
                                         
Připrav se, hra začíná! 
Jaký přístup volí lehkomyslný 
člověk? 
a) bez přípravy, nedbalý       /16/ 
b) zodpovědný, s přípravou   /9/ 

                                         
 
Tohle je špatně.  
Vrať se na pole č. 35. 

                                         
 
Slovu rozšafný rozhodně 
nerozumíš. Své tvrzení oprav, 
ale nejdříve se  
vrať na pole č. 15. 

                                          
 Výborně. Cizí slova nejsou na 
překážku. Umíš však najít 
antonymum slova ostýchavý? 
a) smělý                           /24/ 
b) nedůsledný                  /18/ 
c) velkorysý                     /8/ 

                                        
 
Bohužel tohle je úplně jiné 
slovo.  
Vrať se na pole č. 31. 

                                         
 
To je špatně.  
Vrať se na pole č. 24.  

                                         
 
Slovu asi nerozumíš, vrať se na 
pole č. 32. 

                                         
 
To jsi úplně vedle.  
Vrať se na pole č. 4. 

                                         
 
To v žádném případě, 
lehkomyslný člověk neuvažuje 
dopředu, nepřipravuje se, jedná 
okamžitě a bez rozmyslu. 
Vrať se na pole č. 1. 

                                         
 
Tahle odpověď svědčí o tom, že 
slovu vůbec nerozumíš. Vrať se 
na pole č. 35. 

                                        
 
 
Tuhle charakteristiku jsi přečetl 
špatně, vrať se na pole č. 39. 
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V žádném případě! Zamysli se 
znovu. 
 Zatím se vrať na pole č. 17. 

                                         
 
Apatický člověk skutečně 
působí klidně, ale správný 
překlad zní jinak. Vrať se na 
políčko 16. 

                                         
 
 
Na rozjezd nic moc, oprav se, 
ale zatím se vrať na pole č. 40. 

                                         
Výborně. Jistě vybereš dobře i 
tři vlastnosti, kterými oplývá 
rozšafný člověk. 
a) přemýšlivý, uvážlivý,  
         klidný                        /39/ 
b) moudrý, nudný,  
       užvaněný                     /3/ 

                                         
Výborně. Pokračuj dále. Jak zní 
český ekvivalent slova 
apatický? 
a) rozvážný                          /29/ 
b) klidný                              /13/ 
c) netečný                            /26/ 

                                         
Hned první odpověď výtečně. 
Které české slovo nejlépe 
odpovídá výrazu kreativní? 
a) dětský                          /12/ 
b) pracovitý                     /38/ 
c) tvořivý                         /21/ 

                                         
 
Tahle slova spolu nesouvisí, 
nejsou úzce propojena, netvoří 
významově opačnou dvojici. 
Vrať se na pole č. 4. 

                                         
 
VÝBORNÉ ZNALOSTI 
LIDSKÝCH VLASTNOSTÍ TĚ 
DOVEDLY DO CÍLE.  
Blahopřeji. 

                                         
 
Takový člověk se komunikaci 
určitě nevyhýbá, ale označujeme 
ho jinak. Vrať se na pole č. 21. 
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Výtečná odpověď. Určitě 
vybereš označení pro člověka, 
který se dokáže vcítit do pocitů 
druhého: 
a) komunikativní                /20/ 
b) empatický                       /4/ 

                                         
 
Tenhle výraz není správný. Vrať 
se na pole č. 30. 

                                         
 
Kdepak! Znovu si přečti otázku, 
protože se ptáme na antonymum 
(=opačné slovo). 
Vrať se na pole č. 26. 

                                         
 
Odpovídáš správně, pokračuj. 
Když je člověk ušlechtilý, 
oplývá : 
a) kladnými vlastnostmi       /30/ 
b) špatnými vlastnostmi       /6/ 

                                        
 
Odpověděl jsi správně. Určitě 
víš, zda ješitnost patří 
k vlastnostem: 
a) kladným                     /33/ 
b) záporným                   /36/ 

                                         
Správný překlad. Cizí slova pro 
tebe nejsou problém. Které 
slovo je antonymem pro 
cílevědomého člověka? 
a) jednající bez účelu           /15/ 
b) pracující k cíli                 /23/ 

                                         
 
Necitelný člověk určitě není 
dobrosrdečný. Kvůli této 
odpovědi se vrať na pole č. 36. 

                                         
TVOJE ZNALOSTIMAJÍ 
VŠAK ÚROVEŇVYSOKOU, 
PROTOŽE TĚ DOVEDLY DO 
CÍLE.  
Blahopřeji. 

                                         
 
Jsi úplně vedle. Zapřemýšlej a 
zatím se vrať na políčko 16. 

                                         
Správná odpověď. Popiš 
člověka, který je autoritou pro 
ostatní, jedná na rovinu, má 
kladné vlastnosti: 
a) metodický                  /22/ 
b) charakterní                /31/ 

                                        
 
Výborné určení. Vyhledej další 
synonymum ke slovu 
nekompromisní: 
a) přístupný jednání          /37/ 
b) zajímavý                       /5/ 
c) nesmlouvavý                 / 35/ 

                                         
 
Skvělé. Který výraz užíváme 
pro člověka překypujícího 
nadšením pro věc? 
a) zanícený                        /25/ 
b) kreativní                         /7/ 

                                         
 
 To rozhodně ne! Ješitný člověk 
myslí jen sám na sebe a určitě 
nepatří k oblíbeným. Vrať se na 
pole č. 25. 

                                         
 
To není vhodné synonymum, 
najdi lepší.  
Vrať se na pole 36. 

                                         
Ano, vybral jsi správně. 
Dokážeš vybrat slova, která 
označují přízemního člověka? 
a) hádavý                             /2/ 
b) uznalý                             /10/ 
c) mající nízkou úroveň       /28/ 

                                         
Výborné znalosti, možná 
nějakého ješitu sám znáš. 
Najdeš synonymum pro 
dobrosrdečného člověka? 
a) přátelský                        /19/ 
b) necitelný                       /27/ 
c) dokonalý                        /34/ 

                                         
 
Zvolil jsi naprostý opak. Vrať se 
na pole č. 31. 

                                        
 
Kreativní člověk nemusí být 
pracovitý, vrať se tedy na pole 
č. 17. 

                                         
Správné rozhodnutí. Když 
člověk statečně překonává 
překážky a směřuje k cíli i přes 
velké nesnáze a dokáže se 
vzchopit, je: 
a) energický                         /11/ 
b) houževnatý                     /32/ 

                                         
 
Připrav se na zajímavou hru. 
Úvodní otázka se týká 
synonyma pro výraz šetrný: 
a) opatrný                      /17/ 
b) zvídavý                     /14/ 
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