Pro češtinu 1
Příčestí v textech o fotbalu

Příčestí v textech o fotbalu
dovednosti ověřované testem:
o ovládání syntaktického pravopisu – shoda přísudku s podmětem
Všechny texty k úlohám jsou skutečné a byly převzaty z uvedených zdrojů. Pokud byly texty upravovány, pak se
úpravy netýkaly ověřovaných jevů.

Test obsahuje 15 úloh.
Počet správných odpovědí_________________

1

Ve kterém z následujících úryvků je chyba ve shodě přísudku s podmětem?
A)
B)
C)
D)

2

Ve kterém z následujících úryvků je chyba ve shodě přísudku s podmětem?
A)
B)
C)
D)

3

Hlavně v prvním poločasu jsme měli více ze hry a domácí přečíslovali jiţ
zmíněnou kombinační hrou.
Po obdrţené brance na našich kopačkách na chvíli uvázla nervozita, kterou
jsme setřásli o deset minut později.
Střely Ondřeje Havrdy a Jiřího Vacka ze střední vzdálenosti měly sice
paramenty, ale chyběla jim přesnost.
Čelákovice hráli minulé kolo v Lovosicích, takţe poznatky z jejich hry jsme
načerpali a podřídili jsme tomu i taktiku pro dnešní utkání.

Domácí se spoléhali na Hegra a Studničku, které dobře pokryly jablonečtí
zadáci.
Brezarův pokus v gólové pozici chytil Dostál, hlavičkám Kouřila a Holmana
chyběla razance.
Střela Palduse chytila obrácenou faleš a skončila mimo. Vojáci se k zakončení
dostávali velice obtíţně.
Začátek patřil domácím, kteří zatlačili vedoucí Jablonec silou a zásluhou autů
a standardek se dostali v první půli do dvou šancí.

Ve kterém z následujících úryvků je chyba ve shodě přísudku s podmětem?
A)
B)
C)
D)

Lépe se s ní však vyrovnali naši hráči, soupeř se cítil ublíţený s kaţdým
zapískáním rozhodčího Grobára.
Hosté měli pouze jednu gólovku z přímáku, ostatní náznaky skvěle likvidovali
naši hráči a výborný Janouch v brance.
Zápas byl přímým soubojem o vedení v tabulce, protoţe Prachatičtí nám celý
podzim „šlapaly na paty“, kdyţ zaostávaly o bod.
O jejich počínání svědčí i poměr ţlutých karet 0:5, a to k nim byl ještě rozhodčí
dost milostivý, kdyţ některé zákroky byly spíš na červenou.
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Ve kterém z následujících úryvků je chyba ve shodě přísudku s podmětem?
A)
B)
C)
D)

5

Ve kterém z následujících úryvků je chyba ve shodě přísudku s podmětem?
A)
B)
C)
D)

6

B)
C)
D)

Rozsochy i nadále produkovaly svoji nátlakovou hru a hosté se nevyvarovali
chyb.
Pak začali být k vidění i fotbalové akce, které především domácí beztrestně
zahodili.
Šlágr druhého se třetím přilákal pouhopouhých 100 diváků, kteří moc fotbalu
v prvních 30 minutách neviděli.
V sobotu 13. října byl na programu zápas, ve kterém Rozsochy A přivítaly
Nedvědici, a to v rámci 10. kola okresního přeboru.

Který z následujících úryvků je napsán bez chyby ve shodě přísudku
s podmětem?
A)
B)
C)
D)

8

Domácí opět vystihli nepřesnou klatovskou rozehrávku a rychlým únikem
vtrhly do otevřené obrany hostů.
Za zmínku stojí ještě trestný kop Jiřího Matějky, který Regner vyrazil na roh.
V druhé půli se hrál rychlý a důrazný fotbal.
Zhruba dvacet minut před koncem se domácí dostali do rychlého brejku, který
musel za cenu červené karty přerušit Beke.
K oficiálně poslednímu podzimnímu kolu zajíţděl náš celek na půdu Přeštic.
Všechny důleţité situace se udály v prvních deseti minutách.

