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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.
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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

Ze životopisu Jaroslava Haška

V roce 1909 získal Jaroslav Hašek trvalý pracovní poměr v časopisu Svět zvířat a splnil 

tak podmínku rodičů své přítelkyně Jarmily, že si najde práci. Ti pak konečně souhlasili 

se svatbou a bohatý tchán jim sehnal byt. Přestože Hašek kromě platu dostával od 

zaměstnavatele dva litry piva denně, utíkal stále častěji do hospod. Ve chvíli, kdy začal 

psát články o vymyšlených zvířatech, dostal z redakce výpověď. Mladí manželé museli 

brzy prodat byt a Jarmila se odstěhovala zpět k rodičům. To ale nebylo všechno. Hašek 

dokonce pokazil oslavy narození svého syna Richarda, když propil peníze, za které měl 

koupit kočárek. To už Jarmila nevydržela a rozhodla se podat žádost o rozvod.

(Respekt 17/2013, upraveno)

 1 Proč Jarmila požádala o rozvod?

Protože její manžel...

A) pil dva litry piva denně.

B) utratil peníze na kočárek.

C) dal výpověď ze zaměstnání.

D) psal o vymyšlených zvířatech.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2

Vzácný nález

Významnou památku objevili památkáři během opravy klášterní chodby v Českých 

Budějovicích. Jak uvedl ředitel tamního Národního památkového ústavu, vzácná 

památka na stěně byla zcela zakryta mladšími vrstvami omítky. Památkáři ji odhalili až 

na úplný závěr rekonstrukce. Na malbě můžeme vidět dvě postavy a každá z nich má 

na hlavě královskou korunu. Ukázalo se, že to je zobrazení Karla IV. a Václava IV. Jejich 

podobu známe například z katedrály sv. Víta nebo ze starých kronik. Podle památkářů jde 

o velmi důležitý nález, protože je tu císař Karel IV. poprvé zachycen spolu se svým synem 

Václavem.

(www.radio.cz, upraveno)

 2 Kterou památku objevili památkáři v Českých Budějovicích?

A) starou kroniku

B) klášterní chodbu

C) nástěnnou malbu

D) královskou korunu
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3

Velký zájem o turistický pochod Praha–Prčice

Pochodu Praha–Prčice, který se letos konal po sedmačtyřicáté, se zúčastnilo 21 018 lidí. 

Díky příznivému počasí byla letošní účast nejvyšší za posledních 27 let. Chodci 

měli na výběr 15 tras v délce od 23 do 70 kilometrů. Nejdelší, 70 kilometrů dlouhou 

trasu se rozhodlo absolvovat 446 lidí. Nejvíce účastníků, celkem 3 650, organizátoři 

napočítali na takzvané dětské trase o délce 23 kilometrů.

Tato slavná turistická akce s nepřerušenou tradicí začala 17. dubna 1966. Tehdy se 

469 výletníků rozhodlo pěšky překonat vzdálenost 100 000 loktů českých. Rekordní 

ročník pochodu se však uskutečnil v roce 1981, kdy krajinou středních Čech procházelo 

35 000 lidí.

(www.denik.cz, upraveno)

 3 Kolik lidí se zúčastnilo prvního ročníku pochodu Praha–Prčice?

A) 469

B) 3 650

C) 21 018

D) 35 000
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

Turnaj neslyšících sportovců v badmintonu

Turnaje v Ostravě-Vítkovicích se zúčastnilo celkem devět mužů ze šesti 

sportovních klubů z různých koutů České republiky. Ve dvouhře získal 

zlato Antonín Hudi z Olympie Praha. Ve fi nále porazil Lukáše Hoška 

ze stejného klubu. V zápase o bronzovou medaili zvítězil Michal Durčák 

ze SSK Vítkovice, který porazil Milana Janču ze SportNES Ostrava. 

Ve čtyřhře na zlato dosáhla dvojice Lukáš Hošek z Olympie Praha a David Studýnka 

z olomouckého SK SKIVELO. Porazili vítkovické hráče Michala Hýžu a Michala Durčáka. 

Bronz putoval do Prahy po vítězství Antonína Hudiho a Jiřího Zemana nad Milanem 

Jančou a Jakubem Sekaninou ze SportNES Ostrava. Všem medailistům gratulujeme!

(www.gong.cz, upraveno)

 4 Který sportovní klub nezískal na turnaji žádnou medaili?

A) SK SKIVELO

B) SSK Vítkovice

C) Olympia Praha

D) SportNES Ostrava
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

..........................................................

