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Maximální bodové hodnocení: 68 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %

1. Základní informace k zadání zkoušky
Didaktický test obsahuje 44 úloh.
Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu.
Povolené pomůcky: pouze psací potřeby a individuální kompenzační pomůcky.
U každé části je uvedena váha části/úlohy v bodech, například:
10 bodů / 2 body = v celé části můžete získat nejvýše 10 bodů, za jednu správnou
odpověď získáte 2 body.
V uzavřených úlohách je právě jedna odpověď správná. Za nesprávnou nebo
neuvedenou odpověď se neudělují záporné body.
Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, na počítači nebo na volné listy papíru,
nebudou však předmětem hodnocení.

2. Pravidla správného zápisu odpovědí
Pište modře nebo černě píšící propisovací tužkou, která píše dostatečně silně
a nepřerušovaně.
Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice. Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá
písmena.
Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.
Zvolte si, zda budete své odpovědi zapisovat do záznamového archu, přímo
do testového sešitu, na počítači, nebo na volné listy papíru, které jsou součástí
záznamového archu.
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Pokyny pro zápis odpovědí do záznamového archu
U uzavřených úloh zřetelně zakřížkujte odpověď, kterou považujete za správnou,
v příslušném poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu podle obrázku,
například takto:
A

B

C

D

4

Pokud budete chtít následně zvolit jinou variantu odpovědi, zabarvěte pečlivě původně
zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole, například takto:
A

B

C

D

4

Pokud zakřížkujete více než jedno pole, bude vaše odpověď považována
za nesprávnou.

U otevřených úloh pište odpovědi čitelně do vyznačených bílých polí.

8

Pokud budete chtít následně zapsat jinou odpověď, pak původní odpověď přeškrtněte
a novou odpověď zapište do stejného pole. Vaše odpověď nesmí přesáhnout hranice
vyznačeného pole.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2016

3

Pokyny pro zápis odpovědí do testového sešitu
Na testový sešit přepište ze záznamového archu svůj identifikační kód a napište své
jméno a příjmení.
U uzavřených úloh zakroužkujte variantu odpovědi, kterou považujete za správnou,
například takto:
A)
B)
C)
D)

Pokud budete chtít následně zvolit jinou variantu odpovědi, zabarvěte pečlivě původní
volbu a zakroužkujte zvolenou odpověď, například takto:

A)
B)
C)
D)

Pokud zakroužkujete více než jedno písmeno, bude vaše odpověď považována za
nesprávnou.

U otevřených úloh je místo pro odpověď označeno takto:
Odpověď:

Odpovědi pište na vyznačený prázdný řádek.
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Pokyny pro zápis odpovědí na počítači a na volné listy papíru
Odpovědi zapisujte vždy tak, že napíšete číslo úlohy a k němu zvolenou variantu odpovědi,
nebo její slovní řešení, například takto:
1) A (u uzavřených úloh)

nebo 8) škola (u otevřených úloh).

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!
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1. ČÁST

ÚLOHY 1–6

12 bodů / 2 body

Přečtěte si šest krátkých textů. Na základě informací v textech vyberte k úlohám 1–6 vždy
jednu správnou odpověď A–D.
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1
Neslyšící basketbalista Lance Allred
I když se basketbal hraje už od roku 1891, trvalo dlouho, než se v něm objevil první
profesionální neslyšící hráč. Stal se jím Američan Lance Allred, který již od mládí snil o tom,
že jednou nastoupí v NBA, nejlepší basketbalové soutěži na světě. Lance Allred se narodil
v roce 1981, basketbalu se věnoval od dětství, nasbíral řadu sportovních cen a v roce 2002
dokonce hrál za tým USA na amatérském mistrovství světa neslyšících v Řecku. Jeho velký
sen stát se profesionálním sportovcem se splnil v březnu roku 2008, kdy podepsal smlouvu
s basketbalovým týmem Cleveland Cavaliers. Kromě basketbalu patří mezi Allredovy velké
záliby také psaní. V roce 2009 vydal svou autobiografii, ve které vzpomíná na své dětství.
(Gong 1–3/2015, upraveno)
1

