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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

Telefonní budky ve Velké Británii

Červené telefonní budky jsou pro Brity symbolem jejich kultury. 

V době mobilních telefonů je už ale nikdo k volání nepoužívá. Firma 

Booth nyní vymyslela projekt, jak staré telefonní budky v Británii 

využít. Firma se zaměřila na podnikatele, kteří hodně cestují 

a potřebují klidné místo k přípravě na důležitá jednání. Na rozdíl od 

Holandska, kde byly budky proměněny v kavárny, je Booth upraví 

na kanceláře vybavené počítačem, tiskárnou a wifi. Podobně u nás 

nepoužívané telefonní budky slouží jako malé knihovny, v Německu 

z nich jeden umělec vytvořil akvária s živými rybičkami. Bude mít 

nové využití telefonních budek ve Velké Británii úspěch?

(www.stoplusjednicka.cz, upraveno)

 1 Jak se využijí staré telefonní budky ve Velké Británii?

Využijí se jako…

A) akvária.

B) kavárny.

C) kanceláře.

D) knihovny.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2

Setonova hra

Setonova hra je zábavná hra pro dva a více hráčů, která rozvíjí paměť. Hraje se pět kol 

a trvá maximálně 30 minut. Každý z vás si najde pět menších kamínků a nakreslí tabulku 

o velikosti 5 x 5 polí. Tabulku můžete nakreslit na papír, křídou na zem a podobně. Hra 

začíná tak, že první z hráčů libovolně umístí pět kamínků do své tabulky. Druhý hráč 

jeho tabulku pozoruje přesně 10 vteřin. Pak se tabulka s kameny zakryje šátkem. Druhý 

hráč se potom snaží položit své kamínky na úplně stejná pole do své tabulky. Za každý 

kamínek umístěný ve správném poli získává hráč jeden bod.

(K. Lunerová a kol., Korálkové činy pro skřítky, upraveno)

 2 Co podle textu nemusíte mít, když chcete hrát Setonovu hru?

A) šátek

B) papír

C) tabulku

D) kamínky
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3

Ze života Břetislava Turečka

Břetislav Tureček žil pět let na Blízkém východě, nejvíce času strávil v Turecku a Izraeli. 

Pracoval tam jako reportér Českého rozhlasu. Loni se vrátil do České republiky a od té 

doby přednáší v Centru pro studium Blízkého východu na jedné pražské univerzitě. Na 

svůj zahraniční pobyt rád vzpomíná: „Jednou bych se na ta místa rád vrátil. Chybí mi 

třeba skvělá blízkovýchodní kuchyně. Uvažuji o návratu do Turecka, ale zatím nemám 

žádný plán. V současné době se zaměřuji na práci v Česku. Učím a také dělám rozhovory 

s různými lidmi pro svou publikaci o Íránu, která by měla vyjít příští rok.“

(www.lideazeme.cz, upraveno)

 3 Co Břetislav Tureček nyní také dělá?

A) Připravuje knihu o Íránu.

B) Plánuje cestu do Turecka.

C) Přednáší na Blízkém východě.

D) Pracuje jako reportér v Turecku a Izraeli.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

Nezapomenutelný zážitek z natáčení Televizního klubu neslyšících

Televizní klub neslyšících se v 70. letech natáčel také ve Slovenské televizi. Tlumočil tam 

vynikající tlumočník Ladislav Ubár. Jednou za ním přišla dcera neslyšícího Jána Begana 

a poprosila ho, aby během vysílání vyřídil vzkaz otci, že v sobotu nepřijede domů. 

Zatelefonovat mu nemohla a poslat SMS zprávu také ne. A tak Ubár během přímého 

přenosu porušil tlumočnická pravidla a zaznakoval: „Neslyšící, řekněte Beganovi, že jeho 

dcera v sobotu nepřijede.“ Began pak Ubára málem uškrtil, protože k němu celý večer 

chodili známí a vzkazovali mu, že dcera nepřijede! A při té příležitosti, stěžoval si Began, 

mu doma všechno snědli a vypili.

(Gong 1–3/2016, upraveno)

 4 Proč se Ján Began zlobil?

A) Protože neměl doma klid.

B) Protože dcera nepřijela domů.

C) Protože dcera nezatelefonovala.

D) Protože Ubár nedodržel tlumočnická pravidla.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Zprávy z hokejového mistrovství světa

Včera se na hokejovém mistrovství světa hrál další zápas ve skupině B. Kanada 

v napínavém zápase plném gólů porazila Finsko 5:4 a posunula se tak na první místo 

před Švédsko. Finsko, které ve včerejším zápase podruhé na turnaji prohrálo, zůstává 

třetí.

