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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 znamená, že v celé části můžete získat nejvýše 10 bodů a za jednu 

správnou odpověď získáte 2 body.

V uzavřených úlohách je právě jedna odpověď správná. Za nesprávnou nebo 

neuvedenou odpověď se neudělují záporné body.

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,

– do testového sešitu,

– do počítače,

– na volné listy papíru (jsou součástí záznamového archu).

Zvolenou variantu zápisu odpovědí není možné v průběhu zkoušky měnit.

Dodržujte následující pokyny pro zápis odpovědí. Jakýkoli jiný způsob zápisu odpovědí 

a jejich oprav bude považován za nesprávnou odpověď.
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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, pečlivě zabarvěte 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.

Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však hodnoceny.
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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, pečlivě zabarvěte 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:  

Poznámky si můžete dělat do testového sešitu mimo místa vyhrazená pro zápis odpovědí, 

nebudou však hodnoceny.
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Pokyny pro zápis odpovědí do počítače a na volné listy papíru

Zapisujete-li své odpovědi do prázdného textového souboru na počítači, přepište ze 

záznamového archu svůj identifikační kód a napište své jméno a příjmení.

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).

Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však hodnoceny.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!
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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

Malíř Vincent na vesnici

Vincent chodil malovat do polí už asi měsíc, když začal mít pocit, že ho někdo pozoruje. 

Věděl, že se na něj pastevci pokaždé udiveně dívají, ale tohle bylo jiné. Byl si jistý, že ho 

někdo pronásleduje. Když se jednou nečekaně otočil, všiml si, jak za stromem mizí bílá 

sukně. Jiný den navštívil truhláře v jeho dílně. Když odcházel, uviděl někoho utíkat od 

vchodu do dílny. A do třetice, když jednou maloval v lese, odešel na chvíli od malířského 

stojanu, aby se napil ze studánky. Po návratu našel ve vlhké malbě drobné otisky prstů. 

Rád by poznal, kdo ta tajemná žena je. Chtěl by se jí představit a seznámit se s ní. Ona se 

ale stále schovávala.

(inspirováno I. Stone, Žízeň po životě)

 1 Co se stalo Vincentovi?

A) Utekl před ním truhlář.

B) Někdo se dotkl jeho obrazu.

C) Představila se mu tajemná žena.

D) Jeden z pastevců ho pronásledoval.

1. ČÁST ÚLOHY 1–6 12 bodů / 2 body
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2

Brigádníci řídí vozy liberecké MHD

Liberecký dopravní podnik trápí v době letních dovolených nedostatek řidičů. Naštěstí 

se může spolehnout na výpomoc brigádníků, kteří pracují na hlavní pracovní poměr 

jinde. Jedním z nich je Petr Zikeš, který říká: „Nikdy jsem nezažil zábavnější práci. Ani 

kdysi jako lyžařský instruktor. Jezdím jednou až dvakrát týdně a je to pro mě obrovská 

relaxace. Je pravda, že někdy jsou cestující nepříjemní, ale mně to nevadí. Zvykl jsem si 

na nejrůznější lidi, když jsem dělal prodavače v supermarketu.“ A s úsměvem dodává: 

„Někteří cestující by možná byli překvapení, kdyby věděli, že je veze programátor velké 

softwarové společnosti.“ Jen díky takovým brigádníkům dokáže liberecký dopravní 

podnik zajistit obsluhu všech autobusů.

(www.idnes.cz, upraveno)

 2 Kterou práci dělá Petr Zikeš na hlavní pracovní poměr?

A) řidiče

B) prodavače

C) instruktora

D) programátora
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3

Příjezd Graciána do hostince U Hvězdy

Slunce už zapadalo za kopec, když Gracián se svým kozlem Mefistofelem vcházel do 

hostince U Hvězdy. Majitel hostince si nového hosta pozorně prohlédl a zeptal se ho: 

„Nehledáte práci, mladíku? Peníze nabídnout nemůžu, ale postarám se o vás.“

„Na práci si najděte někoho jiného,“ odpověděl okamžitě Gracián, „ale rád tady pár 

dnů zůstanu.“ A po chvilce dodal: „Pokud tedy máte nějakou zeleninu, protože já nejím 

maso. A našlo by se tady nějaké místo i pro Mefistofela? On ani moc nesmrdí.“

„Asi ne hůř než někteří lidé, kteří sem chodí,“ zasmál se majitel hostince a pokračoval: 

„Tak já vám něco řeknu. Vy a váš kozel můžete přespat ve stodole. Dám vám zadarmo 

večeři a snídani a pak se uvidí. Souhlasíte?“

„Dobrá, děkuju vám. Jmenuju se Gracián.“

(T. Pratchett, Pastýřská koruna, upraveno)

 3 Na čem se Gracián dohodl s majitelem hostince?

A) Že si nakoupí zeleninu.