Ve kterém roce se Lance Allred stal prvním profesionálním neslyšícím hráčem
basketbalu?
A)

1981

B)

2002

C)

2008

D)

2009
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2
O kapce z Černého moře
Kapka z Černého moře vzpomínala na to, co viděla na mořském dně, a bylo jí najednou
smutno. Převalovala se na skále, hřála se na slunci, ale přitom se jí stále více stýskalo
po cestování. Už viděla mořské dno, ale nikdy neviděla hory, ani jedinou řeku, nepotkala
žádného živého člověka. Znala jenom ryby a racky. Zeptala se tedy racků, jak by se
dostala do světa. Ale rackové nevěděli a někteří ji dokonce varovali. Proč? Protože voda
se prý na zemi nemá dobře. Lidé ji vaří, mrazí, polykají a také špiní tak, že je neprůhledná
a plná jedů.
(I. Klíma, Jak daleko je slunce, upraveno)
2

Co si přeje kapka z Černého moře?
A)

Hřát se na slunci.

B)

Vidět mořské dno.

C)

Poznat hory, řeky a lidi.

D)

Vyčistit vodu plnou jedů.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3
Otevření vyhlídky na nejvyšším mrakodrapu v Kowloonu
V pátek byla pro veřejnost poprvé otevřena vyhlídka z nejvyššího mrakodrapu
v hongkongském městě Kowloon. V případě dobrého počasí je z ní vidět několik
kilometrů daleko. V den slavnostního otevření vyhlídky však nebylo kvůli mlze vidět ani
na most Kowloon Bridge, který se nachází hned vedle mrakodrapu. Právě podle tohoto
mostu se měl mrakodrap původně jmenovat. Název Kowloon Bridge Tower se postupně
změnil na Spire Kowloon Bridge, ale ani to nebyl konečný název. Dalším návrhem, jak
by se měla neobvyklá vysoká stavba jmenovat, byl Spire of Glass. Z něj později vznikl
současný jednoduchý a krátký název The Spire. Pokud byste se chtěli na vyhlídku
podívat, zaplatíte v přepočtu 750 Kč.
(CZVV)
3

Jak se podle textu nyní jmenuje nejvyšší mrakodrap v Kowloonu?
A)

The Spire

B)

Spire of Glass

C)

Spire Kowloon Bridge

D)

Kowloon Bridge Tower
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4
Opuštěný člun
Dva roky stál ve švédském přístavu Strömstad přivázaný luxusní člun. Nikdo ho
nepoužíval ani nehledal a klíče od něj visely na zábradlí. Policie se snažila majitele
vypátrat, ale bez úspěchu. Podle dokumentů nalezených na palubě člunu to vypadalo,
že loď má norského majitele. Dokumenty však neobsahovaly dost informací k jeho
nalezení. Majitel drahého člunu se nakonec přihlásil sám. Na policii vypověděl, že měl
před dvěma lety v plánu loď prodat, ale pak se věnoval jiným aktivitám. Co myslíte? Může
být někdo tak bohatý, aby zapomněl, že vlastní věc v hodnotě malého domu? Tomuto
majiteli člunu se to stalo. A protože opravdu chudý není, ihned a bez protestů zaplatil
poplatky za kotvení lodě v přístavu.
(www.stoplusjednicka.cz, upraveno)
4

Proč majitel svůj člun dlouhou dobu nepoužíval?
A)

Protože na člun zapomněl.

B)

Protože ztratil klíče od člunu.

C)

Protože za člun neplatil poplatky.