Zítra je na programu hokejového šampionátu zápas, na který všichni naši fanoušci 

netrpělivě čekají. Česká republika bude hrát s USA o druhé místo ve skupině A. Ve 

skupině je zatím na prvním místě Rusko, následují USA a třetí jsou naši reprezentanti. 

Přímý přenos tohoto zápasu můžete sledovat od 20 hodin na programu ČT sport.

(CZVV)

 5 Které země jsou podle textu dnes ve skupinách A a B na druhých místech?

A) USA a Kanada

B) USA a Švédsko

C) Česká republika a Kanada

D) Česká republika a Švédsko
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Titáni

Před mnoha a mnoha lety, kdy ještě nežili žádní lidé, vládli na zemi obrovití Titáni. Když 

chodili po zemi, sahaly jim lesy jenom po kotníky. Když měli žízeň, vypili celé moře. 

Úkolem Titánů bylo dohlížet na zákony přírody. Tato zodpovědná práce způsobila, že 

byli uzavření a nebyli zvyklí vyjadřovat své pocity. Neznali radost, smutek ani zlost. 

Neustále chodili po zemi a pečlivě kontrolovali, jestli správně tečou řeky a vane vítr. 

Vládli všem zvířatům i rostlinám. Chovali se k nim uctivě, nedělali mezi nimi žádné rozdíly 

a rozhodovali o všech stejně. Takto Titáni na zemi panovali mnoho milionů let.

(F. Fühmann, Prométheus, upraveno)

 6 Jací byli podle textu Titáni?

A) zlí

B) líní

C) veselí

D) spravedliví
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2. ČÁST ÚLOHY 7–14 16 bodů / 2 body

Přečtěte si otázky v úlohách 7–14 a informační leták o naučné stezce Plakánek v Českém 

ráji. 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 se jmenuje hrad, který stojí v blízkosti naučné stezky Plakánek?

Odpověď:   Kost 

 7 Který hromadný dopravní prostředek jezdí podle textu do Libošovic?

Odpověď:  

 8 Odkud brali obyvatelé hradu Kost pitnou vodu?

Odpověď:  

 9 Kolik českých korun zaplatí senior v květnu za kratší prohlídku hradu Kost?

Odpověď:  

10 Ve které vesnici stál strom, o kterém psalo mnoho českých spisovatelů?

Odpověď:  

11 Co je uvedeno na tzv. záklopech?

Odpověď:  

12 Jak se jmenuje nejstarší statek ve vesnici Vesec?

Odpověď:  

13 Které vzácné zvíře lze pozorovat v údolí Plakánek?

Odpověď:  

14 Která socha uvedená v textu má neznámého autora?

Odpověď:  
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Naučná stezka Plakánek

Naučná stezka Plakánek vede jednou z nejhezčích částí chráněné krajinné oblasti Český 
ráj. Svůj název stezka dostala podle údolí Plakánek, kterým prochází. Kromě krásné 
krajiny zde můžete obdivovat i lidovou architekturu a nedaleký gotický hrad Kost.

Délka trasy: 10,5 km

Výchozí body: Naučná stezka Plakánek je okružní. Svůj pochod můžete začít třeba ve 
vesnici Podkost, přímo pod hradem Kost, kde má zastávku místní autobusová linka. 
Pokud zvolíte cestu po železnici, vystupte v Libošovicích. Od nádraží pak jděte do 
nedaleké vesničky Nepřívěc, kde stezka pokračuje.

Hrad Kost

Hrad Kost byl založen kolem roku 1349. Jako jeden z mála českých hradů nestojí na kopci, 
ale v údolí. Ze severu k němu vede Prokopské údolí, od jihu údolí Plakánek. Pod hradem 
teče potok Klenice, který obyvatelům hradu dlouhá staletí sloužil jako zdroj pitné vody. 
Hrad Kost se zachoval ve velmi dobrém stavu. Návštěvníci si mohou vybrat ze tří různě 
dlouhých prohlídkových okruhů.

