu, aþkoli byl tento byt
zrekonstruován nedávno. Zakázku vykonává stavební firma Kladívko a syn, která je zapsaná
v živnostenském rejstĜíku od 1. 1. 2010. Firma pracuje v bytČ každý den až do pozdních
veþerních hodin, a my jsme tedy neustále vystaveni nadmČrnému hluku.
Zpoþátku jsme chtČli vše vyĜešit domluvou. Dne 28. 1. 2012 jsme proto požádali pana
Neteþného, zda by nemohl omezit þasový interval stavebních prací od 8.00 do 18.00. Na náš
návrh reagoval jednoznaþným odmítnutím. Dne 4. 2. 2012 jsme ho dopisem urþeným do
vlastních rukou vyzvali, aby zaþal problém s hlukem Ĝešit, dosud se však nic nezmČnilo. Pan
Neteþný se chová pĜesnČ dle svého pĜíjmení.
Ve vyhlášce mČsta je uvedeno: podle zákona nesmí vlastník nebo nájemce bytu þi domu své
sousedy obtČžovat hlukem nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm. Proto jsme se dne 8. 3. 2012 obrátili
na hygienickou stanici a nechali si míru hluku zmČĜit. Provedené mČĜení prokázalo nadlimitní
hluk (posudek pĜikládáme v pĜíloze).
Žádáme Vás proto, abyste uþinili moudré rozhodnutí v zájmu nás, Vašich dosud vČrných voliþĤ.
S pozdravem
František Lopata, jednatel spoleþenství vlastníkĤ
(CERMAT)

4

Která z následujících možností obsahuje nejménČ podstatnou informaci
z hlediska úþelu textu?
A)
B)
C)
D)

Na náš návrh reagoval jednoznaþným odmítnutím.
NastČhoval se do bytu po paní Slámové, která v záĜí 2011 zemĜela.
Proto jsme se dne 8. 3. 2012 obrátili na hygienickou stanici a nechali si míru hluku
zmČĜit.
Firma pracuje v bytČ každý den až do pozdních veþerních hodin, a my jsme tedy
neustále vystaveni nadmČrnému hluku.

ěešení: B)
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5

Která z následujících možností vykazuje v nejvČtší míĜe prvky pĜímé
manipulace?
A)
B)
C)
D)

Zpoþátku jsme chtČli vše vyĜešit domluvou.
Pan Neteþný se chová pĜesnČ dle svého pĜíjmení.
Žádáme Vás proto, abyste uþinili moudré rozhodnutí v zájmu nás, Vašich dosud
vČrných voliþĤ.
Od svého nastČhování se pan Neteþný soustavnČ vČnuje rekonstrukci bytu, aþkoli
byl tento byt zrekonstruován nedávno.

ěešení: C)
1.6

Žák rozezná základní charakter textu

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1
Mimo to je tu spotlajt (spot-light) na ostĜe soustĜedČné svČtlo, parþa þili parabolické
zrcadlo, panchrom, což jest takové svČtelné koryto, a jiné vymoženosti… Má-li se osvČtlit celá
scéna, musí do ní svČtlo šplouchnout; má-li se osvítit jenom herec, musí se svČtlem líznout.
„ŠplouchnČte tam víc svČtla a líznČte pana Valnohu tím lilíkem!“ volá režisér. „A vrazte tam tu
švartnu, aĢ vám to nesvítí vedle. Tak co, dal jste tam toho négra?“ Švartna neboli négr je totiž
stínítko…
(K. ýapek, Jak se dČlá film, upraveno)

1

Napište jednoslovné oznaþení nespisovných jazykových prostĜedkĤ,
které jsou ve výchozím textu zvýraznČny:

ěešení: slang; slangismus
_________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2
Jejich velitel, kapitán Levinski, kterého však každý oslovoval Benjamin, byl pĤvodem polský
Žid, hovoĜil však francouzsky, jako by to byla jeho mateĜština. Byl to mladík asi pČtadvacetiletý,
malé postavy, s tuhou þernou kšticí a bledou tváĜí, která byla v této fázi války silnČ špinavá.
(G. Orwell, Hold Katalánsku a Ohlédnutí za ŠpanČlskou válkou upraveno)

