
VERBÁLNÍ ČÁST 

 

1. Které slovo je významově nejbližší slovu HROZBA: 

a) VYDÍRÁNÍ 

b) ZLOST 

c) NEBEZPEČÍ 

d) VÝHRUŽKA 

e) POTÍŽ 

 

2. Které slovo je významově nejbližší slovu PROSBA: 

a) OTÁZKA 

b) PŘÁNÍ 

c) POŽADAVEK 

d) ŽÁDOST 

e) NÁVRH 

 

3. Které slovo je významově nejbližší slovu PERIFERNÍ: 
a) CENTRÁLNÍ 

b) OKRAJOVÝ 

c) MODERNÍ 

d) OSTRÝ 

e) NEJISTÝ 

 

4. Jedno slovo sem nepatří: ŽÍŽALA, PES, VRÁNA, KRÁVA, ZMIJE. Které slovo to je: 

a) ŽÍŽALA 

b) PES 

c) VRÁNA 

d) KRÁVA 

e) ZMIJE 

 

5. Jedno slovo sem nepatří: UČIT, VYSVĚTLIT, INSTRUOVAT, STUDOVAT, 

TRÉNOVAT. Které slovo to je: 

a) UČIT 

b) VYSVĚTLIT 

c) INSTRUOVAT 

d) STUDOVAT 

e) TRÉNOVAT 

 

6. Vyber slovo, jehož význam je opakem ke slovu VYLOUČIT: 

a) PŘIJMOUT 

b) ZAPOČÍTAT 

c) ZACHYTIT 

d) ZAZNAMENAT 

e) POVOLIT 

 

7. Vyber slovo, jehož význam je opakem ke slovu ZRANIT: 

a) VYLÉČIT 

b) ZAHOJIT 

c) NAPRAVIT 

d) POMOCI 

e) PROSPĚT 

8. Vyber slovo, jehož význam je opakem ke slovu POVOLNÝ: 

a) SVÉVOLNÝ 

b) PRUDKÝ 

c) NEÚSTUPNÝ 

d) PŘEDPOJATÝ 

e) UTAŽENÝ 



 

9. Vyber slovo, jehož význam je opakem ke slovu SPLASKLÝ: 

a) NAFOUKLÝ 

b) VYPOUKLÝ 

c) VYPUŠTĚNÝ 

d) STLAČENÝ 

e) PRASKLÝ 

 

10. Vyber slovo, jehož význam je opakem ke slovu UPŘEDNOSTŇOVAT: 

a) NEPŘIJÍMAT 

b) ZNEHODNOCOVAT 

c) ZNEŠKODŇOVAT 

d) NESOUHLASIT 

e) ZNEVÝHODŇOVAT 

 

11. Vyber dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov v zadání: 

ÚSVIT : SOUMRAK 

a) DOSPÍVÁNÍ : SMRT 

b) START : CÍL 

c) MRÁZ : LÉTO 

d) VOLBA : NEZÁJEM 

e) RYCHLOST : NEŠIKOVNOST 

 

12. Vyber dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov v zadání: 

STOUPAT : POKLES 

a) PADAT : PÁD 

b) OTEVŘÍT : DVEŘE 

c) SVÍTIT : VYPÍNAČ 

d) BDÍT : SPÁNEK 

e) ČERNAT : BARVA 

 

13. Vyber dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov v zadání: 

NŮŽ : OSTRÝ 

a) ZVON : TICHÝ 

b) ŽIDLE : VYSOKÁ 

c) SKLO : ROZBITÉ 

d) POLŠTÁŘ : MĚKKÝ 

e) KLADIVO : LEHKÉ 

 

14. Vyber dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov v zadání: 

BYT : NÁJEMNÉ 

a) PRÁCE : DAŇ 

b) ZRANĚNÍ : POJISTNÉ 

c) BANKA : PŮJČKA 

d) DOPRAVA : JÍZDNÉ 

e) AUTO : POKUTA 

 

15. Vyber dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov v zadání: 

UVAŘENÝ : UVAŘIT 

a) PĚKNÝ : NABARVIT 

b) ZÁBAVNÝ : SMÁT SE 

c) ČISTÝ : VYPRAT 

d) HORKÝ : FOUKAT 

e) OŠKLIVÝ : PŘIKRÝT 

 

 



16. Vyberte slovo, které se nejlépe hodí na vynechané místo ve větě: 

Levá část pruhu __________ pod určitým úhlem světla zlaté zabarvení. 

