Pro češtinu 1
Příprava k maturitní zkoušce: poezie

Příprava k maturitní zkoušce: poezie
Všechny texty k úlohám jsou skutečné a byly převzaty z uvedených zdrojů. Pokud byly texty upravovány, pak se
úpravy netýkaly ověřovaných jevů.

Test obsahuje 11 úloh.
Počet správných odpovědí_________________

TEXT K ÚLOHÁM 1–2
Ať ryby vykulujou oči
voda se stejně nenamočí
u sporáku se kocour směje
oheň se taky nezahřeje
usnuli pod kamenem hadi
zima se nikdy nenachladí
kominík mával štětkou v síni
saze se vůbec (●●●●●●)
nad hrncem tančili komáři
pára ta se už nevaří
a holčičky si pomyslí
táta nám napsal nesmysly
(I. M. Jirous, Magor dětem)

1

Která z následujících možností patří na vynechané místo (●●●●●●) v textu
k úlohám?
A)
B)
C)
D)

2

neuklidí
nezabělí
nezašpiní
nezamažou

Vypište z textu k úlohám jeho konkrétního adresáta:

Úlohy byly vybrány ze sbírek testových úloh: Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní
zkoušce. Třebíč, Akcent 2012; Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura II. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce.
Třebíč, Akcent 2012.
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3

Která z následujících básní reaguje na Mnichovskou dohodu z roku 1938?
A)

Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon
Čí ruce ho rozhoupaly
Francie sladký hrdý Albion
a my jsme je milovali

B)

Zezdola k růžím přivoníš
až budeš smrt svou žít
a do tmy lásku odhodíš
svůj štít

C)

Dojat vším co je láska
k tobě se přimykám
smuten vší co je láska
před tebou utíkám

D)

Ne já bych nerad umíral
na lůžku při svíci
a aby u mne někdo stál
smutný a plačící

TEXT K ÚLOHÁM 4–5
Jarní pouť
Střelnice, houpačky a kolotoče
probudily časně zjara spáče.
Kde je má dýmka a mé zápalky,
půjdu si koupit ●●●●●●.
Na střelnici je lev a šňůry dýmek,
za pět minut hotov je můj snímek,
od polibků opuchlý mám ret,
co vám budu o tom vyprávět.
[…]
(Vzhledem k povaze jedné z úloh není zdroj výchozího textu uveden.)

4

Který z následujících směrů je reprezentován textem k úlohám?
A)
B)
C)
D)

5

poetismus
dadaismus
surrealismus
impresionismus

Které z následujících slov patří na vynechané místo (●●●●●●) v textu k úlohám?
A)
B)
C)
D)

růže
astry
fialky
kopretiny

Úlohy byly vybrány ze sbírek testových úloh: Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní
zkoušce. Třebíč, Akcent 2012; Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura II. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce.
Třebíč, Akcent 2012.
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TEXT K ÚLOHÁM 6–9
Věčný hřbitove,
věčná kolébko, v tmách zavěšená,
z jámy morové
stokrát k slunci rozkvetla jsi zas,
jako žena
plná krás,
tisíckrát jsi počala a nesla
děti na klíně a v polích klas.
Vidím tě, loď, úder tvého vesla,
kterak staletími veze nás.
Modrou legendou jsi kvetla, země,
nad mým rodným krajem prostřed Čech.
Hora ●●●●●● se skláněla tam ke mně,
jako matčin prs a sladký vzdech.
Jak polibek na ústech
chutnala jsi po ovoci sadů,
v stínu hájů, v světle vinohradů.
(Vzhledem k povaze jedné z úloh není zdroj výchozího textu uveden.)

6

Která z následujících možností se uplatňuje v prvním a druhém verši první
sloky?
A)
B)
C)
D)

7

Které z následujících motivů se nejvýrazněji uplatňují v textu k úlohám?
A)
B)
C)
D)

8

ironie
parodie
kontrast
přirovnání

erotické
historické
náboženské
vlastenecké

Ve kterém verši druhé sloky se vyskytuje apostrofa?
(Apostrofa = oslovení osob, věcí, smyšlených osob nebo abstraktních pojmů)
A)
B)
C)
D)

9

1. verš
3. verš
5. verš
7. verš

Která z následujících možností patří na vynechané (●●●●●●) místo v textu
k úlohám?
A)
B)
C)
D)

Říp
Blaník
Praděd
Sněžka

Úlohy byly vybrány ze sbírek testových úloh: Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní
zkoušce. Třebíč, Akcent 2012; Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura II. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce.
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TEXT K ÚLOHÁM 10–11
Zněl zvonek klinkal ospale a bez přestání bušil
já neviděl jsem všech těch krás jež po slepu jsem tušil
jak somnambul jenž běduje nad oceány vod
když potácí se po střechách kde blýská hromosvod
kde občas růže vybuchne jak oslnivý granát
nad gondolami Benátek nad hermelínem Granad
za pršky hustých olejů jež třísní záři skel
za pršky rezed slaměnek jež třísní hvězdný pel
bez harfového chorálu bez vyzvánění zvonů
ty oči plné reflexu jak střepy chalcedonů
(Vzhledem k povaze jedné z úloh není zdroj výchozího textu uveden.)

10

Ke kterému z následujících směrů patří text k úlohám?
A)
B)
C)
D)

11

poetismus
surrealismus
existencialismus
impresionismus

Ve kterém verši se uplatňuje přirovnání?
A)
B)
C)
D)

prvním
třetím
sedmém
devátém

Řešení:
1C
2 holčičky
3A
4A
5C
6C
7D
8A
9A
10A
11B

Úlohy byly vybrány ze sbírek testových úloh: Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní
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.