2

Uvećte slohový postup, který se nejvýraznČji uplatĖuje ve výchozím
textu:

ěešení: popisný
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1.7

Žák analyzuje výstavbu výpovČdi a textu

1

UspoĜádejte jednotlivé þásti textu (A–E) tak, aby byla dodržena textová
návaznost:
A) A taky jsou tam obchody plné mšic a sladké šĢávy… Mravenec jde a jde stále kupĜedu
za svou vidinou po nekoneþné koleji. Náþelník stanice je zlomyslný mužík.
B) Koleje se lesknou na slunci a po jedné z nich se Ĝítí mravenec. Náþelník stanice ho
dobĜe vidí! Mravenec leze po koleji, i když u tratČ je zĜetelný nápis CHODITI PO
KOLEJÍCH ÚěEDNċ ZAKÁZÁNO.
C) VČĜí, že se po kolejích dostane do Prahy a potom… PĜedstavuje si Prahu jako
obrovské mraveništČ, nad kterým se pnou Hradþany ze suchého jehliþí.
V nekoneþných chodbách tohoto mraveništČ žije témČĜ milion þerných mravencĤ
a spisovatel OndĜej Sekora.
D) Mravenec je prosĢáþek. ÚĜední nápis ho vzruší stejnČ málo jako tĜeba svČtová válka.
Mravenec má jiné starosti než sledovat, co si na sebe lidi vymyslili. Má svĤj cíl.
E) Nechá mravenci v pĜíhodný okamžik pĜehodit výhybku a mravenec – nic netuše – se
tím pádem metr po metru blíží k Chebu.
(J. Suchý, Sto povídek aneb nesplnČný plán, upraveno)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

_____
_____
_____
_____
_____

ěešení: B); D); C); A); E)
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2
Jedno z vysvČtlení, proþ má kvesal na bĜiše rudé peĜí, nabízí dávná mayská *****. Když se
podle ní utkal dobyvatel a pozdČjší guvernér Guatemaly Pedro de Alvarado s posledním
vládcem MayĤ, národním hrdinou Tecúnem Umánem, létal nad nimi kvesal, prĤvodce Tecúnovy
duše.
Tecún, vyzbrojen jen šípy a oštČpem proti kovovým zbraním kavaleristy na koni, padl po
stateþném boji s probodnutým srdcem. V tom okamžiku se k nČmu kvesal snesl a svou hrudí
zakryl krvácející ránu, hluboké a smrtelné zranČní.
Od té doby má kvesal hruć a bĜicho þervené, pĜipomínající krev udatného bojovníka. Tehdy
také ztratil hlas, znovu ho prý získá, až budou Mayové opČt svobodní.
(www.abicko.cz, upraveno)

2

Která z následujících možností patĜí na vynechané místo (*****) ve
výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

óda
bajka
satira
povČst

ěešení: D)
1.8

Žák se orientuje ve vývoji þeské a svČtové literatury

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1
Kde þerpal inspiraci?
HutČ, sbČrna starého papíru. To jsou místa, kde jsou lidé jakoby odkládáni, jakoby stojí mimo.
To je to, co ho od zaþátku fascinovalo, o þem chtČl psát. Lidé, kterým se doba jako tĜíska
dostala nČjak do bĜicha a nechce ven. A oni nechtČjí poklesnout pod ranou té tĜísky a mají
potĜebu poĜád Ĝvát proti svČtu.
Co vlastnČ znamená slovo pábení, pábitel?
Je to stav podivné euforie, která ale vzniká teprve tehdy, když jsme opravdu na dnČ. Když už
bota osudu stojí nad námi, tak teprve tehdy zaþneme dČlat pološílené kousky.
(www.ceskatelevize.cz, upraveno)

1

O kterém z následujících þeských spisovatelĤ se hovoĜí ve výchozím
textu?
A)
B)
C)
D)

