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Anotace 

 
Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

 
1. Přečti ukázky a rozhodni, která výpověď je správná. 

 

A) Výchozí text pro úlohy 1-4. 

Byl čtenář už někdy ráno na ulici? Já nechci čtenáře urazit, já vím, že čtenář je nóbl a nemá 

zapotřebí, aby vstával před devátou – no ale, náhoda! A když tedy náhoda ho vyvedla někdy z 

domu dřív, zajisté že sobě při známém svém bystrozraku povšimnul, že na ulici jsou nejen lidé, 

nýbrž i věci, jichž tu jindy nevídává. Jakož také při známé jeho duchaplnosti není pochyby, že o 

těch lidech a věcech, hlavně ale o těch věcech pak přemítal. Někde u domu stojí starý džbán. 

Někde na pokraji chodníku sdrátovaná bandaska. Někde uprostřed ulice leží pekáč. Jak tam 

přišly ty věci? Vyšly si za noci z nestřežených polic a netrefily pak domů, když se rozbřesklo 

ráno? Ztratily nějakou náhodou, při ranním nakupování, svou kuchařku a čekají teď zde jako 

dobře vycvičený pes, který osamotněv usedne třeba doprostřed cesty a ohlíží se, až si ho pán 

zase najde? – 

 

1. Urči, jaký typ vypravěče je určen v ukázce. 
a) vypravěč v er-formě 

b) vypravěč v ich-formě 

c) vypravěčem je pes 

d) vypravěčem je majitel psa 

 

2.  Kolik postav mluví v ukázce? 
a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 0 

 

3. Jaké je téma ukázky? 

a) sběr odpadu 

b) problematika úklidu odpadu 

c) snaha o popis ulice 



 

 

d) problematika opuštěných zvířat 

 

4. O jaký stylistický  útvar se jedná? 
a)  publicistický 

b) umělecký 

c) administrativní 

d) odborný 

 

 

 

5. O který literární žánr se jedná? 

a) dopis 

b) vyprávění 

c) fejeton 

d) úvaha 

 

6. Kdo je autorem? 

a) V. Hálek 

b) J.Neruda 

c) K.Světlá 

d) A.|Heyduk 

 

 

 

B) PRVNÍ DĚJSTVÍ  

 

První nádvoří na Karlštejně. Hrad v pozadí. Napravo brána hradní, vlevo vchod ve příbytek 

purkrabího. Blíže brány košatá lípa, pod ní sedátko.  

 

První dějství, výstup 1.  

PURKRABÍ a PEŠEK  
Při vyhrnutí opony je slyšeti troubení. Z purkrabství vystoupí pan Ješek z Wartenberka, proti 

němu Pešek hlavně.  

PEŠEK (vejde branou) 

Věru, dnes pytel s hosty se roztrhl! Od božího rána až do slunce západu most nestačí se zvedati.  

PURKRABÍ (vyjde ze dveří) 

Je to už Jeho Milost snad? O, ne, to nemůž' být. Myslím, že Jeho Milost asi právě teď Prahu 

opouští. Kdo jen to přijel?  

PEŠEK 

Host. - Vévoda Štěpán bavorský.  

PURKRABÍ 

Mluvil jsi s ním, pane šenku?  

PEŠEK 

Náhodou byl jsem přítomen, když slézal s koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou jak druhou 

čabrakou. Jak se zdá, má pan vévoda, velmi naspěch.  

PURKRABÍ 



 

 

Nu, a co říkal?  

PEŠEK 

Ptal se krátce, je-li Jeho Milost na hradě.  

PURKRABÍ 

A tys na to odpověděl?  

PEŠEK 

Co jsem věděl. Že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.  

PURKRABÍ 

A on řekl?  

PEŠEK 

Že zůstane, že se musí dočkati příjezdu Jeho Milosti.  

PURKRABÍ 

Zle pochybils, pane šenku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že Jeho 

Milost zde nerad politikou se zabývá.  

 

1. Děj se odehrává  

a) Rabštejně 

b) Karlštejně 

c) Hoštejně 

d) Pražském hradu 

2. V ukázce spolu mluví: 

a) 2 postavy 

b) 1 postava 

c) 3 postavy 

d) jedná se o vnitřní monolog 

 

3. Jedná se o: 

a) vyprávění 

b) drama 

c) povídku 

d) romaneto 

 

4. Hlavními postavami příběhu jsou: 

a) Liduška a Karel 

b) Maruška a Karel 

c) Eliška a Karel 

d) Petruška a Karel 

 

5. Výpověď psaná kurzívou: 

a) je scénická poznámka 

b) vyjadřuje vnitřní monolog postav 

c) je přímá řeč postav 

d) je charakteristika postav 

 

6. Autorem díla je: 

a) J. Neruda 



 

 

b) K. Světlá 

c) J. Vrchlický 

d) J.V.Sládek 

 

7. Autor se řadí ke generaci: 

a) májovců 

b) ruchovců 

c) lumírovců 

d) ruchovců a lumírovců 

 

8. V díle se objevují: 

a) historismy 

b) archaismus 

c) dialekt 

d) slang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: A) http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jan-neruda/kam-s-nim.html#ixzz2KoBBKk5q 

B) http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jaroslav-vrchlicky/noc-na-karlstejne.html#ixzz2KoN2ijK0 