D)

Protože neměl ke člunu dokumenty.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5
Pracovní oběd
Inženýr Jánoš šel na oběd do podnikové jídelny s ředitelem Lubinou. Ještě než se oba
posadili ke stolu s talíři plnými horké polévky, začal ředitel mluvit o pracovních úkolech:
„Ten projekt by mohl být velice zajímavý, ale už jste uvažoval, jak vyřešit stavbu mostu?“
Jakub Jánoš najednou zbledl a ani si nevšiml, že si polil košili polévkou. Za otevřenými
dveřmi do kuchyně totiž po dlouhé době uviděl nádherné zrzavé vlasy své bývalé
přítelkyně Soni.
„Pane kolego, stalo se vám něco? Ptal jsem se vás, jak byste vyřešil stavbu toho mostu,“
opakoval ředitel svou otázku.
Ale Jánoš by teď nevyřešil vůbec nic, zajímala ho jen ta nová zrzavá kuchařka v kuchyni.
A tak oběd s ředitelem skončil trapně.
(V. Páral, Profesionální žena, upraveno)
5

Proč inženýr Jánoš neodpovídal na otázku ředitele Lubiny?
A)

Protože se polil horkou polévkou.

B)

Protože se zadíval na novou kuchařku.

C)

Protože se zamyslel nad stavbou mostu.

D)

Protože se cítil ve společnosti ředitele trapně.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6
Zvony na Svatém Kopečku
Svatý Kopeček je oblíbené výletní místo, které leží nedaleko Olomouce. Na konci
17. století zde postavili velký barokní kostel Navštívení Panny Marie. Ve věžích kostela
jsou umístěny celkem čtyři zvony. Nejmenší z nich se jmenuje Anna a váží 380 kilogramů.
Největší zvon Josef má hmotnost 1 300 kilogramů. Tyto dva zvony jsou původní, byly
vyrobeny v roce 1689. Třetí zvon Marie byl z kostela odvezen během první světové
války a poslední zvon Jáchym zničili sovětští vojáci na konci druhé světové války. Z toho
důvodu v roce 2006 zvonař Rudolf Perner vyrobil pro Svatý Kopeček stejnojmenné kopie
obou chybějících zvonů, takže dnes v kostele Navštívení Panny Marie opět nalezneme
všechny čtyři zvony pohromadě.
(101 výletů s dětmi, upraveno)
6

Jak se jmenují zvony, které pro Svatý Kopeček vyrobil Rudolf Perner?
A)

Anna a Josef

B)

Marie a Josef

C)

Anna a Jáchym

D)

Marie a Jáchym
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2. ČÁST

ÚLOHY 7–14

16 bodů / 2 body

Přečtěte si otázky v úlohách 7–14 a leták o Zoo Liberec. Na základě informací v textu
odpovězte na otázky v úlohách 7–14. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova.
Úloha 0 slouží jako vzor.

0

Jak dlouho existuje Zoo Liberec?
Odpověď:

7

95 let

Kde se v Zoo Liberec koná výstava o historii zoo?
Odpověď:

8

Do kolika hodin je v květnu otevřená výstava o historii Zoo Liberec?
Odpověď:

9

Kolik let bylo slonici Kitty, když začala žít v Zoo Liberec?
Odpověď:

10

Kde se narodila slonice Gaurí?
Odpověď:

11

Jak se jmenují slonice, které dnes žijí v Zoo Liberec?
Odpověď:

12

Který pavilon v Zoo Liberec opravovali delší dobu?
Odpověď:

13

Ve které zoo žili lvi ze Zoo Liberec během opravy pavilonu lvů?
Odpověď:

14

Za který dopravní prostředek se na parkovišti Zoo Liberec nemusí platit?
Odpověď:
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95 LET ZOO LIBEREC
Zoo Liberec letos oslaví pětadevadesáté výročí svého založení. Při této
slavnostní příležitosti vás zveme nejen na prohlídku našich pavilonů,1
ale také na výstavu o historii naší zoo. Výstava je otevřená denně od
10 hodin a zavírá se ve stejný čas jako celá zoo. Prohlédnout si ji můžete
v informačním centru.
Otevírací doba
9.00–17.00 (leden, únor, březen, listopad, prosinec)
9.00–18.00 (duben, květen, září, říjen)
8.00–19.00 (červen, červenec, srpen)
Vstupné
Jednodenní vstupenky:
dospělí – 90 Kč
děti, studenti, důchodci – 60 Kč
děti do tří let – zdarma

Roční vstupenky:
stříbrná – 850 Kč (15 vstupů)
zlatá – 9 000 Kč (neomezený počet vstupů)

Představujeme naše nejoblíbenější pavilony:
Pavilon slonů
Pavilon slonů byl otevřen 9. října 1959, kdy liberecká zoo dostala prvního slona,
pětiletou samici Kitty. Ta se bohužel dožila pouhých jedenácti let. Následující dva roky
byla zoo bez slonů, až v roce 1967 se podařilo získat slony nové – dvě tříleté slonice Rání
a Gaurí. Rání pochází ze Srí Lanky a žije v Liberci dodnes. Gaurí byla původem z Indie
a zemřela v roce 2011.
Od ledna do května 1974 se pavilon opravoval a připravoval na příchod dalších slonů.
Hned po dokončení stavebních prací se do pavilonu přistěhovala další mladá slonice,
na kterou se návštěvníci mohou přijít podívat i dnes. Jmenuje se Tana, přijela do Liberce
ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové, ale pochází přímo z africké divočiny.
Pavilon lvů
První zvířata v pavilonu lvů si návštěvníci mohli prohlédnout v roce 1939. V 60. letech
proběhla rozsáhlá tříletá rekonstrukce pavilonu. V průběhu oprav musela být zvířata
přestěhována do jiné zoo v tehdejším Československu, a to nebylo úplně jednoduché.
Nejprve probíhala jednání se Zoo Praha, ale tam neměli pro všechny lvy dost místa.
Nakonec byla zvířata převezena do Zoo Bratislava. Dnes mohou návštěvníci v pavilonu
vidět nejen lvy, ale také další druhy kočkovitých šelem.
A jak se k nám dostanete?
Veřejná doprava: Z autobusového nádraží tramvají číslo 2 do zastávky Zoologická
zahrada. Využít můžete také speciální meziměstský autobus z Jablonce nad Nisou.
Vlastní doprava: Zaparkovat můžete na hlídaném parkovišti nedaleko vstupu do zoo.
Parkovací místa jsou placená – 50 Kč / 6 hodin (auto), 30 Kč / 6 hodin (motocykl),
200 Kč / 4 hodiny (autobus). Na parkovišti jsou také stojany na jízdní kola (bez poplatku).
(www.zooliberec.cz, upraveno)
1

pavilon: samostatná budova pro určitý druh zvířat
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3. ČÁST