Arnošt Lustig
Milan Kundera
Bohumil Hrabal
Josef Škvorecký

ěešení: C)
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2

PĜiĜaćte k jednotlivým spisovatelĤm (2.1–2.4) pĜíslušné literární dílo
(A–F):

2.1

Karel ýapek

2.2

Jaroslav Havlíþek

2.3

Karel Poláþek

2.4

Vladislav Vanþura

A)

Neviditelný

B)

Muži v ofsajdu

C)

Rozmarné léto

D)

Cirkus Humberto

E)

Zapomenuté svČtlo

F)

Továrna na absolutno

ěešení: 2.1 – F); 2.2 – A); 2.3 – B); 2.4 – C)
_________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3
Promluvím, an jsem popel,
k tobČ Bohu nejvyššímu,
hnis, bláto, zemČ trupl,
což Ĝekneš nejnižšímu?
Co jsem já? Co Bože ty?
Bych se pĜed tebou ohrozil,
tys BĤh velký, BĤh svatý,
s tebou rozmlouvat, tČ prosil?
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)

3

Která z následujících možností vystihuje výchozí text?
A)
B)
C)
D)

barokní poezie
stĜedovČký epos
klasicistní drama
renesanþní satira

ěešení: A)
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1.9

Žák aplikuje základní znalosti literární teorie na konkrétní text

VÝCHOZÍ BÁSEĕ K ÚLOHÁM 1–2
VyhĜezlý listopad
NČžnČ mží z šedých mrakĤ
Den vhodný leda snad
k návštČvČ koncentráku
PĜivstal sis po flámu
Vnímáš to nonkonformnČ:
Sto koster v pyžamu
Pár bohĤ v uniformČ
Márnice ptá se tČ
jestlis už vidČl pece
Jen vzhledem k pietČ
nezvracíš Vzchop se pĜece
Ve dvoĜe stojí kĤl
Ty u nČj A krev cáká
Je v tobČ Žida pĤl
a pĤlka esesáka
(R. Malý, Vraní zpČvy)

1

Ve kterém z následujících dvojverší vystupuje lyrický subjekt do popĜedí
nejvýraznČji?
A)
B)
C)
D)

Sto koster v pyžamu / Pár bohĤ v uniformČ
VyhĜezlý listopad / NČžnČ mží z šedých mrakĤ
PĜivstal sis po flámu / Vnímáš to nonkonformnČ
Den vhodný leda snad / k návštČvČ koncentráku

ěešení: C)
2

Které z následujících dvojverší je založeno na kontrastu?
A)
B)
C)
D)

Je v tobČ Žida pĤl / a pĤlka esesáka
Márnice ptá se tČ / jestlis už vidČl pece
Ve dvoĜe stojí kĤl / Ty u nČj A krev cáká
PĜivstal sis po flámu / Vnímáš to nonkonformnČ

ěešení: A)

25

25

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3
Triss byla s Ciri ve dne i v noci. Dávala pozor. OchraĖovala, zpĤsobem viditelným
i neviditelným.
Dívenka se témČĜ každou noc s kĜikem budila z dČsivých snĤ. Blouznila, ukrývala tváĜ,
plakala strachy. ýarodČjka ji uklidĖovala léky i zaĜíkáváním, uspávala ji ve své náruþi.
A pak sama dlouho nemohla usnout, pĜemítajíc o tom, co Ciri Ĝíkala bČhem svých snĤ. Cítila
vzrĤstající obavy. Vaӂ esse deireádh aep eigean… NČco konþí.
Trvalo to deset dní a nocí. A pak to pĜešlo, skonþilo, zmizelo beze stopy. Ciri se utišila,
spala klidnČ, bez snĤ a noþních mĤr.
ýarodČjka Triss byla s dívenkou. ZĤstala na pozoru. OchraĖovala, zpĤsobem viditelným
i neviditelným.
(A. Sapkowski, Krev elfĤ, upraveno)

3

Napište poþet postav, které vystupují ve výchozím textu:

