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Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části pro komerční účely 
či pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného souhlasu CZVV bude ve smyslu obecně 
závazných právních norem považováno za porušení autorských práv.
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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 v jedné úloze 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 v jedné úloze 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

Sportovní legendy neslyšících – Josef Brožík starší

Josef Brožík starší reprezentoval Československo v lyžování. Jeho největším sportovním 

úspěchem je 7. místo ve slalomu na první zimní deaflympiádě v roce 1949. Na další 

deaflympiádu v Oslu ale odcestovat nemohl, protože komunistická vláda všem 

sportovcům účast zakázala. Brožík poté přestal jezdit na sportovní akce neslyšících 

a nadále lyžoval pouze za klub slyšících sportovců Slavia Praha. Ještě ve svých 45 letech 

závodil na lyžařském mistrovství ČSSR v Kremnici. Přestože Brožík v roce 1949 v Seefeldu 

nezískal žádnou medaili, byla jeho účast na této deaflympiádě významná, protože 

dalších zimních her pro neslyšící se zástupci Československa mohli účastnit až v roce 

1991 v Banffu.

(Gong 1–3/2016, upraveno)

 1 Kde se konala první zimní deaflympiáda?

A) v Oslu

B) v Banffu

C) v Seefeldu

D) v Kremnici
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2

Vítejte na Letišti Václava Havla Praha

Pražské letiště v Ruzyni bylo dne 5. 10. 2012 pojmenováno po bývalém prezidentu 

Václavu Havlovi. Slavnostního obřadu se zúčastnily stovky hostů. Mezi prvními dorazil 

herec Jan Hrušínský, který jako jeden z mnoha lidí podepsal petici za přejmenování 

letiště. „Mám opravdu velkou radost, že se to podařilo,“ řekl. Nechyběl ani velký Havlův 

přítel Karel Schwarzenberg. „Je skvělé, že právě největší české letiště ponese jméno 

Václava Havla,“ uvedl. Režisér Fero Fenič, který začal o změně názvu letiště přemýšlet 

jako první, byl dojatý. „Je zázrak, že se to tak rychle povedlo,“ prohlásil. Úvodní slavnostní 

projev pronesla exprezidentova manželka Dagmar Havlová a zakončila ho slovy: „Dámy 

a pánové, vítejte na Letišti Václava Havla Praha.“

(www.idnes.cz, upraveno)

 2 Kdo jako první dostal nápad pojmenovat letiště v Praze po Václavu Havlovi?

A) Fero Fenič

B) Jan Hrušínský

C) Dagmar Havlová

D) Karel Schwarzenberg
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3

Napadení taxikáře

V sobotu ráno řešili policisté v Chomutově neobvyklý případ. Na pomoc je přivolal taxikář, 

kterého napadla neslyšící dvojice. Muž se ženou při placení špatně porozuměli vyúčtování 

a odmítli zaplatit celou částku. Taxikář proto přivolal hlídku městské policie. Když hlídka 

přijela, rozčilená dvojice na něj útočila tak, že policisté museli zasáhnout. „Aby policisté 

zklidnili situaci, museli použít hmaty a chvaty sebeobrany,“ uvedl policejní tiskový mluvčí 

Vladimír Valenta. Poté policisté začali zjišťovat, jak konflikt vznikl. „Bylo to jedno velké 

nedorozumění. Zákazníci nechtěli zaplatit celou cenu, protože si mysleli, že jim taxikář 

naúčtoval i nějaké peníze za jejich psa. Ale to nebyla pravda. Neslyšící dvojice nakonec 

doplatila zbývající částku a taxikář přijal jejich omluvu,“ vysvětlil celou situaci Valenta.

(www.idnes.cz, upraveno)

 3 Které tvrzení je podle textu pravdivé?

A) Taxikář se dvojici omluvil.

B) Dvojice zaútočila na policisty.

C) Dvojice musela doplatit jízdné za psa.

D) Taxikář dostal od dvojice zaplacenu celou částku.



9

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2017

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

O lichnické paní Miladě

Na hradě Lichnice žila krásná paní Milada. Z celého okolí se sjížděli rytíři a žádali ji o ruku. 