Pietro navštěvoval Amarantu každý večer a brzy se stalo, že se do sebe zamilovali. 

Amarantina matka k nim měla důvěru a už jejich schůzky nekontrolovala. Pietro obvykle 

přicházel s květinou v ruce a překládal Amarantě renesanční básně. Sedávali přitom 

spolu na balkoně, dokud je komáři nezahnali do pokoje. Společně také sestavili album 

z pohlednic, které si Pietro přivezl z dovolené v Itálii. Na pohlednicích byly vyobrazeny 

různé památky z italských měst Florencie, Benátek a Říma. „Tenhle kostel ve Florencii 

znám,“ říkal Pietro, když si je prohlížel, a Amaranta snila o cizí zemi a jejích starodávných 

městech.

(G. G. Márquez, Sto roků samoty, upraveno)

 5 Který nadpis vyjadřuje obsah textu?

A) Romantické chvíle milenců

B) Dovolená milenců ve Florencii

C) Tajné schůzky milenců na balkoně

D) Vzpomínky milenců na návštěvu Itálie
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Úryvek z dopisu Karla Havlíčka Borovského

Brixen, 9.  12.  1853

Milý příteli!

Dlouho jsem neodpovídal na Tvůj dopis, protože jsem stále čekal na nové psaní 

od Tebe. Minule jsi asi velmi spěchal a neodpověděl mi na hodně otázek, na které jsem 

se Tě ptal. Také jsem se na Tebe trochu zlobil, že jsi mi neposlal ty věci, o které jsem Tě 

žádal – med, teplé ponožky a šachy. Chtěl jsem si na svůj svátek šachy zahrát, místo toho 

jsem několik dní čekal na pošťáka. Ten však nepřišel.

Sešel jsem se zde s jedním člověkem, který se prý s Tebou zná. Je to obchodník 

z Grödenu. Vyřizoval mi pozdrav od Tebe. Stává se docela často, že mě tady navštíví 

nějaký Čech, který tudy právě projíždí.

(…)

(K. H. Borovský, M. Šanda, Dopisy, upraveno)

 6 Které z následujících tvrzení o autorovi dopisu je pravdivé?

A) Přál si dostat med.

B) Měl schůzku v Grödenu.

C) Spěchal při psaní dopisu.

D) Hrál v den svého svátku šachy.
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2. ČÁST ÚLOHY 7–14 16 bodů / 2 body

Přečtěte si otázky v úlohách 7–14 a leták s nabídkou dárkových poukazů Wellness centra 

Afrodita. Na základě informací v textu odpovězte na otázky v úlohách 7–14. V odpovědích 

použijte nejvýše 3 slova. Úloha 0 slouží jako vzor.

 0 Kolik léčebných procedur nabízí Wellness centrum Afrodita?

Odpověď:   dvacet / 20  

 7 Kde se nachází hotel Diplomat?

Odpověď:  

 8 Kam se musí účastníci pobytu Relax pro dva objednat předem?

Odpověď:  

 9 Ve kterém hotelu mají majitelé poukazů Wellness centra Afrodita zajištěné 

snídaně, obědy i večeře?

Odpověď:  

10 Ve který den vždy začíná pobyt Třídenní pohoda?

Odpověď:  

11 Do kolika hodin je otevřena sauna Marina ve všední den?

Odpověď:  

12 Který ze zvýhodněných poukazů pro dvě osoby nabízí větší slevu?

Odpověď:  

13 Kdo dostane od Wellness centra Afrodita bezplatnou masáž?

Odpověď:  

14 Jakým způsobem je možné platit přímo ve Wellness centru Afrodita?

Odpověď:  
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WELLNESS CENTRUM AFRODITA

Nabízíme profesionální personál, tři sauny, pět druhů léčivých 
koupelí, solnou jeskyni, relaxační masáže a mnohé další služby. 
Nechte o sebe pečovat třeba celý den, z nabídky dvaceti 
léčebných procedur si u nás jistě vyberete i vy.

Dopřejte si báječný zážitek a kupte si jeden z našich dárkových 
poukazů:

1. POUKAZ – WELLNESS CLASSIC (550 Kč/osoba*)

  jednorázový vstup do wellness centra bez omezení délky pobytu, 1x terapie 
na masážním lůžku

* Lze zakoupit i zvýhodněnou variantu pro dvě osoby za 1 000 Kč, tj. ušetříte 100 Kč.