Otevírací doba Vstupné Plné vstupné Zlevněné 
vstupné*

leden až květen
(úterý–neděle) 9.00–16.00 1. okruh – 60 minut 

(celoročně) 120 Kč 80 Kč

červen až září
(denně) 9.00–18.00 2. okruh – 30 minut

(v červenci a srpnu) 60 Kč 40 Kč

říjen až prosinec
(středa–neděle) 10.00–17.00 3. okruh – 45 minut

(od dubna do října) 110 Kč 70 Kč

 * děti, studenti do 26 let a senioři
Malebné vesničky

Jednou z nejkrásnějších vesnic na naučné stezce jsou Semtiny. Vesnice je známá díky 
prastaré lípě, která zde stála od roku 1730. Jaroslav Seifert, Karel Čapek a další významní 
čeští básníci a prozaici tento mohutný strom obdivovali ve svých dílech. Lípa padla až 
při silné bouři v květnu 2000. Další vesnicí na naučné stezce je Vesec. Je to malebná 
vesnička s dřevěnými domky, které mají na zdech tzv. záklopy. Jedná se o dřevěné desky, 
na kterých je zaznamenán rok výstavby domu. Největší je statek Linkových z roku 1808, 
který zároveň patří mezi nejstarší stavení v této vesnici. Starší je jen Šimůnkův statek. 
Zajímavostí je socha svaté Starosty z roku 1834 od bratrů Zemanů. O této svaté se 
vypráví, že si vymodlila plnovous, aby se nemusela vdávat.

Pilský rybník

V údolí Plakánek můžete najít mimo jiné kvetoucí sasanky a kosatce. Asi v polovině cesty 
údolím přijdete k Pilskému rybníku. Dokladem jeho čistoty je výskyt chráněného raka 
říčního, který žije jen ve velmi čistých vodách. Na pískovcové skále v blízkosti Pilského 
rybníka vytvořil roku 1764 anonymní sochař zajímavé umělecké dílo – sochu svatého Jiří.

(www.hrad-kost.cz, upraveno)
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3. ČÁST ÚLOHY 15–19 10 bodů / 2 body

Přečtěte si e-mail, ve kterém Markéta píše Šárce o svých zážitcích z letních prázdnin. 

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

Ahoj Šárko,

jak se máš a jak sis užila prázdniny? Já jsem byla na jižní Moravě a ve Vysokých Tatrách 
a během léta jsem potkala spoustu milých lidí. To se ale nedá s tvojí cestou do Anglie 
srovnávat, viď? Zajímalo by mě, jestli jsi tam potkala nějakého zábavného Angličana. 
Nebo jestli jsou všichni tak stydliví jako ti, které znám já. Sestra mi tvrdila, že její známí 
z Anglie jsou velmi přátelští, ale já mám jinou zkušenost.

Moje prázdniny začaly u nás v Českém Brodu na festivalu Rock for People. Seznámila 
jsem se tam s Honzou a jeho starším bratrem Tomášem. Honza studuje vysokou školu, 
má sportovní postavu, na rozdíl od svého bratra nemá vousy a má pěkně nakrátko 
ostříhané vlasy. Jeho bratr zpívá v hudební skupině Bumerang, má pivní bříško a dredy. 
Docela se hodí k ostatním členům kapely, kteří mají všichni dlouhé vlasy. Tihle kluci 
nejsou nic pro mě, naopak Tomášův bratr je přesně můj typ. Takže už je ti myslím jasné, 
s kým jsem začala chodit. 

Radost z nečekaného seznámení mi trochu pokazila alergie. Asi zrovna kvetly trávy 
a najednou jsem byla celá zarudlá a oteklá. Měla jsem sice u sebe prášky, které mi 
obvykle pomáhají, ale tentokrát nic. Kamarádka mi nabídla, ať zkusím její nosní kapky, 
ani ty mi ale nezabraly. Gel proti alergii z lékárny byl také k ničemu. Když jsem tam přišla 
podruhé, doporučili mi ještě protialergický sirup. Vůbec jsem ho neznala, ale od té doby 
ho vozím všude s sebou, protože mě zachránil.

S Honzou jsem pak strávila skoro celé prázdniny. Nejprve jsme projeli na kolech jižní 
Moravu, měla jsem velkou radost, kolik jsem toho ujela. Potom jsme vyrazili do Vysokých 
Tater. Bydleli jsme v penzionu, kam jsem jezdila jako malá s rodiči a kde jsme byli vždy 
spokojení, ale teď nám tam vůbec nechutnalo jídlo. Každý den jsme chodili na túry, viděli 
jsme Štrbské pleso, vystoupali na Kriváň, ale měli jsme smůlu na počasí. Bylo chladno 
a celou dobu nám pršelo. Ve vlaku cestou domů jsme si s Honzou říkali, že pobyt nesplnil 
naše očekávání. A to jsem potom ještě doma zjistila, že jsem po cestě ztratila peněženku. 
Co ti budu povídat, pořádně jsem se na sebe zlobila, byla jsem úplně vzteky bez sebe.