Milada však měla podmínku: vezme si jen toho, kdo se s koněm třikrát otočí na vysoké 

skále. Žádný z rytířů neuspěl, otočili se jenom jednou nebo dvakrát a pak ze skály spadli. 

Mnoho z nich se při tom zranilo.

Jednoho dne přijel mladý rytíř, do kterého se krásná paní na první pohled zamilovala. 

I on ale musel splnit její podmínku. Vyjel na koni na skálu a podařilo se mu třikrát otočit. 

Milada se zaradovala a chtěla si ho vzít, on ji však odmítl. Potrestal ji tím za všechny rytíře, 

kteří se kvůli ní zranili.

(www.e-stredovek.cz, upraveno)

 4 Proč se paní Milada nakonec nevdala?

A) Protože ji mladý rytíř nechtěl.

B) Protože se všichni rytíři zranili.

C) Protože ji všichni rytíři odmítli.

D) Protože se jí žádný rytíř nelíbil.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Román Chatrč zaujal miliony čtenářů

Je skoro neuvěřitelné, že se román Chatrč stal známý po celém světě. Jeho autor si 

původní text románu nejprve vytiskl jen v několika kopiích pro svoji osobní potřebu. 

Dnes je kniha přeložena do 35 jazyků a čtou ji miliony čtenářů po celém světě. Autor 

knihy William Paul Young sepsal příběh jako dárek pro svou rodinu. Ani ve snu ho 

nenapadlo, že by knihu vydal oficiálně. Jenže pak si ji přečetlo několik jeho přátel a ti byli 

z knihy tak nadšení, že ho přesvědčili, aby knihu zpřístupnil veřejnosti. Young založil se 

svými dvěma kolegy nakladatelství Windblown Media a knihu vydal. I když kniha neměla 

ve sdělovacích prostředcích žádnou reklamu, stala se celosvětovým bestsellerem.

(W. P. Young, Chatrč, záložka knihy, upraveno)

 5 Proč se William Paul Young rozhodl vydat svoji knihu?

A) Protože se moc líbila jeho přátelům.

B) Protože se chtěl stát známým po celém světě.

C) Protože ji chtěl věnovat své rodině jako dárek.

D) Protože vlastnil nakladatelství Windblown Media.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

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

Vloni bylo v Ústí nad Labem otevřeno Centrum současného umění FORUM. Od 

začátku tohoto měsíce se návštěvníci centra mohou seznámit s tím, jak vypadal český 

a československý komiks v letech 1924 až 2014. Výstava s názvem Konec legrace začíná 

obdobím první republiky a pokračuje dějinami komiksu během komunistického režimu. 

V tomto dlouhém období se československý komiks rozvíjel mnohem pomaleji než 

například komiks v USA nebo ve Francii. Československé komiksy však nezanikly a po 

roce 1989 jejich autoři opět navázali kontakt se zahraničím. Centrum FORUM se nachází 

v ulici Švabinského v ústecké čtvrti Střekov. Vstupné na výstavu je 140 Kč pro dospělé 

a 80 Kč pro studenty a seniory.

(CZVV)

 6 Který nadpis nejlépe vyjadřuje obsah textu?

A) Otevření centra FORUM

B) Nová výstava ve Střekově

C) Konec komiksu v Čechách

D) Dějiny světového komiksu
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2. ČÁST ÚLOHY 7–14 16 bodů / 2 body

Přečtěte si otázky v úlohách 7–14 a informační leták o hradech Žebrák a Točník. Na základě 

informací v textu odpovězte na otázky v úlohách 7–14. V odpovědích použijte nejvýše 

3 slova. Úloha 0 slouží jako vzor.

 0 Blízko kterého města se nacházejí hrady Žebrák a Točník?

Odpověď:   Ho ovice 

 7 Který hrad byl postaven dříve?

Odpověď:  

 8 Který předmět mohou využít návštěvníci výstavy v hradní věži hradu Žebrák?

Odpověď:  

 9 Který hrad má v květnu delší otevírací dobu?

Odpověď:  

10 V kolik hodin začíná v létě na hradě Točník poslední prohlídka s průvodcem?

Odpověď:  

11 Kde se na hradě Točník konají svatby?

Odpověď:  

12 Jak se jmenovala medvědice, která žila na hradě Točník před medvědicí Mištou?

Odpověď:  

13 Co v blízkosti hradu Točník nesmí děti dělat u ovcí?

Odpověď:  

14 Ve které železniční stanici musí dnes turisté vystoupit, aby to měli k hradům 

Žebrák a Točník nejblíže?

