
 
 

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT 
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 

 

Olympiáda v českém jazyce, 42. ročník, 2015/2016 – školní kolo 

I. kategorie Počet bodů: ................... 

Jméno: .............................................. Škola: .......................................................... 

Všechny úkoly se vztahují k následujícímu seznamu pokrmů, který jsme vypsali z různých 
jídelních lístků. 
 

Kuřecí nudličky s chilli omáčkou a vařenými brambory 
Grilovaná mladá cuketa s masovou směsí gratinovaná sýrem, šnytlíkové brambory, listový salátek 

Vepřová panenka s přelivem holandské omáčky se zeleným pepřem a americkými bramborami 
Kuřecí ragů na bílém víně podávané s dušenou rýží 

Rybí filé s bramborovou kaší, rajčatový salát 
Pečené šištičky mletého masa s opečeným bramborem, hořčice, cibule a sterilovaný okurek 

 

1. Vypište z nabídky jídel nespisovné podstatné jméno (užívané v této podobě zejména na Moravě), 
jehož spisovná podoba je odlišná. Tuto spisovnou podobu napište. 

 

2. Vypište obourodé podstatné jméno, tj. takové, které patří ve spisovné češtině k dvěma různým 
rodům a má podle nich tvary ve všech pádech. 

 

3. Vypište nespisovné přídavné jméno a nahraďte ho spisovným výrazem stejného významu. 

 

4. Vypište všechna podstatná jména, která musí být jako označení pro příslušné jídlo zdrobnělá, ale 
v jiném významu mohou vystupovat jako nezdrobnělá. Příslušná nezdrobnělá slova užijte ve větách 
nebo slovních spojeních tak, aby byl zřejmý jejich význam. 

 

 

 

 



 
 
 

5. a) Vypište všechna slova, která jsou v češtině nesklonná, přestože patří k ohebným slovním 
druhům. 

 

 

b) Uveďte dvě nesklonná podstatná jména nevyskytující se v textu a užijte je ve větách nebo 
slovních spojeních tak, aby byl zřejmý jejich význam. 

 

 

 

6. Najděte slovo, které je zapsáno pravopisně chybně, a napište je náležitě. 

 

 

7. Vypište slovo, které je zapsáno pravopisně správně, ale je u něj možná i jiná pravopisná 
varianta. Napište jednu další přípustnou variantu. 

 

 

8. U některých slov ze zadaného textu poznáme už z jejich pravopisu (zápisu) nebo hláskového 
složení, že patří mezi slova přejatá. Najděte ve slovech ze zadaného textu čtyři různé takové rysy, 
popište je a ke každému z nich vypište z textu příslušné slovo. 

Příklad:  Pokud by v zadání bylo slovo medailónky, bylo by správné k němu připojit 
 následující odůvodnění:  

  - v domácích slovech se nevyskytuje ó (s výjimkou citoslovcí); 
  - v domácích slovech se nevyskytuje skupina písmen ai. 

 

 

 

 

 



 
 
9. a) Vypište ten z uvedených názvů jídel, který je ze skladebného (syntaktického) a stylizačního 
hlediska formulován tak, že umožňuje různé interpretace, tzn. lidmi bez zkušeností s naším 
způsobem stravování by mohl být chápán různě. 

 

 

b) Tyto různé možné interpretace popište. 

 

 

 

c) Napište, kterou z nich si v praxi vybíráme a proč. 

 
 