ÚLOHY 15–19

10 bodů / 2 body

Přečtěte si článek o slavném českém zápasníkovi Gustavu Frištenském. Na základě
informací v textu vyberte k úlohám 15–19 vždy jednu správnou odpověď A–D.
Gustav Frištenský: nejslavnější český zápasník
Gustav Frištenský se narodil v roce 1879 v Křečhoři
u Kolína. Vyrůstal na vesnici, od šesti let pomáhal otci
na poli a později i s dalšími zemědělskými pracemi,
v dospívání se chtěl učit kovářem, ale nakonec šel
do učení k řezníkovi. Po vyučení začal ve svém oboru
pracovat v Brně u obchodníka Soffera.
O jeho sportovních začátcích se vypráví jedna veselá historka. Do Frištenského rodné
Křečhoře přijel americký zápasník James Palmare, který po Čechách cestoval s cirkusem.
Frištenský se šel na jeho vystoupení podívat. V závěru představení Palmare nabídl
divákům, aby s ním někdo zápasil o padesát korun. Jediný, kdo se přihlásil, byl Frištenský.
Jeho malá postava Palmara rozesmála. Ale netrvalo dlouho a dva metry vysoký a sto
dvacet kilo těžký silák ležel na zemi. Úplně stejně skončily i jeho další útoky proti
devadesátikilovému soupeři. A tak naštvaný Američan raději vyběhl z cirkusu ven a ani
nezaplatil slíbenou odměnu.
V roce 1900 odjel Frištenský do Vyškova na první velkou soutěž mezi dospělými.
Na soutěži byli nejslavnější zápasníci z celé Moravy. Diváci přivítali Frištenského se
smíchem, protože se jim zdál oproti jiným zápasníkům moc malý. Frištenský však celou
soutěž vyhrál, a když si šel převzít první cenu, soupeři se na něj zklamaně dívali. Po
vyhlášení výsledků se mu pořadatel soutěže svěřil se svými pocity: „Tak vy jste vyhrál,
mladíku! Všechny jste nás překvapil, mysleli jsme, že vás každý snadno porazí. Nezlobte
se, že jsme vás tak podceňovali.“ Frištenský se na něj jen radostně usmál.
Na rozdíl od soupeřů nebyl jednadvacetiletý Frištenský vysoký, byl však obratný
a rychlý. A hlavně už od patnácti let cvičil a trénoval. V devatenácti letech pak vstoupil
v Brně do sportovního klubu Hellas. Když mu bylo dvacet let, jeho kamarádi běhali za
děvčaty a navštěvovali bary a restaurace, ale on posiloval a učil se správnou techniku
zápasení.
Život nejslavnějšího českého siláka byl však úplně jiný než život dnešních sportovců.
Na závody jezdil za vlastní peníze, a protože na nich trávil hodně času, neustále se hádal
se svým zaměstnavatelem. V roce 1903 ho klub poslal s kolegy zápasníky do Rotterdamu
na mistrovství Evropy. Frištenský zvítězil, fanoušci ho doma vítali s nadšením, ale jeho
zaměstnavatel mu dal výpověď. A tak se Frištenský rozhodl stát se profesionálním
zápasníkem a vydělávat si jako sportovec. Během své sportovní kariéry byl velice
úspěšný a s manželkou projel velkou část světa, mimo jiné i Jižní a Severní Ameriku.
Zápasil dokonce ještě ve svých 70 letech. Zemřel 6. dubna 1957 v Litovli.
(xman.idnes.cz, upraveno)

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2016

14

15

16

17

18

19

Jaké bylo Frištenského původní povolání?
A)

kovář

B)

řezník

C)

obchodník

D)

zemědělec

Jak dopadl souboj mezi Frištenským a Palmarem?
A)

Palmare z cirkusu utekl.

B)

Frištenský zůstal ležet na zemi.

C)

Palmare začal mít dobrou náladu.

D)

Frištenský si odnesl výhru padesát korun.

Jak se cítil pořadatel soutěže ve Vyškově po jejím skončení?
A)

Měl zlost.

B)

Měl radost.

C)

Byl zklamaný.

D)

Byl překvapený.

V kolika letech začal Frištenský sportovat?
A)

v 15 letech

B)

v 19 letech

C)

ve 20 letech

D)

ve 21 letech

S kým měl Frištenský kvůli zápasení problémy?
A)

se svými fanoušky

B)

se svou manželkou

C)

se svými kolegy z klubu

D)

se svým zaměstnavatelem
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4. ČÁST

ÚLOHY 20–24

10 bodů / 2 body

Přečtěte si požadavky pěti osob, které si chtějí přečíst nějakou knihu, a nabídku sedmi
knih. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 20–24 vždy jednu nabídku A–G.
Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.
20

Daniel se zajímá o knihy českých autorů, kteří píší o historii. Zahraniční autoři ani
témata ze současnosti ho nezajímají. Chce si přečíst nějaký román nebo povídkovou
knihu. Nechce za knihu zaplatit více než 300 Kč.