Ve kterém z následujících úryvků je chyba ve shodě přísudku s podmětem?
A)

7

Jejich střely však končili těsně mimo nebo v Ţákově náruči.
Ze sedmi naplánovaných utkání 12. kola se odehrály pouze dva zápasy.
Obě muţstva chtěla v zápase pokračovat a šlo se tedy opět na zasněţené
hřiště.
Také hosté měli ještě několik šancí, ale na těţkém terénu se jejich střely
neujaly.

Druhý poločas začali Čimelice o mnoho lépe a prakticky nepouštěli hosty ani
za půlku hřiště.
V posledním utkání podzimu přivítali Čimelice fotbalisty ze Sezimova Ústí na
umělé trávě v Milevsku.
Domácí aţ do konce utkání sice měli výraznou převahu, ale druhou branku se
jiţ vsítit nepodařilo, a tak utkání skončilo remízou 1:1.
Hosté byli v této fázi utkání přesnější a často se dostávali do výhodných šancí,
ale ani pokusy Voneše a Šebka ke vstřelení branky nevedli.

Ve kterém z následujících úryvků je chyba ve shodě přísudku s podmětem?
A)
B)
C)
D)

Hráči Doks ještě nestačili vstřebat obdrţenou branku a šly si pro míč do sítě
podruhé.
Doksy se dostaly do třech moţností k zakončení, ale taktéţ naši obránci tyto
situace dokázali vyřešit.
Jablonečtí na hřišti dominovali, a ač se domácí snaţili, tak na sebevědomě
hrající hosty recept nenašli.
Zápas dvou adeptů na přední příčky se hrál za krásného počasí před skvělou
návštěvou téměř pěti set diváků, kteří hráčům vytvořili parádní atmosféru.

test sestavený z úloh vzdělávacího portálu www.zkousej.cz

Pro češtinu 3
Příčestí v textech o fotbalu
9

Ve kterém z následujících úryvků je chyba ve shodě přísudku s podmětem?
A)
B)

C)

D)

10

Ve kterém z následujících úryvků je chyba ve shodě přísudku s podmětem?
A)
B)
C)
D)

11

Bohuţel z protiútoku hosté vyrovnali.
Na druhé straně jsme my šanci vyuţili.
V tu chvíli narostla naše převaha na hřišti.
Důleţité jsou tři body a ty zůstali v Úvalech.

Který z následujících úryvků je napsán bez chyby ve shodě přísudku
s podmětem?
A)
B)
C)
D)

13

Domácí fanoušci, kteří dokázali v dnešním utkání vytvořit skvělou fotbalovou
kulisu, uţ pomalu slaví.
Zatím se ale nedokázala Barcelona gólově prosadit, i kdyţ Messi a Sánchez
nastřelili tyč Forstrovy branky.
Barcelonští si rychle vyměnili míč, víc neţ hodně nepřesnou střelu Iniesty
(BAR) z toho nevyprodukovala.
Vyprodaný stadion bouří, kouč Celticu objímá své svěřence, kteří se stali
prvním týmem, který dokázal porazit v této sezóně katalánské fotbalisty.

Ve kterém z následujících úryvků je chyba ve shodě přísudku s podmětem?
A)
B)
C)
D)

12

Stále víc a víc jsme se dostávali do brejků, kterých přibývalo, protoţe soupeř
čím dál tím víc hrál útočněji a nechával svoje zadní řady na holičkách.
Kvalitně jsme kombinovali, zadní řady se doplňovali a nedělali chyby
a v neposlední řadě jsme naší kvalitní útočnou hrou stále zaměstnávali
soupeřovu obranu.
Za tohoto stavu se projevila taktická a herní vyspělost našeho muţstva proti
nezkušenému mládí a celý zápas uţ jsme kontrolovali aţ do závěrečného
hvizdu rozhodčího.
Po jednom takovém rychlém protiútoku jsme se dostali z pravé strany k centru
a na přetaţený centr, který prošel malým vápnem aţ na zadní tyč, se dostal
připravený Kohout a ten nekompromisně zakončil na 2:0.