2. POUKAZ – RELAX PRO DVA (1 990 Kč/poukaz)

  ubytování na 1 noc pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu Diplomat 
s polopenzí (ubytování v centru města, parkovné v ceně poukazu, rezervaci hotelu 
zajišťuje wellness centrum dle požadavků klienta)

  neomezený pobyt ve wellness centru po celou dobu pobytu, možnost ranního 
plavání již od 7 hodin, 1x vstup pro dvě osoby do solné jeskyně – předchozí 
rezervace nutná!

  pobyt ve VIP sauně Marina s vířivkou v běžných provozních hodinách wellness 
centra, tj. PO–PÁ od 14.00 do 22.00 a SO–NE od 10.00 do 23.00

3. POUKAZ – TŘÍDENNÍ POHODA (3 490 Kč/osoba**)

  ubytování na 3 noci v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji hotelu Hvězda 
s plnou penzí (ubytování v blízkosti Wellness centra Afrodita, parkovné v ceně 
poukazu, rezervaci hotelu zajišťuje wellness centrum, nástupní den pouze ve čtvrtek!)

  neomezený pobyt ve wellness centru po celou dobu pobytu, možnost ranního 
plavání již od 7 hodin, 3x terapie na masážním lůžku

  pobyt ve VIP sauně Marina s vířivkou v běžných provozních hodinách wellness 
centra, tj. PO–PÁ od 14.00 do 22.00 a SO–NE od 10.00 do 23.00

** Lze zakoupit i zvýhodněnou variantu pro dvě osoby za 6 200 Kč, tj. ušetříte 780 Kč.

Od 1. 1. 2016 máme speciální akci – pro každého nového zákazníka 
pobyt v solné jeskyni s 50% slevou a pro každého padesátého 
návštěvníka masáž zad zdarma!

Objednávejte e-mailem nebo telefonicky na:
rezervace@afrodita.cz, (+420) 605 249 758.

Dovolujeme si zákazníky upozornit, že všechny naše služby musí 
být uhrazeny předem. Úhrada je možná bezhotovostně převodem 
na účet číslo 67129308/0123 nebo platební kartou při on-line objednávce. Na místě 
přijímáme pouze platbu v hotovosti. Děkujeme za pochopení.

Další informace včetně bohaté fotogalerie naleznete na www.wellness-afrodita.cz.

(CZVV)
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3. ČÁST ÚLOHY 15–19 10 bodů / 2 body

Přečtěte si vypravování cestovatelů o jejich dovolené ve Spojených arabských emirátech. 

Na základě informací v textu vyberte k úlohám 15–19 vždy jednu správnou odpověď A–D.

Dovolená ve Spojených arabských emirátech

Do Spojených arabských emirátů (SAE) lidé většinou jezdí kvůli nádherným písečným 
plážím, průzračně čistému moři nebo odpočinku v luxusních hotelech v Dubaji. My jsme 
však toužili po něčem jiném. Půjčili jsme si auto v půjčovně a během čtrnácti dnů se nám 
podařilo projet všechny emiráty (jako naše kraje). Celou dovolenou jsme si báječně užili 
a odvezli si nezapomenutelné zážitky i bez koupání v moři.

Půjčení auta není v SAE složité a je možné ho zařídit i předem z domova, protože 
na internetu je možné nalézt kontakty na velké mezinárodní půjčovny. My jsme měli 
štěstí a našli jsme jednu malou místní půjčovnu hned po příletu do hlavního města SAE 
Abú Dhabí. Byla na okraji města nedaleko letiště. Auto jsme si v ní bez problémů vybrali 
a druhý den jsme mohli vyrazit na cestu.

Prvním překvapením pro nás bylo množství palem, které rostly podél dálnice 
z Abú Dhabí do Dubaje. V pouštní zemi by je neočekával snad nikdo ze zahraničních 
návštěvníků. Nechal je tam vysázet bývalý vládce emirátu Abú Dhabí proto, že se mu už 
nelíbil pohled na suchou a prázdnou poušť. Později jsme se dozvěděli, že pouští vedou 
dlouhé vodní kanály, kterými se stromy zavlažují. Voda v SAE je velmi drahá, ale místní 
vládci měli peněz vždy dostatek a byli zvyklí si svá přání plnit.