Odpověď:  



13

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2017

Hrady Žebrák a Točník

Hrady Žebrák a Točník najdete ve Středočeském kraji nedaleko města Hořovice. Žebrák 
a Točník ale nejsou pouze jména hradů, nazývají se tak i dvě obce ležící necelý kilometr 
od sebe. Je docela překvapivé, že hrad Žebrák ze 13. století stojí ve vesnici Točník. Druhý 
z hradů totiž nechal vybudovat král Václav IV. po požáru hradu Žebrák v roce 1395 
a vybral pro něj místo na kopci v blízkosti vyhořelého hradu.

Informace pro návštěvníky hradu Žebrák

Otevírací doba:

červenec a srpen: denně 9–18 h
duben–červen, září: víkendy 10–17 h
říjen–březen: zavřeno

Většina hradu je volně přístupná včetně 
stálé výstavy v královském paláci, která 
se jmenuje „Tajemství Žebráku“. Na 
výstavě si můžete prohlédnout model 
hradu v původní podobě ze 13. století. 
Po zakoupení vstupenky máte možnost 
vstoupit do hradní věže. V současné době 
je v ní otevřena výstava „Okno do vesmíru“, 
na které můžete dalekohledem pozorovat 
různé vesmírné objekty.

Informace pro návštěvníky hradu Točník

Otevírací doba:

duben–září: denně kromě pondělí: 10–18 h
březen a říjen: víkendy 10–16 h
listopad–únor: zavřeno

Prohlídky s průvodcem začínají každou 
celou hodinu, poslední prohlídka vychází 
vždy hodinu před koncem otevírací doby.
Na hradě Točník se také často konají 
svatební obřady. Manželství se uzavírají 
v hradní kapli, svatební hostinu je 
možné uspořádat v jedné z mnoha 
restaurací v okolních obcích. Pokud máte 
o uspořádání svatebního obřadu zájem, 
kontaktujte obecní úřad v Žebráku.

Medvědi na hradě Točník

Medvědi žijí na hradě Točník od roku 1994, prvními byli Norbert a Kim. Když Norbert 
zemřel, přivezli místo něj medvěda Radka ze zoo v Hluboké nad Vltavou. Ten po smrti 
své medvědí kamarádky dostal náhradu, kterou se stala medvědice Mišta z plzeňské zoo. 
Po uhynutí obou medvědů zůstal medvědí areál několik let prázdný. V roce 2013 se do 
areálu nastěhovala hravá medvíďata Agáta s Martinem, na která se můžete přijet podívat.

Dubnové slavnosti

V dubnu se na hradě Točník konají slavnosti u příležitosti zahájení turistické sezony. 
V tento den čeká na návštěvníky bohatý program, který zahrnuje trhy s mnoha 
prodejními stánky, divadelní představení a koncerty. U malých dětí bude mít jistě úspěch 
také stádo ovcí v ohradě pod hradem. Děti si mohou zvířata pohladit a krmit je tvrdým 
pečivem, ale je přísně zakázáno lézt do ohrady.

Dopravní spojení k hradům Žebrák a Točník

Autobusem: zastávka Točník (200 m od hradu Žebrák a 1 km od hradu Točník)
Vlakem: nejbližší stanice Hořovice (7 km), Praskolesy (5 km)*, Stašov (6 km) a Zdice (8 km)
Autem: dálnice Praha–Plzeň, exit 34 (obec Žebrák 1 km, obec Točník 2 km)

* Stanice je v současné době uzavřena z důvodu rekonstrukce, vlak stanicí projíždí.