ěešení: 2, dvČ, II
_________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ BÁSEĕ K ÚLOZE 4
Hluboké ticho. – Kapky hlas
svým pádem opČt mČĜí þas.
„TemnČjší noc! - - - Zde v noþní klín
ba lĤny záĜ, ba hvČzdný kmit
se vloudí - - tam – je pustý stín,
tam žádný – žádný – žádný svit,
pouhá jen tma pĜebývá.
Tam všecko jedno, žádný díl –
vše bez konce – tam není chvíl,
nemine noc, nevstane den,
tam þasu neubývá.
(K. H. Mácha, Máj)

4

Vypište z výchozí básnČ verš, v nČmž se vyskytuje epizeuxis:

ěešení: tam žádný – žádný – žádný svit
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PĜíklady zadání písemné práce

Zadání 1

A pĜijde ten, který opČt pĜinese Ĝád do tohoto mČsta…
VÝCHOZÍ TEXT
Bylo to mČsto na kraji pouštČ. Slunce pálilo. Ze saloonu se ozýval Ĝev opilcĤ a hádky
hazardních hráþĤ. Na námČstí se houpala ve vČtru mrtvola posledního šerifa. Zákony už dávno
neplatily, jediný zákon, který platil, byl zákon silnČjšího… Kdo chtČl projít tímto vyprahlým hnízdem,
musel být zatracenČ dobrým stĜelcem!
(CERMAT)

Zpracování: vypravování rozvíjející situaci z výchozího textu

Zadání 2

Zaþalo to 17. listopadu 1989…
VÝCHOZÍ TEXT
Kdo by si v srpnu 1989 pomyslel, že 1. ledna 1990 novoroþní projev prezidenta republiky
nepronese Gustáv Husák?
(CERMAT)

Zpracování: referát o politických událostech, které zapoþaly 17. listopadu 1989 (funkce
výchozího textu inspirativní)

Zadání 3

Jeden den v životČ zdravotní sestry v naší krajské nemocnici
VÝCHOZÍ TEXT
Jejich povolání je nadmíru zodpovČdné a tČžké. Jsou totiž první na ránČ a veškerá
nespokojenost pacientĤ smČĜuje na nČ, aĢ už právem nebo neprávem.
(www.necyklopedie.wikia.com)

Zpracování: þlánek s reportážními prvky pro regionální periodikum (funkce výchozího
textu inspirativní)
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Zadání 4

Co s bulvárem?
VÝCHOZÍ TEXT
Proto bulváru veĜejnČ vzkazujeme:
není pravda, jak demagogicky tvrdíte, že vás potĜebujeme. Odmítáme být ztotožĖováni s tČmi
z nás, kteĜí vám vycházejí vstĜíc, a dobrovolnČ – aĢ už ze strachu, vypoþítavosti þi touhy po slávČ –
s vámi kolaborují. My, níže podepsaní, vámi pohrdáme a nechceme a nebudeme s vámi žádným
zpĤsobem spolupracovat!
(Marek Vašut a Michal Viewegh)

Zpracování: úvahový text o vlivu bulvárního tisku na veĜejné mínČní (funkce výchozího
textu inspirativní)
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3