Brzy poté jsme dorazili do Dubaje. Příjezd do tohoto města je neobyčejným zážitkem. 
Již z dálky vidíte mrakodrapy a mezi nimi nejvyšší budovu světa Burdž Dubaj, později 
pojmenovanou po prezidentu Chalífovi. Tento vysokánský mrakodrap byl v centru města 
otevřen teprve nedávno a obklopuje ho jezero, které stavitelé vybudovali spolu s ním. 
V Dubaji ale nejsou jenom supermoderní stavby a velice drahé hotely. Vedle moderního 
centra se nachází stará část města, kde jsou rušné uličky plné malých obchůdků, 
tradičních kaváren a hlavně zvláštní atmosféry starého arabského světa.

Největším zážitkem z celé cesty pro nás nakonec byla návštěva velbloudích závodů 
v emirátu Rás al-Chajma. Průběh závodu nás velice překvapil, protože na velbloudech 
nikdo nejel. Zvířata měla na hrbu zařízení na dálkové ovládání, s jehož pomocí majitel 
velbloudy popoháněl, aby běželi rychleji. Když závod začal, majitelé velbloudů vyrazili 
v autech spolu se zvířaty a z vozidla je povzbuzovali. Všichni se tam k nám chovali velmi 
přátelsky, dovolili nám velbloudy fotografovat a každou chvíli nám nosili výtečnou 
arabskou kávu a zákusky.

Na závěr jen dodáváme, že SAE jsou pro cestování bezpečným místem a můžeme je 
pro první seznámení s arabským světem vřele doporučit.

(www.cestopis.eu, upraveno)
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15 Proč cestovatelé jeli do Spojených arabských emirátů?

A) Chtěli poznat celou zemi.

B) Chtěli si odpočinout na pláži.

C) Chtěli se koupat v čistém moři.

D) Chtěli zažít luxusní dovolenou v Dubaji.

16 Kde si cestovatelé půjčili auto na svou cestu?

A) v půjčovně na letišti

B) v internetové půjčovně

C) v půjčovně v hlavním městě

D) ve velké mezinárodní půjčovně

17 Proč nechal vládce emirátu Abú Dhabí vysázet podél dálnice palmy?

A) Chtěl překvapit cizince.

B) Chtěl lidem splnit přání.

C) Chtěl využít vodní kanály.

D) Chtěl vylepšit pohled na poušť.

18 Které tvrzení o městě Dubaj je podle textu pravdivé?

A) Centrum města obklopuje jezero.

B) Část města zůstala v původní podobě.

C) Mezi mrakodrapy lze najít tradiční kavárny.

D) Město dostalo jméno po prezidentu Chalífovi.

19 Co dělali majitelé velbloudů během závodu?

A) Fotografovali velbloudy.

B) Seděli na hrbu velbloudů.

C) Běželi společně s velbloudy.

D) Popoháněli velbloudy na dálku.
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4. ČÁST ÚLOHY 20–24 10 bodů / 2 body

Přečtěte si požadavky pěti osob, které se chtějí učit anglicky, a sedm inzerátů s nabídkou 

jazykové výuky. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 20–24 vždy jednu 

nabídku A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.

20 Tereza je v angličtině úplná začátečnice. Chce se zapsat do jazykového kurzu, 

který se koná o víkendu. Myslí si, že na této úrovni pro ni bude nejlepší skupinový 

kurz vedený českým lektorem.

Odpověď: 

21 Tomáš mluví anglicky velice dobře, ale rád by své schopnosti dále zlepšoval. 

Chce si domluvit individuální hodiny se zahraničním lektorem. O víkendu má již 

naplánované jiné aktivity.

Odpověď: 

22 Marie se chce učit angličtinu od začátku. Dává přednost českému lektorovi před 

lektorem ze zahraničí. Chce mít individuální výuku v jazykové škole nebo u sebe 

doma. Může kdykoliv.

Odpověď: 

23 Adam hledá kurz anglického jazyka pro úplné začátečníky, který se bude konat 

ve všední den. Z fi nančních důvodů si bohužel nemůže dovolit individuální kurz, 

a proto se chce zapsat do skupinového kurzu.

Odpověď: 

24 Eva by se ráda věnovala studiu angličtiny se zahraničním lektorem. Má již velmi 

dobrou znalost angličtiny, ale chce se ještě zlepšit během individuální výuky. 

Kvůli pracovním povinnostem může pouze o víkendu.

Odpověď: 
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INZERÁTY

A)  Jazyková škola Jazýček nabízí široký výběr kurzů angličtiny. Každý rok otevíráme 
jazykové kurzy na všech úrovních – od začátečníků až po pokročilé. Výuka probíhá 
ve skupinách o čtyřech až deseti studentech. Všechny naše kurzy vedou zkušení 
zahraniční lektoři. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému studentovi. 
Termíny kurzů: PO–PÁ od 8 do 20 hodin.