a) svírá 

b) měří 

c) získává 

d) nachází 

e) připravuje 

 

17. Vyberte slova, která se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě: 

Po nástupu do vozidla nebo při vstupu do přepravního prostoru je povinen si označit 

____________ v nejbližším volném označovacím zařízení jízdenku; obdobně je povinen 

____________ při tarifním odbavení spoluzavazadel a psa bez schrány. 

a) příležitostně – ukázat 

b) tajně - zabalit 

c) neprodleně – postupovat 

d) mrštně – platit 

e) písemně – postoupit 

 

18. Vyberte slova, která se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě: 

Nejistota, se kterou nedočkaví ____________ přijížděli na místo konání, byla 

____________ výbornou úrovní programu. 

a) účinkující – umocněna 

b) účastníci – zvýšena 

c) rodiče – odměněna 

d) porotci – zklamána 

e) návštěvníci – rozptýlena 

 

19. Vyberte slova, která se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě: 

I přes řadu ____________ je původní tvar náměstí dodnes ____________. 

a) událostí – zřetelný 

b) komplikací – čtvercový 

c) rekonstrukcí – neznámý 

d) zásahů – patrný 

e) let – známý 

 

20. Vyberte slova, která se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě: 

Čaj je nápoj velice ____________, v němž je ukryta moudrost dávných generací, svou 

____________ překračuje meze času a jeho oblíbenost v dnešním moderním světě naopak 

roste. 

a) kvalitní – vlastností 

b) známý – barvou 

c) běžný – jednoduchostí 

d) obyčejný – tradicí 

e) tradiční - jedinečností 

 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 21 AŽ 25 

 

Od poloviny září až do konce října trvala výstava, kterou uspořádalo Muzeum Hlučínska 

v Hlučíně. Na osmnácti exponátech jízdních kol dokumentovala jejich vývoj v 19. a v první 

polovině 20. století. Nejstarší kola, draisiny a velocipedy typu Michaux, byla zapůjčena 

z Vlastivědného muzea v Olomouci, novější, z doby první republiky, pocházela ze sbírek 

cyklistického klubu v Uherském Ostrohu. Exkluzivitou výstavy byla tříkolá rikša, originál 

přivezený z indonézského ostrova Bali, která je v soukromém držení. Bohatě byly zastoupeny 

i sbírkové kolekce různých komponentů a doplňků – starých převodníků, zvonků, svítilen, 

plechových firemních štítků a dalších drobností – zapůjčené od privátních sběratelů. 

Třírozměrné exponáty ještě doplňovaly písemné a ilustrační materiály, včetně reprodukcí 



starých firemních plakátů. Regionální výstava v Hlučíně jistě potěšila zájemce o historii 

jízdního kola z celého Ostravska. 

 

21. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

a) První kola vyskytující se na Ostravsku pocházejí z 19. století. 

b) Vlastivědné muzeum v Olomouci má nejobsáhlejší sbírku starých kol. 

c) Na výstavě se představilo několik exponátů zapůjčených z ostrova Bali. 

d) Soukromí sběratelé zapůjčili na výstavu sbírky starých součástek a doplňků. 

e) Žádné z tvrzení a) až d) z textu nevyplývá. 

 

22. Která z následujících informací je v textu obsažena? 

a) počet vystavovaných sbírkových kolekcí 

b) stáří nejstaršího zapůjčeného exponátu 

c) počet exponátů zapůjčených muzeem v Olomouci 

d) země původu velocipedu typu Michaux 

e) Žádná z informací v možnostech a) až d) není v textu obsažena. 

 

23. O kterých z následujících předmětů není v textu zmínka? 

a) o plakátech 

b) o svítilnách 

c) o bateriích 

d) o zvoncích 

e) o štítcích 

 

24. Co bylo podle uvedeného textu cílem výstavy? 

a) získat nové soukromé sběratele pro budoucí spolupráci 

b) seznámit návštěvníka s dopravními prostředky na Bali 

c) představit jedinečný vývoj velocipedů typu Michaux 

d) ilustrovat vývoj jízdních kol v 19. a počátku 20. století 

e) vystavit nejstarší kola používaná na Hlučínsku 

 

25. Jak by mohl nejpravděpodobněji znít nadpis uvedeného textu? 

a) Cyklistika v Hlučíně a na Ostravsku 

b) Historické bicykly se představují 

c) Exotická rikša, jak ji neznáte 

d) Kola a bicykly Ostravska 

e) Prodejní výstava v Hlučíně 

 


