
Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zda je zapsáno pravopisně správně (A), či nikoli (N).

1. Svým přátelům by nikdy vědomně neublížil, tím jsem si úplně jistý.
2. Mluvil plynně anglicky a francouzsky, proto se téměř všude 

dorozuměl.
3. Slušně jsem pozdravila manželovy bývalé kolegy, oni mi ale 

neodpověděli.
4. Blikající výstražné nápisy varovaly řidiče, že se blíží k nebezpečnému 

úseku.

Úloha 14
žáků:

Průměrný výsledek
hlásí se jinam
body 1,31 0,92
procenta 100,0 % 70,3 %

1. řádný termín JPZ 2021

4leté obory
max. 2 body 56 533

na G

Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je zapsána pravopisně správně (A), nebo ne (N).

1. Nabitý sál přivítal známého zpěváka i jeho kapelu bouřlivým 
potleskem.

2. Svým starostlivým rodičům jsem musel slíbit, že do setmění budu 
doma.

3. Přestože jeho argumenty zněly rozumně, původní názor jsem 
nezměnila.

4. Nově zavedený systém chrání zákazníky před vychytralími kapesními 
zloději.

Úloha 14
žáků:

Průměrný výsledek
hlásí se jinam
body 1,22 1,00
procenta 100,0 % 82,1 %

2. řádný termín JPZ 2021

4leté obory
max. 2 body 52 729

na G

Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zda je zapsáno pravopisně správně (A), či nikoli (N).

1. Zúčastnili jsme se charitativní akce, jejímž cílem bylo podpořit 
výzkum léčby rakoviny.

2. Během pobytu v hotelu můžete zdarma využít bazén a výřivku, 
za příplatek nabízíme bahenní zábaly.

3. Pravidelné ztráty skleněných půllitrů vedly k tomu, že se pivo začalo 
čepovat výhradně do plastových kelímků.

4. Pracovník telekomunikační společnosti mi sdělil, že poskytování 
služeb bude ukončeno po uplynutí třicetidenní výpovědní lhůty.

Maturita jaro 2021

Úloha 6
žáků:

Průměrný výsledek
maturoval(a) jinde
body 1,24 1,08
procenta 100,0 % 86,8 %

prvomaturanti
max. 2 body 65 870

na G
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Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně.

Dobrovolníci z celé České Republiky se o víkendu pustili do 
pravidelného úklidu řek a jejich blízkého okolí. Ze zkušeností totiž 
vyplývá, že znečišťování řek nejen ohrožuje živočichy a rostliny, ale mívá 
negativní vliv i na průběh povodní.

Poměrně náročnou částí úklidu bylo odstraňování spadlých stromů a
větví, nelehkou práci alespoň trochu usnadnily motorové pily. Většina lidí
se ale jako obvykle věnovala sběru odpadků. Kromě velkého množství 
plastových obalů objevily ve vodě také tři záchodové mísy a několik 
pneumatik.

Do rozsáhlé akce se zapojili i vodáci. Na Ploučnici se vydaly lodě, 
jejichž posádky byly vybaveny igelitovými pytly a ochrannými 
rukavicemi. Na březích Vltavy, naší nejznámnější řeky, uklízely dokonce 
celé rodiny. Když akce skončila, přeplněné kontejnery sice jasně 
poukazovaly na nepořádnost některých našich spoluobčanů, zároveň 
však svědčily o nezpochybnitelných výsledcích celého projektu.

Úloha 18
žáků:

Průměrný výsledek
hlásí se jinam
body 1,96 0,95
procenta 100,0 % 48,7 %

1. řádný termín JPZ 2021

4leté obory
max. 4 body 56 533

na G

Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně.

Naše místní sdružení zorganizovalo dobročinnou akci s názvem 
Světluška na pomoc nevidomým. Měsíc před konáním akce jsme 
uspořádali besedu, na níž jsme vysvětlovali smysl projektu, odpovídali na
dotazy a vybízeli občany ke spolupráci. Kladné reakce obyvatel našeho 
městečka, kteří se besedy zůčastnili, nás mile překvapily. Získali jsme 
pomocníky a samozřejmě i cenné kontakty na sponzory.

Samotná akce se uskutečnila minulý víkend v sále kulturního domu. 
Všichni dobrovolníci se svěřeného úkolu zhostili velmi dobře. Peníze se 
vybírali do kasiček ve tvaru lucerniček, prodejní stánky byly doslova 
přeplněné zajímavými předměty. Největší zájem mezi návštěvníky 
vzbudily píšťalky s květinovými motivy a plyšové hračky. Byl to nevídanný
úspěch, výše vybrané částky předčila veškerá očekávání. Ukázalo se, že 
umíme pomáhat nejen svým blízkým, ale i cizým lidem.