Zbylou část prázdnin jsem už strávila doma. S Honzou jsme občas zajeli do letního kina 
nebo zašli do pizzerie na náměstí. Těšila jsem se, že my dvě tam spolu také půjdeme, 
ale od září budou mít zavřeno kvůli rekonstrukci. Tak tě aspoň s radostí pozvu do nové 
divadelní kavárny na náš oblíbený Sacherův dort. Hned jak přijedeš, musíš se mi ozvat 
a sejdeme se tam. Budu na tebe mít spoustu času, protože Honza bude pravidelně 
navštěvovat nemocnou maminku v Pardubicích.

Měj se hezky a těším se, až se uvidíme a všechno probereme. 

Markéta
(CZVV)
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15 Jací jsou podle Markéty Angličané?

A) milí

B) stydliví

C) zábavní

D) přátelští

16 Co se Markétě líbí na klucích?

A) dredy

B) vousy

C) krátké vlasy

D) dlouhé vlasy

17 Co Markétě o prázdninách pomohlo proti alergii?

A) gel

B) sirup

C) kapky

D) prášky

18 Jak se Markéta cítila, když odjížděla z Vysokých Tater?

A) Byla nadšená.

B) Byla rozzuřená.

C) Byla spokojená.

D) Byla zklamaná.

19 Na co se Markéta těší?

A) Až pozve Šárku na dort.

B) Až pojede s Honzou do kina.

C) Až půjde se Šárkou do pizzerie.

D) Až navštíví Honzu v Pardubicích.
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4. ČÁST ÚLOHY 20–24 10 bodů / 2 body

Přečtěte si požadavky pěti osob, které si v internetovém obchodě chtějí koupit balenou 

vodu, a nabídku sedmi druhů balených vod. Na základě informací v textech přiřaďte 

k úlohám 20–24 vždy jednu nabídku A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.

20 Filip si chce koupit neperlivou nebo jemně perlivou vodu. Požaduje vodu bez 

příchutě, protože vody s příchutí jsou pro něj příliš sladké. Voda musí být v plastové 

láhvi o libovolné velikosti.

Odpověď: 

21 Adéla si chce koupit perlivou vodu, nechce vodu neperlivou ani jemně perlivou. 

Dává přednost vodě ve skleněné láhvi, ale může být i v láhvi plastové. Vybírá si jen 

vodu bez příchutě v láhvi o objemu 0,5 l.

Odpověď: 

22 Kamil si chce koupit jemně perlivou nebo perlivou vodu o objemu 0,75 l. Voda 

nesmí být ve skleněném obalu, pouze v plastovém. Voda musí mít pomerančovou 

nebo citronovou příchuť, grepovou příchuť nemá rád.

Odpověď: 

23 Denisa si chce koupit neperlivou nebo jemně perlivou vodu. Láhev nesmí být 

z plastu, musí být skleněná a mít objem 0,75 l. Vody s příchutí nechce, vybírá si 

pouze vodu bez příchutě.

Odpověď: 

24 Roman si chce koupit balenou vodu ve skleněné láhvi. Musí to být perlivá voda 

s příchutí citronu nebo grepu, nechce neperlivou ani jemně perlivou vodu. Je mu 

jedno, jakou bude mít láhev velikost.

Odpověď: 
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NABÍDKA BALENÝCH VOD

A)  Voda Aqua nostra je vhodnou součástí pitného režimu, protože je výjimečná svým 
obsahem přírodního jódu. Můžete si vybrat buď neperlivou, nebo jemně perlivou 
variantu. Perlivá varianta je v tuto chvíli vyprodaná. Voda Aqua nostra se prodává 
v plastových láhvích o objemu 0,5 l nebo 0,75 l. V nabídce je verze bez příchutě 
a nově také ochucená verze s příchutí červeného grepu.

B)  Voda Bella je vhodnou volbou pro ty, kteří nemají rádi vody bez příchutě. Kromě 
citronové a pomerančové příchuti se nově nabízí i příchuť grepová. Voda Bella má 
ideální složení minerálů pro pravidelné pití. Tato perlivá nebo jemně perlivá voda 
není dodávána v plastových láhvích, protože výrobci záleží na ekologii. V prodeji je 
proto pouze ve skleněných láhvích o objemu 0,5 l nebo 0,75 l.