Odpověď:

21

Kateřina nikdy nečte knihy od českých spisovatelů, vždy si vybírá zahraniční
autory. Nemá ráda povídky ani historickou literaturu. Chce si přečíst nějaký román
ze současnosti. Na ceně jí nezáleží.

Odpověď:

22

Adam miluje českou i světovou literaturu, jenom ho nebaví číst o historii. V poslední
době bohužel nemá na čtení moc času, proto si chce vybrat nějakou povídkovou
knihu. Za knihu chce dát nejvýše 300 Kč.

Odpověď:

23

Lenka čte pouze romány. Má ráda historické romány i romány ze současnosti.
V poslední době přečetla mnoho českých děl, proto si tentokrát chce vybrat knihu
od nějakého zahraničního autora. Nechce, aby kniha stála více než 300 Kč.

Odpověď:

24

Filip čte rád povídky, romány nikdy nečte. Dává vždy přednost povídkám
ze současnosti před historickými tématy. Přeje si přečíst nějakou knihu
od zahraničního autora. Je mu jedno, kolik bude kniha stát.

Odpověď:
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NABÍDKA KNIH
A) Nakladatelství Litera vydalo neobyčejnou sbírku povídek s historickou tematikou.
Soubor má název Tajemství královny Anny a pochází od téměř neznámého italského
autora Maria Cannavara. Všechny povídky této sbírky se odehrávají v italském klášteře
v polovině 14. století a jejich vypravěčem je starý neslyšící mnich. Dílo vychází
v českém překladu Aleny Flatrové a stojí 280 Kč.
B) Úspěšný český spisovatel Jiří Sepala, který se doma i v zahraničí proslavil svým
historickým románem Oheň, připravil novou sbírku povídek s názvem Malé velké
příběhy. Všechny příběhy se odehrávají v nejmenovaném českém městě na začátku
21. století. Hrdiny povídek jsou obyčejní lidé nejrůznějších profesí – historik,
průvodkyně, překladatel a další. Kniha je zlevněna na 299 Kč.
C) Právě vychází nová kniha finské spisovatelky Ilmy Nieminenové, která je čtenářům
známá svými historickými romány a povídkami. Román Před východem slunce
se však od předchozích děl Nieminenové hodně liší. Děj románu se odehrává
v současném Finsku a vypráví příběh fotografa Olliho, který se snaží zachraňovat
nemocná a opuštěná zvířata. Román do češtiny přeložila Viola Čadková. Cena 315 Kč.
D) Po úspěšné povídce Touha, kterou napsala v roce 2013, přichází talentovaná česká
spisovatelka Gabriela Dušková s románem Ráj kostelů. Děj románu se odehrává
ve středověké Praze a jeho hlavní postavou je architekt Petr, který se živí jako stavitel
kostelů. Dílo Duškové přibližuje čtenářům vznik mnoha pražských historických
památek. Kniha je v prodeji za příznivou cenu 269 Kč.
E) Mikael Watarsen je v současné době nejčtenějším a nejpřekládanějším dánským
spisovatelem, který se proslavil hlavně povídkami o životě lidí v současné Kodani.
Egypťan Kipa je autorovým prvním historickým románem. Celý děj se odehrává
kolem roku 1300 př. n. l. a vypráví o životě egyptského lékaře jménem Kipa. V České
republice vychází román v překladu Vladimíra Pyskaře a je v nabídce za 290 Kč.
F) Román Mamutí můstek je v pořadí již osmé dílo českého spisovatele Tomáše Šterna.
Po historickém románu Osada na konci světa, který se odehrával ve dvanáctém
století, Štern ve svém novém románu vypráví o životě v Krkonoších ve století
jedenadvacátém. Hlavní postavou románu je čtrnáctiletý Patrik, který sní o tom, že se
stane slavným skokanem na lyžích, jako byl jeho dědeček. Zvýhodněná cena 275 Kč.
G) Nakladatelství Tango přináší čtenářům soubor čtyřiceti povídek s názvem Hodiny
od oblíbeného amerického spisovatele Edgara Moea, autora slavných historických
románů. Moeovy povídky ze života dnešního New Yorku byly inspirovány autorovými
osobními zážitky a zkušenostmi z let 2009 až 2012, kdy v New Yorku pobýval.
Neobvyklé dílo vychází poprvé v českém překladu a láká akční cenou 333 Kč.
(CZVV)
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5. ČÁST