Úloha 18
žáků:

Průměrný výsledek
hlásí se jinam
body 2,20 1,15
procenta 100,0 % 52,3 %

2. řádný termín JPZ 2021

4leté obory
max. 4 body 52 729

na G

Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně.

Uspěchaná doba, kouření, nedostatek pohybu a špatné stravovací 
návyky. To vše nahrává firmám, které nabízejí detoxikační produkty, 
jejichž prodejem velmi slušně vydělávají. Trh je doslova přesycen údajně 
spolehlivými výrobky, které – jak tvrdí obchodníci se zdravým a domnělí 
specialisté – z našeho těla vyplaví škodliviny.

Jedna ze zaručeně účinných metod, jak se škodlivin usazených v těle 
zbavit, je prý alespoň na týden úplně vynechat jídlo a pít pouze speciální 
koktejl. Tak radikální postup však samozřejmně vyvolá v těle šok, který se
projeví nevolností a celkovou slabostí. Podle slov prodejců těchto 
koktejlů takový stav svědčí o tom, že se tělo usilovně čistí. Pravda je 
ovšem zcela jiná: tělo ztrádá, neboť mu chybí potřebné živiny.

Podle Edzarda Ernsta, renomovaného německého lékaře, jsou 
podobné detoxikační kúry nejen zbytečné, ale i nebezpečné: „Nejlepší 
detoxikaci si zdravé lidské tělo zajistí samo. Některé firmy sice slibují 
jednoduché řešení následků našich zlozvyků, obvykle jde ale o nezákoné 
zneužívání důvěry obyčejných lidí.“

Tento názor sdílí většina lékařů, ***** jejich slovům se však lidé 
nechávají zlákat vidinou co nejsnazší nápravy svých prohřešků a za 
detoxikační produkty utrácejí nehorázné sumy.

Maturita jaro 2021

Úloha 30
žáků:

Průměrný výsledek
maturoval(a) jinde
body 2,60 1,58
procenta 100,0 % 60,8 %

prvomaturanti
max. 4 body 65 870

na G
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Následující příklad ukazuje proměnu úlohy 18 (jednotný přijímací test na 4leté obory pro 1. řádný 
termín) z korektorské na pravopisnou. Nová úloha spojuje přednosti pravopisných úloh, především 
absenci úmorného (a z hlediska ověřování pravopisných znalostí zbytečného a rušivého) 
prohledávání dlouhého textu, s jedinou předností úloh korektorských, totiž dostatečným 
kontextem. 

Kontext je pro posuzování pravopisných jevů velmi důležitý. Jak ukázal gymnaziální učitel češtiny Jiří
Lukáš, závadnost úlohy 17 letošního maturitního testu je způsobena právě chybějícím kontextem: 
není-li znám, je psaní/nepsaní čárky v některých položkách věcí pisatele a závisí na jeho záměru. 
Cermat tak nechal žáky posuzovat v úloze 17 položky, o jejichž nejednoznačném psaní se například 
Internetová jazyková příručka zmiňuje dokonce výslovně. 

Koneckonců i v následujícím výchozím textu závisí psaní i/y v podtržených variantách ve druhém 
odstavci na podmětu, který je vyjádřen pouze v předchozí větě. 

Dobrovolníci z celé České republiky/Republiky se o víkendu pustili do pravidelného úklidu řek 
a jejich blízkého okolí. Ze zkušeností totiž vyplývá, že znečišťování řek nejen ohrožuje živočichy 
a rostliny, ale mívá negativní vliv i na průběh povodní.

Poměrně náročnou částí úklidu bylo odstraňování spadlých stromů a větví, nelehkou práci 
alespoň trochu usnadnily motorové pily. Většina lidí se ale jako obvykle věnovala sběru odpadků.
Kromě velkého množství plastových obalů objevili/objevily ve vodě také tři záchodové mísy 
a několik pneumatik.

Do rozsáhlé akce se zapojili i vodáci. Na Ploučnici se vydaly lodě, jejichž posádky byly 
vybaveny igelitovými pytli/pytly a ochrannými rukavicemi. Na březích Vltavy, naší 
nejznámnější/nejznámější řeky, uklízely dokonce celé rodiny. Když akce skončila, přeplněné 
kontejnery sice jasně poukazovaly na nepořádnost některých našich spoluobčanů, zároveň však 
svědčily o nezpochybnitelných výsledcích celého projektu.

Bude podtržené místo výchozího textu BEZ pravopisné chyby, když v něm zůstane pouze slovo, 
které je uvedeno jako první? 

1. republiky/Republiky ANO – NE

2. objevili/objevily ANO – NE

3. pytli/pytly ANO – NE

4. nejznámnější/nejznámější ANO – NE
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