
 

 

1. Která z možností je napsána správně  

A. nevědomě, nevýdaný, zkamarádit se 

B. nesmněle, skloubit, vysunutý 

C. nejjednoduší, inventura, plížit se 

D.  neúhledný, deník, nevybíravě 

2. Do které skupiny  slov je správné doplnit –i/- 

A. h__pnóza, h__stor__cký, c__klus 

B. h__giena, k__logram, spec__al__sta 

C. ps__cholog__e, f__ziolog, log__cky 

D. akt__vně, méd__a, pol__kl__nika 

3. Které z podtržených slov může být i jiným slovním druhem než ve větě 

A. Vjel zadním kolem na chodník 

B.  V kině seděl vedle mě.               

C. Výlet na zámek se vydařil. 

D.  Vymyslel jí novou práci. 

 

Text k otázkám 4 – 8 

Vzhledem k tomu, že ABC je čtrnáctideník, mohlo by se zdát, že každé číslo vyrábíme přesně dva 

týdny. To je ale omyl. Od prvního plánu po tisk uplyne u jednoho čísla zhruba šest týdnů. V redakci 

tak pracujeme v různých fázích výroby hned na několika číslech najednou. 

Začíná se vždy plánováním. Na plánovací poradě se sejdou všichni redaktoři  ( ti píší články) s hlavní 

editorkou (dohlíží na veškeré texty v časopise) a šéfredaktorem a každý sem přinese nabídku témat 

na články. Kam na daná témata chodíme? Zdroje mohou být různé, od tiskových zpráv vydávaných 

všemožnými společnostmi či univerzitami z celého světa přes aktuální události až po naše nápady či 

inspiraci vašimi dopisy. Vybraná témata se zapisují do plánu, v němž přesně vidíme umístění článku 

v čísle. 

Když máme naplánováno, každý redaktor ví, o čem má psát a jak by měl článek vypadat. Nezbývá 

tedy než jej napsat. 

4. Která z následujících možností nejlépe vystihuje účel výchozího textu? 

A. Účelem textu je seznámit pracovníky redakce s náplní jejich práce. 

B. Účelem textu je seznámit čtenáře s procesem výroby jejich časopisu. 

C. Účelem textu je seznámit vysokoškolské studenty žurnalistiky s jejich profesí. 

D. Účelem textu je seznámit čtenáře se všemi profesemi spojenými s výrobou časopisu. 

5. Které z následujících tvrzení jednoznačně vyplývá z výchozího textu ?                 

A.  Editor píše jednotlivé články do časopisu. 

B. Práce na jednotlivých číslech se překrývají. 

C. Výroba dvou čísel časopisu je dlouhá, trvá dohromady šest týdnů. 

D. Přestože je tento časopis čtrnáctideník, nevychází vždy po dvou týdnech. 

6. Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se vyskytuje přísudek jmenný se sponou ? 

A.  to je ale omyl 

B. když máme naplánováno 

C. začína se vždy plánováním 



 

 

D. vybraná témata se zapisují do plánu 

7. Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se vyskytuje příslovečná spřežka ? 

A. než jej napsat 

B. se vždy plánováním 

C. hned na několika číslech najednou 

D. v němž přesně vidíme umístění článku v čísle 

8. Vypište z výchozího textu synonymum slova CHYBA 

9. Vypište z výchozího textu antonymum výrazu ROZEJÍT SE 

 

 

Pokyny: U otázek, kde to jde, napište pouze např. 1A 

 