C)  Serrier je neperlivá voda lahodné pomerančové nebo grepové chuti, vhodná 
ke každodenní spotřebě pro celou rodinu. Voda obsahuje pouze přírodní cukr, a tak 
v ní nenajdete žádná umělá sladidla. Vodu si můžete koupit v balení po 10 kusech 
v plastových láhvích o objemu 0,5 l nebo 0,75 l. Speciální tvar obou láhví umožňuje 
jejich pohodlné držení v ruce – zvlášť vhodné pro děti!

D)  Živá voda dodává tělu množství minerálů a příznivě působí na lidský organismus. 
Je vhodná ke každodennímu pití, i když se jedná o vodu s příchutí. Tato voda vás vždy 
osvěží, ať už si zvolíte příchuť citronovou, pomerančovou nebo grepovou. Všechny 
příchutě si můžete vychutnat jak ve formě perlivé, tak i jemně perlivé. Voda se 
prodává v plastových láhvích o objemu 0,75 l.

E)  Voda Magnum obsahuje ideální poměr minerálů, díky tomu dokonale prospívá 
našemu tělu. Je vhodná ke každodennímu pití. Můžete si zvolit buď perlivou, nebo 
neperlivou variantu. Voda Magnum se vyrábí pouze s pomerančovou příchutí, 
která vás spolehlivě osvěží. Balení obsahuje 6 kusů skleněných láhví o objemu 0,5 l. 
Plastové láhve o objemu 0,75 l výrobce připravuje, zatím jsou nedostupné.

F)  Lesní pramen je přírodní perlivá voda, která obsahuje vápník pro zdravý vývoj 
kostí. Tato voda, která se vyrábí pouze bez příchutě, je velmi osvěžující a vhodná 
ke každodenní spotřebě. K dispozici je buď ve skleněných láhvích v balení po 
8 kusech, nebo v plastových láhvích po 12 kusech, v obou případech o objemu 
0,5 l. Dříve nabízené skleněné láhve o objemu 0,75 l se již neprodávají.

G)  Voda Källa zaujme všechny, kteří mají rádi ochucené vody. Nabízíme příchuť 
citron a červený grep. V nabídce je i voda bez příchutě. Voda Källa je ohleduplná 
k životnímu prostředí, protože je dodávána pouze ve skleněných láhvích o objemu 
0,75 l (dříve nabízené láhve o objemu 0,5 l již nejsou v prodeji). Všechny druhy vody 
se prodávají jak ve verzi neperlivé, tak i jemně perlivé.

(CZVV, inspirováno www.jaso.cz)
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5. ČÁST ÚLOHY 25–34 10 bodů / 1 bod

Přečtěte si článek o pohádce Vánoční království. Na základě textu vyberte k úlohám 25–34 

vždy jednu správnou odpověď A–C.

Pohádka Vánoční království

Česká televize před Vánocemi odvysílala historicky 

první pohádku, ve které hrají pouze neslyšící herci.

Pohádka vypráví o princezně Zlatušce, která 

měla tak moc ráda Vánoce, že je chtěla slavit každý 

měsíc. (25) ________________ zámku už nebylo 

místo pro všechny dárky, které princezna dostala. 

Ani stáje už nestačily pro všechny koně, které 

si princezna přála. A tak se král a královna rozhodli, že princeznu provdají do jiného 

království, (26) ________________ měli oba konečně klid.

Jak se rozhodli, tak i udělali. Poslali Zlatušku spolu se sluhou do světa. Ti po 

cestě potkali malého Josífka, syna chalupáře Josefa. Josífek (27) ________________ 

princeznu k nim domů do chalupy, kde se princezna díky Josefovi postupně změnila. 

(28) ______________ byli všichni šťastní a spokojení.

Režisérka Alena Derzsiová o natáčení pohádky řekla: „S neslyšícími lidmi pracuji 

dlouho, ale toto byla pro mě úplně nová (29) ________________. Spolupráce s herci 

byla úžasná. Obdivuji jejich smysl pro humor, trpělivost a pracovitost. Věřím, že pohádka 

potěší neslyšící diváky, a nejen (30) ________________.“

Pohádka vznikla u příležitosti 35. výročí televizního pořadu Televizní klub neslyšících, 

který se začal pravidelně vysílat v roce 1980. Tvůrci tohoto pořadu se rozhodli, že 

poslední letošní díl věnují neslyšícím dětem a jejich (31) ________________. Jedním 

z tvůrců je scénáristka Alexandra Vebrová, která prozradila, jak se nápad vytvořit 

pohádku Vánoční království (32) ________________: „Pro Televizní klub neslyšících píšu 

scénáře více než deset let. Za tu dobu jsem poznala mnoho (33) ________________ 

herců, včetně souboru Pantomima S. I., ve kterém jsou velmi talentovaní neslyšící 

lidé. Natočit s nimi pohádku ve znakovém jazyce jsem si přála několik let. A letos se to 

konečně podařilo.“

Cílem všech tvůrců bylo dokázat, (34) ________________ světy neslyšících a slyšících 

mají k sobě blíž, než si mnozí lidé myslí.