(www.tocnik.com, upraveno)
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3. ČÁST ÚLOHY 15–19 10 bodů / 2 body

Přečtěte si článek o plavkyni Gaurice Singhové. Na základě informací v textu vyberte 

k úlohám 15–19 vždy jednu správnou odpověď A–D.

Gaurika Singhová – nejmladší účastnice olympijských her v Riu de Janeiru

Gaurika Singhová je plavkyně z Nepálu. Když se postavila na start olympijského závodu 
na 100 metrů znak, bylo jí teprve 13 let a 255 dnů. Kvůli svému nízkému věku musela 
na potvrzení startu v Riu de Janeiru dlouho čekat a to ji znervózňovalo. Gaurika k tomu 
říká: „Obávala jsem se, že mi účast nepovolí. Když jsem pak dostala povolení startovat, 
věděla jsem, že na olympiádu patřím a že budu plavat dobře. To se potvrdilo, když jsem si 
v olympijském závodě vytvořila osobní rekord. Byla jsem z něj nadšená.“

Později v rozhovoru přiznala, že si před začátkem olympijského závodu roztrhla 
plavky, a tak musela nastoupit v náhradních. „Není to poprvé, co se mi něco takového 
stalo. Poslední závody před olympiádou se konaly v Londýně. Večer před těmito závody 
jsem v hotelu nemohla usnout, ráno jsem se cítila unavená a ospalá. Snad i proto mi 
v šatně při oblékání upadly plavecké brýle na zem. Bohužel tak nešťastně, že praskly. 
Náhradní brýle mi půjčila kamarádka. Ta se závodů nemohla zúčastnit, protože si zranila 
nohu, když uklouzla ve sprchách,“ vysvětluje Gaurika.

Má Gaurika nějaký tajný recept, jak porazit soupeřky? „Spousta sportovců má před 
závody nějaký zvyk, který jim má přinést štěstí. Moje sestra, která taky závodně sportuje, 
dá vždy pusu malému plyšovému medvídkovi. Mně trenér radil, abych před závodem 
zašeptala jedno tajné indiánské slovo. Bylo ale tak složité, že jsem ho zapomněla. Přesto 
mám i já svůj malý zvyk, který pokaždé dodržuju – udělám si v šatně selfie. Už mám takto 
v mobilu desítky svých fotek. Když jsem byla malá, měla jsem ve zvyku před startem 
zamávat svým rodičům. Dnes se na to už cítím velká,“ dodává s úsměvem Gaurika.

I tak je ráda, když u bazénu na tribuně vidí své rodinné příslušníky. Její tatínek je lékař 
a jeho zaměstnání mu nedovoluje, aby s ní jezdil po světě na všechny závody. A protože 
je v jejich zemi obvyklé, že manželka je svému muži vždy nablízku, zůstává s ním 
maminka Gauriky doma. Roli průvodce a rádce tak převzal strýc Gauriky – nechybí na 
žádných závodech. Olympiádu si však rodiče ani její sestra ujít nenechali.

Gaurika obětuje plavání všechen volný čas. „Plavat jsem začala někdy ve čtyřech 
letech. Moje starší sestra se již rok učila plavat ve školním kurzu a maminka mě tam 
přihlásila taky. Sestra měla sice v učení náskok, přesto jsem brzy uměla plavat stejně 
dobře jako ona. Když to otec viděl, přihlásil mě do plaveckého oddílu. V dětství pro mě 
byly nejhorší ranní tréninky, nyní se na ně dokonce těším. Skočím do bazénu, vnímám 
sebe, vodu a snažím se být co nejrychlejší. Jsem u toho ale schopná v hlavě počítat 
příklady do školy. Vím, že vzdělání je stejně důležité jako sport,“ zdůrazňuje Gaurika.

(CZVV, inspirováno www.tyden.cz)
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15 Jak se Gaurika podle textu cítila, když se dozvěděla o povolení účasti 

na olympiádě?

A) Bála se.

B) Věřila si.

C) Měla radost.

D) Byla nervózní.

16 Co se Gaurice stalo na závodech v Londýně?

A) Usnula v hotelu.

B) Roztrhla si plavky.

C) Uklouzla ve sprchách.

D) Rozbila si plavecké brýle.