B)  Ahoj! Jmenuji se Terry Young, jsem Američan a pocházím z New Yorku. Žiji v České 
republice už dva roky a pracuji jako lektor anglického jazyka pro pokročilé studenty. 
Nabízím individuální i skupinovou výuku angličtiny v pracovní dny od 9 do 21 hodin. 
Vyučuji v centru města nebo na jiném místě dle dohody. Kontaktujte mě prosím na
e-mailu terry.young@yahoo.com.

C)  The English Academy pro vás připravuje jazykové kurzy již dvanáctým rokem! 
Zaměřuje se na výuku angličtiny pro začátečníky i pokročilé. Výuka probíhá vždy 
v sobotu nebo v neděli v malých skupinách po třech až pěti studentech. Všechny 
naše jazykové kurzy vedou zahraniční lektoři s univerzitním vzděláním. Pokud se 
přihlásíte ve dvojici, dostanete 10% slevu z ceny kurzovného.

D)  Nikdy jste se anglicky neučili, ale chcete začít? Lépe se soustředíte bez přítomnosti 
ostatních studentů? Chcete se učit z pohodlí domova? Domníváte se, že český lektor 
lépe porozumí vašim potřebám? Pak je Sunny School tou nejlepší volbou pro vás! 
Všichni naši lektoři jsou vám k dispozici každý všední den od 10 do 22 hodin. Více 
informací získáte na www.sunny-school.cz.

E)  Langea patří mezi nejlepší jazykové školy v ČR. Naším hlavním cílem je poskytovat 
kvalitní výuku angličtiny na všech jazykových úrovních kromě úplných začátečníků. 
Pracují u nás čeští učitelé i lektoři z USA, Austrálie a Velké Británie. Skupinová výuka 
probíhá každý všední den v době od 8.00 do 21.00. Individuální výuku lze v současné 
době domluvit pouze na sobotu a neděli.

F)  Potřebujete se připravit na maturitní zkoušku z anglického jazyka? Chcete zlepšit 
své jazykové dovednosti v angličtině? Vyhovuje vám lépe český učitel než zahraniční 
lektor? Nabízím individuální výuku angličtiny pro mírně až velmi pokročilé studenty. 
Výuka probíhá ve všední dny v odpoledních a večerních hodinách, lze se však 
domluvit i na víkendových lekcích. Těším se na vás! Kateřina Pilecká, tel. 765 897 666.

G)  Naše kurzy jsou určeny studentům všech úrovní, kteří by se rádi věnovali studiu 
anglického jazyka vždy o víkendu v dopoledních či odpoledních hodinách. Výuka 
probíhá v malých skupinách, obvyklý počet je 4–6 účastníků. Zaměstnáváme pouze 
české lektory, kteří mají bohaté zkušenosti s výukou cizího jazyka. Více informací 
najdete na našich webových stránkách www.anglictinalevne.cz.

(CZVV)



18

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2015

5. ČÁST ÚLOHY 25–34 10 bodů / 1 bod

Přečtěte si článek o zvláštní příhodě s banány. Na základě textu vyberte k úlohám 25–34 

vždy jednu správnou odpověď A–C.

Co skrývaly banány v supermarketu Sainsbury‘s?

Britský bulvární deník Daily Mail informoval o zvláštní příhodě, která (25) ______________ 

na začátku roku v Londýně. Devětadvacetiletá Consi Taylorová se vrátila domů z nákupu 

a chtěla si pochutnat na banánech, které si koupila v supermarketu Sainsbury‘s. Vzala 

jeden z banánů do ruky a zjistila, že na jeho slupce jsou (26) ______________ pavouci.

Paní Taylorová nejprve vyděšeně vykřikla a potom se rozhodla jít zpět do obchodu, 

(27) ______________ banány reklamovala. V obchodě jí nevěřili a nechtěli jí vrátit peníze. 

Paní Taylorová však trvala na tom, že na ovoci pavouci byli, dokonce na něm objevila bílé 

pavoučí hnízdo. Přivolaný (28) ______________ potvrdil, že se jedná o hnízdo zvláštního 

druhu brazilských pavouků, kteří patří k nejjedovatějším na světě a kteří dokáží člověka 

usmrtit do dvou hodin od kousnutí.