ÚLOHY 25–34

10 bodů / 1 bod

Přečtěte si článek o spolku neslyšících lidí v Českých Budějovicích. Na základě textu
vyberte k úlohám 25–34 vždy jednu správnou odpověď A–C.
Budějovický spolek neslyšících
Pokud chtějí zatleskat, zamávají rukama nad hlavou, dobrou chuť si přejí poklepáním
pěstí do stolu a v plné místnosti na sebe upozorňují zhasnutím a rozsvícením světla.
I takový je svět neslyšících lidí.
Neslyšící v Českých Budějovicích (25) ______________ už dlouhých sto let.
Budějovický spolek neslyšících byl založen v roce 1914 jako druhý spolek tohoto typu
na území Čech a Moravy. Výročí (26) ______________ současní členové spolku se svými
hosty minulý víkend.
Na neobyčejném setkání se budějovičtí neslyšící pochlubili aktivitami svého spolku.
„Pravidelně se scházíme každý čtvrtek a přibližně jednou (27) ______________ měsíc
také připravujeme celodenní sobotní program,“ říká předseda Budějovického spolku
neslyšících Zdeněk Kalíšek. „Celodenním programem může být například maškarní
ples, (28) ______________ se tradičně koná v únoru, velikonoční oslavy nebo oblíbené
sportovní turnaje,“ doplňuje.
Důležitou činností spolku je i pořádání kurzů českého znakového jazyka pro lékaře
nebo úředníky. „Pokud tito lidé ovládají alespoň základy znakového jazyka, je to pro
(29) ______________ velká úleva. Lékařů a úředníků, kteří se umí domluvit s neslyšícími
lidmi, je však stále velmi málo. Většinou si musíme s sebou brát tlumočníka nebo
psát základní informace na papír. Nedoslýchavým (30) ______________ pak pomáhá
i odezírání,“ vysvětluje Zdeněk Kalíšek obvyklou situaci v ordinacích či na úřadech.
Velkou výhodou je ale podle něj používání znakového jazyka ve školách,
(31) ______________ znakují přímo učitelé nebo speciální asistenti. „Když jsem chodil
do školy já, tak jsme znakovat vůbec nesměli. Dnes už je to naštěstí jiné. Vzdělání je díky
tomu pro neslyšící (32) ______________, než bylo dříve,“ pochvaluje si.
Obrovské změny do života neslyšících lidí podle Zdeňka Kalíška přináší také to,
(33) ______________ se rychle vyvíjí moderní technika. „Díky ní jsme dnes daleko lépe
informovaní, pomocí mailů nebo SMS zpráv se snadněji domlouváme mezi sebou
i s ostatními. Pomáhají nám také různé technické (34) ______________ se světelnými
nebo vibračními signály,“ popisuje výhody života neslyšících lidí v dnešní době
Zdeněk Kalíšek.
(www.denik.cz, upraveno)
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25