17 Jaký zvyk má nyní Gaurika před každým závodem?

A) Vyfotí se.

B) Řekne tajné slovo.

C) Zamává svým rodičům.

D) Políbí plyšového medvídka.

18 Kdo jezdí s Gaurikou na všechny závody?

A) strýc

B) sestra

C) tatínek

D) maminka

19 Co říká Gaurika o plavání?

A) Ve vodě myslí jen na plavání.

B) Má ráda ranní tréninky plavání.

C) Do prvního kurzu plavání ji přihlásil její otec.

D) Plavání se začala věnovat dříve než její sestra.
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4. ČÁST ÚLOHY 20–24 10 bodů / 2 body

Přečtěte si požadavky pěti osob, které chtějí jít do kina na nějaký film, a nabídku sedmi 

filmů. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 20–24 vždy jednu nabídku A–G. 

Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.

20 Karolína chce jít na film, který popisuje nějaké zajímavé historické období, 

nebo na film o lásce. Nemá ráda americké filmy ani filmy s titulky, protože ji 

při sledování filmu ruší.

Odpověď: 

21 Antonín nikdy nechodí do kina na romantické filmy. Chce vidět historický film, který 

byl natočený podle nějakého literárního díla. Půjde do kina jen na film s titulky. Vždy 

dává přednost americkým filmům před českými.

Odpověď: 

22 Martina nemá ráda americké filmy. Zajímá se o historii, a proto chce vidět film 

popisující nějakou událost z českých nebo světových dějin. Její podmínkou je film 

s titulky natočený podle nějakého literárního díla.

Odpověď: 

23 Leoš má v oblibě historické filmy, ale tentokrát se chystá jít do kina se svou 

přítelkyní, která sleduje pouze romantické filmy. Chce jít na film s titulky, ale odmítá 

jít na film americký.

Odpověď: 

24 Zuzana chce vidět český nebo americký film, ale nesmí mít titulky. Má ráda 

literaturu, a proto chce jít na film, který vznikl podle nějakého literárního díla. 

Historické filmy ji nudí a ona se v kině v žádném případě nudit nechce.

Odpověď: 
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NABÍDKA FILMŮ

A)  Český film Temná noc, který vznikl podle oblíbeného románu Petry Dolejšové, 
měl u diváků úspěch hned při své premiéře na mezinárodním filmovém festivalu 
v americkém Austinu. Děj filmu se odehrává během druhé světové války v Protektorátu 
Čechy a Morava a vypráví o tragickém osudu obce Ležáky. Upozornění: Film je pro 
potřeby osob se sluchovým postižením promítán s českými titulky.

B)  Film Hrdinství režiséra Geroma Riddela (známého převážně romantickými filmy jako 
Láska v dešti nebo Pretty Man) získal letos Oscara za nejlepší americký film. Hrdinství 
je inspirováno stejnojmenným románem a vypráví příběh Williama Wallace, který ve 
13. století vybojoval nezávislost Skotska. Film uvádíme v původním znění s českými 
titulky, v malém sále v původním znění bez titulků.

C)  Nový film režiséra úspěšných historických filmů Daniela Hoffmanna právě dorazil 
do kin! Tentokrát Hoffmann natočil romantický příběh s názvem Zápisník podle 
stejnojmenné knihy Venus Meloneové.  Sledujeme životy dvou mladých lidí Alice 
a Noaha v současném San Franciscu. Poslechne Alice své srdce a vyhledá svou lásku? 
Tento americký film je promítán v původním znění s českými titulky.

D)  Americký film Deset důvodů, natočený podle oblíbeného dívčího románu, přinášíme 
v původním znění s českými titulky. Film představuje sestry Harrisonovy – Scarlett 
a Kate. O Scarlett se zajímají všichni kluci ze školy, ale ona nesmí jít na žádné rande, 
dokud si kluka nenajde i její protivná sestra. Přemluví Scarlett spolužáka, aby pozval 
Kate na rande? Jak těžké je v dnešní době najít spolehlivého přítele?