PĜíklad pracovního listu

Milan Kundera
Nesnesitelná lehkost bytí
VýĖatek
UmČlecký text
„MĤj byt je hroznČ prostý,“ Ĝekl inženýr, „doufám, že vás to nezarazilo.“
„Ne, nezarazilo,“ Ĝekla Tereza a dívala se na stČnu, která byla celá pokryta poliþkami
a knihami. Tento muž tu nemá poĜádný stĤl, ale stovky knih. To bylo Tereze milé a úzkost, s kterou
sem šla, se trochu utišila. Už od dČtství považuje knihu za znamení tajného bratrstva. ýlovČk, který
má doma takovou knihovnu, jí nemĤže ublížit.
Zeptal se jí, co jí mĤže nabídnout. Víno?
Ne, ne, víno nechce. Když nČco, tak kávu.
Odešel za plentu a ona pĜistoupila ke knihovnČ. Jedna z knih ji zaujala. Byl to pĜeklad
Sofoklova Oidipa. Jak je to zvláštní, že je tu tato kniha! PĜed mnoha lety ji dal Tomáš Tereze, aby
si ji pĜeþetla, a dlouze o ní vyprávČl. Napsal pak své myšlenky do novin a kvĤli tomu þlánku se celý
jejich život pĜevrátil vzhĤru nohama. Dívala se na hĜbet té knihy a ten pohled ji uklidĖoval. Jako by
tu Tomáš nechal úmyslnČ svou stopu, vzkaz, že všechno zaĜídil on. Vytáhla knížku a rozevĜela ji.
Až se inženýr vrátí z pĜedsíĖky, zeptá se ho, proþ má tu knihu, zda ji þetl a co si o ní myslí. Takto
se pĜesune lstí konverzace z nebezpeþného území cizího bytu do dĤvČrného svČta Tomášových
myšlenek.
Pak ucítila ruku na rameni. Inženýr jí vzal knížku z ruky, položil ji beze slova zpátky do
knihovny a odvádČl si ji ke gauþi.
Vybavila se jí znovu vČta, kterou Ĝekla popravþímu z PetĜína. Vyslovila ji teć nahlas: „Ale to
není moje pĜání!“
VČĜila, že je to zázraþná formule, která okamžitČ zmČní situaci, ale v tomto pokoji slova ztratila
magickou moc. Zdá se mi dokonce, že pobídla muže k vČtší rozhodnosti: pĜitiskl ji k sobČ a položil
jí ruku na prs.
VýĖatek
NeumČlecký text
Kunderova planeta nezkušenosti
Všechny velké romány jsou vyprávČním o lásce. A protože formy vztahu muže a ženy se
v prĤbČhu þasu mČní, jsou velké romány souþasnČ zrcadlem své doby, tázáním po podstatČ lidské
existence urþité epochy. Poslední román Milana Kundery tuto pravdu svrchovanČ naplĖuje: od
první do poslední Ĝádky klade otázku možnosti lásky ve svČtČ v krizi, v epoše konce 20. století.
Jeho tázání mĤže nČkomu pĜipadat pĜíliš bezohledné, cynické nebo skeptické, ale pĜipomeĖme si,
že vinno není zrcadlo, nýbrž epocha, která románu nastavuje svou tváĜ. Láska na konci století, na
rozhraní dvou svČtĤ, láska na planetČ nezkušenosti, na níž jsou lidé odsouzeni dČlat stále tytéž
osudové chyby, protože neexistuje možnost návratu, možnost žít svĤj život znovu a lépe. V lásce
stejnČ jako v politice dČláme své nejcennČjší zkušenosti teprve v okamžiku, kdy už je pozdČ, kdy
už nám k niþemu nejsou. NejdĤležitČjší rozhodnutí, která urþila náš život, jsme dČlali v mládí, ve
chvíli, kdy jsme naprosto nebyli schopni dohlédnout jejich dĤsledky.
(Vzhledem k povaze úloh není zdroj textu uveden.)
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STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY
1. analýza umČleckého textu
- zasadit výĖatek do kontextu celého díla, tvrzení zdĤvodnit
- vysvČtlit zmínku o SofoklovČ Oidipovi
- analyzovat motivaci jednání ženské postavy ve výĖatku
- charakterizovat postavu inženýra a jeho roli v pĜíbČhu
- charakterizovat vypravČþe a zpĤsob vyprávČní
- analyzovat typy promluv ve výĖatku
- charakterizovat jazykové prostĜedky a jejich funkci v textu
2. literárnČhistorický kontext literárního díla
- zasadit dílo do kontextu Kunderovy tvorby
- zasadit Kunderovu tvorbu do kontextu þeské a svČtové literatury
3. charakteristika neumČleckého textu
- postihnout souvislost mezi obČma texty
- uvést úþel textu
- analyzovat výstavbu textu a slohové postupy, které se v textu uplatĖují
- charakterizovat stylotvorné prostĜedky a jejich funkci v textu
- charakterizovat pravdČpodobného adresáta textu
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