A) se scházíme

B) se scházíte

C) se schází

26

A) založili

B) oslavili

C) představili

27

A) do

B) za

C) na

28

A) kdy

B) kdyby

C) který

29

A) nás

B) nám

C) námi

30

A) lidi

B) lidem

C) lidmi

31

A) odkud

B) kam

C) kde

32

A) dostupné

B) dostupnější

C) nejdostupnější

33

A) že

B) proto

C) protože

34

A) pomůcky

B) potřeby

C) pořady
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6. ČÁST

ÚLOHY 35–39

5 bodů / 1 bod

Přečtěte si ukázku z knihy spisovatele Ivana Krause a doplňte prázdná místa v úlohách
35–39. Ze slova uvedeného vpravo na konci příslušného řádku s úlohou vytvořte vhodný
slovní tvar. Úloha (0) slouží jako vzor.
Naše rodina a pokojové květiny
Naše rodina byla pro ostatní lidi trochu zvláštní. My jsme si
naopak mysleli, že to u (0) nás funguje podobně jako v jiných

(0) my

rodinách. To však byla jen naše mylná představa. Například jak se
v (35) ________________ rodině pečovalo o pokojové květiny…

(35) naše

U nás doma to vždy vypadalo jako v botanické zahradě. Po celém
bytě, za okny, na poličkách i na skříních, tam všude otec s matkou
něco pěstovali a tam všude květiny vesele (36) _______________.

(36) růst

Tedy s výjimkou kuchyně, protože ta byla pro pěstování
(37) ________________ moc malá. Rodiče neustále nakupovali nové

(37) květiny

a nové rostliny. Potom je pozorovali, zalévali, přesazovali a při tom se
hádali o to, jak se mají rostliny správně pěstovat.
Když matka zjistila, že otec květiny zalil, hned sama z misek
všechnu vodu (38) ________________. Mně a mým bratrům tvrdila,

(38) vylít

že tím rostliny chrání. Když si pak otec všiml, že rostliny mají vody
málo, okamžitě ji doplnil. Moji dva bratři měli z hádek mezi rodiči
(39) ________________ legraci a květiny v bytě naopak nezalévali
vůbec.
(I. Kraus, Má rodina a jiná zemětřesení, upraveno)
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(39) velká

7. ČÁST

ÚLOHY 40–44

5 bodů / 1 bod

Přečtěte si článek o nálezu staré poštovní zásilky a doplňte prázdná místa v úlohách
40–44. Ze slova uvedeného vpravo na konci příslušného řádku s úlohou vytvořte vhodné
odvozené slovo ve správném tvaru. Úloha (0) slouží jako vzor.
V horách objevili 50 let starou poštovní zásilku
Minulý týden zahlédli turisté na ledovci ve francouzských Alpách starý
plátěný pytel. Když se o tom dozvěděla (0) horská služba, rozhodla se

(0) hory

neobvyklý předmět vyzvednout. Na místo se vydal záchranář Arnaud
Christmann a jeho dlouholetá (40) ________________. Ti pytel našli

(40) kolega

a odevzdali policii.
Pytel obsahoval 50 let staré úřední dopisy z Indie a ležel blízko
místa, kde se v roce 1966 zřítilo letadlo společnosti Air India se
117 lidmi na palubě. Nehodu tehdy (41) ________________ nepřežil.

(41) kdo

Poštovní zásilka byla označena nápisem „Ministerstvo zahraničních
věcí“. (42) ________________ ambasáda v Paříži ihned sdělila, že se

(42) Indie

pokusí získat starou poštu zpět.
Záchranář Christmann při (43) ________________ celé události

(43) hodnotit

nejprve vtipkoval: „Doufali jsme, že najdeme diamanty nebo alespoň
pár zlatých mincí. Místo toho máme rozmočené dopisy a sto let staré
noviny.“ Dále Christmann uvedl, že na ledovci bylo ještě mnoho dalších
věcí. „Ležela tam (44) ________________ bota, našli jsme také kabely
a ohořelé části letadla. Vypadá to tam jako na smetišti,“ prohlásil.
(Metro 31. 8. 2012, upraveno)

KONEC DIDAKTICKÉHO TESTU
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(44) kůže