E)  Děj filmu Západ slunce se odehrává v současném Bostonu, kde se seznámí extrovertní 
Robert a samotářská Emma. Dvě povahy, které na první pohled nejdou vůbec k sobě. 
Tento americký film vypráví romantický příběh inspirovaný oblíbenými povídkami 
Charlese Robinsona. Film vám přinášíme v původním znění s českými titulky 
v hlavním sále, v malém sále můžete film zhlédnout bez titulků.

F)  Film Andělé od režisérky Jany Pernicové, ve kterém si zahrál i oblíbený americký 
herec Tom Follett, vypráví o životě v českých zemích na začátku 14. století. Formou 
napínavého historického příběhu film přibližuje divákům život ve středověkých 
Čechách. Tento neobyčejný český film uvádíme ve dvou verzích: v klasické verzi bez 
titulků a ve speciální verzi s českými titulky.

G)  Český film Neobyčejná historie byl natočen podle stejnojmenného knižního bestselleru 
Milady Rajské. Přinášíme vám ho mimořádně s českými titulky. Film vypráví o setkání 
umělce Viktora a prodavačky Niny. Viktor má rád volnost, Nina vyznává životní heslo: 
Do nikoho se nezamilovat! Osud však zařídil všechno jinak. Máte-li rádi romantické 
příběhy ze současnosti, Neobyčejná historie je film právě pro vás.

(CZVV)
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5. ČÁST ÚLOHY 25–34 10 bodů / 1 bod

Přečtěte si článek o gorile Koko. Na základě textu vyberte k úlohám 25–34 vždy jednu 

správnou odpověď A–C.

Koko – nejslavnější gorila komunikující 

ve znakovém jazyce

Koko je samička gorily, která ovládá více než 
tisíc znaků ze zjednodušeného amerického 
znakového jazyka. Narodila se v roce 1971 
v zoologické zahradě v Kalifornii. Prvních šest 
měsíců života prožila v malém pavilonu pro gorilí 
mláďata, (25) ________________ ji návštěvníci 
zoo mohli pozorovat. A tam ji také poprvé 
uviděla ošetřovatelka Francine Pattersonová. Koko byla tehdy ve špatném zdravotním 
stavu. Pattersonová chtěla nemocné a vystresované Koko (26) ________________, a tak 
si ji vzala do péče.

Když se Koko zcela uzdravila, požádala Pattersonová vedení zoo o povolení, aby se 
o (27) ________________ mohla starat dál. Napadlo ji, že by mohla zkoumat, jestli se 
gorily naučí znakovat. Cílem výzkumu bylo pomocí přímé komunikace lépe porozumět 
jejich myšlení.

Vedení zoo s (28) ________________ nápadem souhlasilo a poskytlo jí pro tento 
dlouhodobý projekt vhodné podmínky. Ošetřovatelka se s radostí pustila do práce. Koko 
byla velice bystrá a (29) ________________ několika týdnů se naučila ukazovat základní 
znaky pro jídlo a pití. Brzy se její znaková zásoba (30) ________________ na několik 
stovek znaků. Pattersonová tvrdila, že její gorila má výjimečný jazykový talent.

(31) ________________ ošetřovatelka přijala do své péče další dvě gorily – Michaela 
a Ndume. Obě se také dokázaly naučit kolem stovky znaků. Francis Pattersonová je na 
své pedagogické úspěchy velmi pyšná. Vystupovala v mnoha televizních pořadech, ve 
kterých popsala, jakým způsobem neobyčejných výsledků s gorilami dosáhla. Zároveň 
ale přiznává, že naučit gorily znakovat vyžaduje (32) ________________ trpělivost 
a spoustu času.

Říká se, že Koko je druhou nejslavnější gorilou na světě – (33) ________________ je 
pouze filmový King Kong. O Koko také (34) ________________ několik dokumentárních 
filmů. Nyní je Koko 44 let. I když celý život prožila s lidmi, Pattersonová doufá, že jednoho 
dne Koko vypustí do divočiny v Africe.