Jak britský deník dále informuje, rodina musela okamžitě opustit svůj dům a zajistit si 

nocleh na (29) ______________. Navíc Consi Taylorová a její manžel Roger mají dvě malé 

děti, (30) ______________ to pro ně nebylo vůbec jednoduché. Do jejich domu mezitím 

nastoupila speciální úklidová fi rma, která dům vyčistila a vydezinfi kovala. Vyčištění 

všech (31) ______________, stejně jako náhradní ubytování rodiny Taylorových, platila 

společnost Sainsbury‘s.

Do svého domu se Taylorovi mohli vrátit až po třech dnech. Špatného pocitu se ale 

nezbavili. Nelíbila se (32) ______________ představa, že by tam nějaký jedovatý pavouk 

mohl zůstat schovaný. Přesto si paní Taylorová uvědomuje, jaké měla její rodina štěstí, 

že se nikomu z nich nic vážného nestalo. Ovoce naštěstí (33) ______________ v domě 

jen krátkou dobu.

Podle britského deníku má paní Taylorová i po této nepříjemné příhodě banány ráda, 

ale nakupuje (34) ______________ pro jistotu její manžel.

(aktualne.centrum.cz, upraveno)
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25 A) se stala B) se konala C) se vyskytovala

26 A) malé B) malý C) malí

27 A) aby B) kdyby C) když

28 A) veterán B) veterinář C) vegetarián

29 A) ubytovny B) ubytovně C) ubytovnu

30 A) že B) proto C) protože

31 A) pokojů B) pokojům C) pokojích

32 A) mu B) jí C) jim

33 A) byla B) bylo C) byly

34 A) jimi B) jich C) je
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6. ČÁST ÚLOHY 35–39 5 bodů / 1 bod

Přečtěte si článek o pařížské kavárně Café Signes 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.

Pařížská kavárna Café Signes

Café Signes je první kavárna 

ve Francii, kde mohou slyšící 

lidé komunikovat s obsluhou 

ve (0) znakovém jazyce. 

V podniku v současné době 

(35) ________________ pětačtyřicet zaměstnanců a většina z nich 

neslyší.

Kdo neumí francouzský znakový jazyk, hned od začátku se 

s ním v kavárně seznámí. V menu najde zákazník obrázky hlavních 

znaků, které potřebuje pro (36) ________________ objednávku 

pití a jídla. Pokud si někdo nebude umět objednat pomocí znaků, 

může na požadovaný nápoj jednoduše ukázat prstem. Ale většina 

(37) ________________ se snaží dorozumívat znakovým jazykem.

K (38) ________________ návštěvníkům Café Signes patří 

Pascal. Tvrdí o sobě, že se ve znakovém jazyce pomalu zlepšuje. 

A dodává: „Kavárna pomáhá vzájemné integraci slyšících 

a neslyšících lidí. Ale hlavním důvodem, proč sem stále tak rád 

a často (39) ________________, je zdejší výborná káva.“

(ruce.cz, upraveno; ilustrace www.tousuniques.fr)

(0) znakový

(35) pracovat

(36) svůj

(37) zákazník

(38) pravidelný

(39) chodit
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KONEC DIDAKTICKÉHO TESTU

7. ČÁST ÚLOHY 40–44 5 bodů / 1 bod

Přečtěte si článek o Alfonsi Muchovi 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.

Alfons Mucha

Alfons Mucha (1860–1939) byl český 

(0) malíř a grafi k období secese. Narodil 

se v Ivančicích, maturoval na gymnáziu 

v Brně. Během studia si přivydělával jako 

(40) ________________ v chrámovém 

sboru. Po neúspěchu u přijímacích zkoušek 

na pražskou Akademii výtvarných umění 

připravoval divadelní představení, maloval 

obrazy a plakáty.

(41) ________________ změna v jeho životě nastala v roce 1894, 

kdy získal objednávku na plakát, na kterém měla být zobrazena 

francouzská (42) ________________ Sarah Bernhardtová. Tento plakát, 

který byl nazván Gismonda, měl obrovský úspěch a Muchu ihned 

proslavil.

Mucha ale nebyl pouze grafi kem a tvůrcem světoznámých 

secesních plakátů. Ilustroval také knihy a navrhoval československé 

bankovky a (43) ________________ známky. Jeho životním dílem 

jsou velkoformátové obrazy nazvané Slovanská epopej, na kterých 

(44) ________________ pracoval v období 1910–1928.

Alfons Mucha zemřel 14. července 1939 v Praze.

(cs.wikipedia.org, upraveno; ilustrace zlataky.cz)

(0) malovat

(40) zpěv

(41) osud

(42) herec

(43) pošta

(44) pilný
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