(www.ceskatelevize.cz, upraveno)
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25 A) K B) Do C) Na

26 A) kde B) aby C) protože

27 A) rozvedl B) zavedl C) podvedl

28 A) Nejprve B) Příště C) Nakonec

29 A) zkušenost B) vlastnost C) znalost

30 A) jich B) jim C) je

31 A) rodičů B) rodičům C) rodiče

32 A) zrodil B) zrodila C) zrodilo

33 A) skvělých B) skvělým C) skvělé

34 A) že B) když C) proto
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6. ČÁST ÚLOHY 35–39 5 bodů / 1 bod

Přečtěte si článek o psech a módě 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.

O psech a módě

Vzájemná podoba psa a jeho majitele je téma, o (0) kterém se lidé 

často baví. Pokud se žena obléká podle poslední módy, asi by si jen 

výjimečně koupila psa, jako je například německý ovčák. A stejně tak 

by si málokterý muž pořídil (35) _________________ pejska, který už 

víc nevyroste a štěká pokaždé, když se bojí.

Pes je součástí života (36) _________________, kteří si 

ho vybrali. Pokud se tito lidé zajímají o módu a rádi o sebe 

pečují, starají se podobně i o svého psa. Takový pes pozná, že 

(37) _________________ to sluší a že je obdivován! Užívá si proto 

stříhání, česání a jiné kosmetické úpravy. A když navštíví výstavu psů, 

rád svou krásu předvádí a snaží se soutěž vyhrát.

(38) _________________ však také psi, kterým je úplně jedno, 

jestli jim to sluší, nebo ne. Klidně si lehnou na záda a začnou se 

převalovat ze strany na stranu. V tu chvíli je celý pracně vytvořený 

účes zničený.

Pro záchranářské nebo asistenční (39) _________________ 

je mnohem důležitější než móda to, zda dokážou rychle a bezchybně 

splnit zadané úkoly. Těm udělá největší radost, když je majitel za 

splněný úkol pochválí.

(www.hafici.cz, upraveno)

(0) který

(35) malý

(36) lidé

(37) on

(38) být

(39) psi
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KONEC DIDAKTICKÉHO TESTU

7. ČÁST ÚLOHY 40–44 5 bodů / 1 bod

Přečtěte si vypravování o návštěvě mrakodrapu Empire State Building v New Yorku 

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.

Můj nejkrásnější zážitek z prázdnin

Mým nejkrásnějším zážitkem letošních prázdnin byla (0) návštěva 

jedné z nejvyšších budov světa – mrakodrapu Empire State Building 

v New Yorku. Já i moje (40) ________________ jsme se na vyhlídku 

z této téměř 400 metrů vysoké budovy moc těšili.

Když jsme došli na místo, nejdříve jsme se museli zařadit do 

dlouhé fronty k pokladně. Jedna (41) ________________ stála 

32 dolarů – uf! Potom jsme s několika dalšími lidmi nastoupili do 

výtahu, který nás rychle vyvezl do 86. patra. Vystoupili jsme a zůstali 

jsme udiveně stát. Před námi se otevřel (42) ________________ 

výhled na celé město a pod námi se objevily všechny vysokánské 

mrakodrapy Manhattanu.

Vydrželi jsme tam nahoře skoro tři hodiny a ani trochu se nám 

nechtělo dolů. Ale pak začalo (43) ________________ zapadat 

slunce a ochladilo se. A tak jsme se naposledy podívali do dáli 

a nastoupili jsme do výtahu, který nás svezl zpátky na pevnou zem.

I když jsme v New Yorku navštívili mnoho dalších zajímavých 

míst, tento zážitek byl pro mě (44) ________________ ze všech. 

Výhled z Empire State Building si budu pamatovat po celý život.

(CZVV)

(0) navštívit

(40) přítel

(41) vstup

(42) krása

(43) pomalý

(44) silný
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