(www.tichezpravy.cz a www.national-geographic.cz, upraveno; ilustrace Ronald H. Cohn)
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25 A) kde B) kam C) kudy

26 A) pomůže B) pomohla C) pomoct

27 A) gorile B) gorilo C) gorilu

28 A) jeho B) jejím C) jejich

29 A) během B) kromě C) uprostřed

30 A) rozšířila B) zmenšila C) vytvořila

31 A) Nejprve  B) Dříve C) Později

32 A) obrovská B) obrovské C) obrovskou

33 A) známý  B) známější C) nejznámější

34 A) vznikl B) vzniklo C) vznikly
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6. ČÁST ÚLOHY 35–39 5 bodů / 1 bod

Přečtěte si krátký článek o tom, jak vznikla hra sudoku, a doplňte prázdná místa v úlohách 

35–39. Ze slova uvedeného vpravo na konci řádku s příslušnou úlohou vytvořte vhodný 

slovní tvar. Úloha (0) slouží jako vzor.

Víte, jak vznikla hra sudoku?

Stalo se to prý před 4 000 lety. V Číně 

(0) začaly veliké deště. Tři týdny 

(35) ________________ tak silně, až se 

Žlutá řeka vylila ze svých břehů a zaplavila 

zemi okolo. Lidé si mysleli, že se na ně 

rozzlobil vodní bůh. Začali mu proto 

přinášet různé dary. Ale voda se z břehů vylévala dál.

Jednoho dne našli lidé na břehu řeky (36) ________________ 

se zvláštním velkým krunýřem. Nakrmili ji, odvedli ji do bezpečí 

a začali se o ni starat. Želva měla na svém krunýři devět čtverců 

uspořádaných do tabulky. V každém čtverci bylo jedno číslo. Když lidé 

čísla (37) ________________, v každém řádku a v každém sloupci jim 

vyšel výsledek 15. Lidi to překvapilo a po chvíli uvažování se rozhodli 

dát (38) ________________ bohu přesně 15 darů. A záplavy najednou 

ustoupily.

Tak podle starého čínského příběhu vznikla číselná hádanka, které se 

začalo říkat magický čtverec Lo Šu. Později se z (39) ________________ 

hádanky vyvinula jiná matematická hra, která je po celém světě známá 

pod názvem sudoku.

(G. Bailey, F. Law, Leo a čtverce, upraveno)

(0) začít

(35) pršet

(36) želva

(37) sečíst

(38) vodní

(39) tato
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KONEC DIDAKTICKÉHO TESTU

7. ČÁST ÚLOHY 40–44 5 bodů / 1 bod

Přečtěte si vypravování začínajícího učitele a doplňte prázdná místa v úlohách 40–44. 

Ze slova uvedeného vpravo na konci řádku s příslušnou úlohou vytvořte vhodné 

odvozené slovo a použijte ho ve správném tvaru. Úloha (0) slouží jako vzor.

Jak jsem začal učit

Začalo to hodně podivně. Měl jsem praxi na (0) základní škole 

U Zeleného lesa. První den a já jsem si doma zapomněl přezůvky! 

Chodím po škole jenom v ponožkách, navíc mám na pravém palci 

díru. Snažím se přesto tvářit (40) _________________ a těším se na 

setkání s novými kolegy a se žáky.

Na začátku jsem se měl jenom chodit dívat na výuku zkušenějších 

učitelů. Ale všechno bylo jinak. Jedna (41) _________________ 

onemocněla a ta druhá mi povídá: „Mladíku, já nestíhám suplovat ve 

všech třídách, budeš učit v deváté třídě sloh. Mají třídu hned vedle 

tělocvičny.“ Neskrývám své (42) _________________, ale v duchu si 

říkám: „Hlavně, že nebudu učit literaturu.“ Té jsem se totiž bál.

Zazvonil zvonek, (43) _________________ už byla skoro prázdná, 

a tak jsem vyrazil přes celou školu k tělocvičně, připravený na svou 

první výuku. Ve zpocených rukách jsem držel učebnici českého jazyka 

pro devátou třídu, tužku a (44) _________________ blok. Vešel jsem 

do třídy. Tam jsem se od žáků dozvěděl, že sloh už měli a teď mají mít 

hodinu literatury…

(O. Hník, převzato z www.nenudtese.cz, upraveno)

(0) základ

(40) veselý

(41) češtinář

(42) překvapit

(43) sbor

(44) poznámka
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