První poločas byl ze strany Doudleb velmi kvalitní a soupeře přehrávali…
Se vzrůstajícím tlakem přišli střely Hojného, který byl velmi nebezpečný…
Kdyţ všichni mysleli na bod a proběhlo na obou stranách několik střídání…
Doudleby se dostali do tlaku a soupeř jen ojediněle přecházel za půlící čáru…

Ve kterém z následujících úryvků je chyba ve shodě přísudku s podmětem?
A)
B)
C)
D)

Holice se jiţ zmohli na jednu brankovou příleţitost, kterou ale poslal domácí
hráč nad branku Kobeho.
Místo aby se utkání dohrálo v poklidném tempu, tak se stal pravý opak
a domácí se uchýlili k několika zbytečným tvrdým zákrokům.
Hosté zahrozili z první akce a i následně i z rohového kopu, kdy po hlavičce
Ginzela domácí zadáci vyhlavičkovali na brankové čáře jistý gól.
Holičtí měli pravděpodobně ze svého sobotního soupeře patřičný respekt,
a tak udělali před utkáním vše moţné, aby dosáhli bodového zisku.

.
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Který z následujících úryvků je napsán bez chyby ve shodě přísudku
s podmětem?
A)
B)
C)
D)

15

Hned úvodní minuty přinesli hodně vzruchu před oběma brankami.
… se obě muţstva o míč jen přetahovali a hráli vyrovnaný bojovný fotbal…
…naše áčko zajíţdělo na derby do Humpolce, kde byl jasným outsiderem.
… byl obrazem prvého, aţ pět minut před koncem domácí mohli vyrovnat…

Ve kterém z následujících úryvků je chyba ve shodě přísudku s podmětem?
A)
B)
C)
D)

Ve 36. minutě poprvé nebezpečně vystřelili také hosté, ale L. Varga s touto
střelou neměl sebemenší problémy.
Do konce zápasu se nestalo uţ nic a zahrávali se pokutové kopy, ve kterých
měl náš tým větší štěstí a vyhrál 7:6.
Po dlouhé době jsme se do šance dostali také my, kdy jsme zahrávali rohový
kop, který jsme ale nedokázali zuţitkovat.
V dalším utkání jsme se setkali se soupeřem z Kasejovic a pro nezpůsobilý
terén se zápas musel odehrát na vedlejším hřišti.

Zdroje úryvků v úlohách:
1) http://www.sokol-brozany.cz/clanky_2012_2013_ahmed_radil_trefil_se_trikrat_200812.htm, upraveno
2) http://www.sokol-jablonec.estranky.cz/clanky/zapasy-muzu/rapid-liberec---jbc--0---0.html, upraveno)
3) http://www.tj.obecdrazice.cz/, upraveno
4) http://www.spartakstareransko.estranky.cz/clanky/a-tym/vysledky-a-clanky/12.-kolo--tj-spartak-stare-ransko---tj-jiskraslapanov.html, upraveno
5)http://www.fotbal-klatovy.cz/tj-prestice-sk-klatovy-1898-20-20.a1382.html
6) http://www.fanclubtjrozsochy.estranky.cz/clanky/clanky/v-rozsochach-neuspela-ani-nedvedice-.html, upraveno
7) http://www.cimelice-fotbal.cz/, upraveno
8) http://www.sokol-jablonec.estranky.cz/clanky/zapasy-muzu/doksy-----jbc----0---2-----0---0--.html, upraveno
9) http://www.fkujezd.cz/index.php?id_document=14513
10) http://online.sport.cz/detail/12806/#onlinehp, upraveno
11) http://www.skuvaly.cz/text-b-tym12-13-02/, upraveno
12) (http://www.velesovdoudleby.cz/, upraveno
13) http://www.jiskramseno.cz/aktualne/a-muzi/mseno-sestrelilo-holici-3-0/?aktualitaId=48
14) http://www.tjslavojpacov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=209:a-tym-se-postaral-o-pekvapeni-vyhral-vhumpolci&catid=8:novinky&Itemid=9, upraveno
15) http://www.fotbalsp.cz/, upraveno

Zdroje obrázků:
https://pixabay.com/cs/fotbal-koule-sport-147854/
https://pixabay.com/cs/sport-hnut%C3%AD-voln%C3%BD-%C4%8Das-sout%C4%9B%C5%BE-1019803/
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