B) Že ráno z hostince odjede.

C) Že bude v hostinci pracovat.

D) Že se může ubytovat a najíst.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

V děčínském muzeu budou vystavovat vzácný nález

Do sbírek děčínského muzea přibyl nový předmět, který náhodou nalezl mladý muž 

při procházce v lese. Jedná se o plochý kámen velmi neobvyklého tvaru. K čemu mohl 

tento kámen v minulosti sloužit? Je známo, že naši dávní předkové kámen často využívali 

při lovu jako zbraň. Díky křesacímu kamenu zase dokázali rozdělat oheň. V celé historii 

lidstva umělci vytvářeli z kamenu umělecké předměty. Pomocí kamenu se také z obilí 

dělala mouka. A právě k tomuto účelu sloužil kámen, který děčínskému muzeu věnoval 

mladý muž. Podle ředitele muzea Vlastimila Pažourka bude tento kámen součástí 

plánované výstavy o historii Děčínska.

(www.irozhlas.cz, upraveno)

 4 K čemu se používal kámen, který našel mladý muž v lese?

A) k lovení zvěře

B) k výrobě mouky

C) k rozdělávání ohně

D) k tvorbě uměleckých předmětů
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Jak Václav trénoval běh

Václav pečlivě studoval životopisy známých běžců, zkoumal jejich tréninkové metody, 

stravovací zvyky a způsob života. Když našel něco zajímavého, rozhodl se, že to přidá 

do svého tréninkového plánu. Vyzkoušel toho už mnoho. Omylem rozhodně byla dieta 

složená z vajíček, kterou ukončil už po jednom dni kvůli žaludečním potížím. Běh v teplé 

zimní bundě ve třicetistupňových vedrech mu zakázala maminka. O letních prázdninách 

se každé ráno scházel se svým nejlepším kamarádem Oldřichem a na zahradě se myli 

studenou vodou z pumpy. Na rozdíl od Oldřicha, který s tím s prvními říjnovými mrazíky 

přestal, on pokračoval dál. Václav chtěl zkusit taky běh s batohem naloženým cihlami, 

ale ani ho neuzvedl. Raději proto cihly nenápadně vrátil za dům, aby ho nikdo neviděl.

(A. Mornštajnová, Hotýlek, upraveno)

 5 Co Václav dělal opakovaně?

A) Myl se studenou vodou.

B) Trénoval v zimní bundě.

C) Dodržoval vajíčkovou dietu.

D) Běhal s batohem plným cihel.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

……………………………….….

Podle čínské legendy se první pokus létat odehrál už ve starověku, kdy císařský syn 

Juan Huangtu v 6. století př. n. l. utekl z vězení na okřídleném drakovi. Prý šlo o obrovský 

létací stroj. Za zakladatele letectví je však považován malíř a vynálezce Leonardo da Vinci 

(1452–1519). Ten nakreslil více než 150 létacích strojů. Několik z nich dokonce i sestrojil, 

ale v praxi nefungovaly. Na první skutečný let si dějiny počkaly do roku 1783, kdy 

bratři Montgolfierové ve Francii sestavili horkovzdušný balon. První letadlo se objevilo 

až ve 20. století. S motorovým strojem se jako prvním podařilo vzlétnout v roce 1903 

bratrům Wrightovým ze Spojených států amerických.

(Téma 21/2018, upraveno)

 6 Který nadpis nejlépe vyjadřuje obsah celého textu?

A) 20. století – století létání

B) Začátky létání ve starověku

C) Od pokusů k prvním úspěšným letům

D) Neúspěšné pokusy prvních vynálezců



12

Přečtěte si otázky v úlohách 7–14 a informační leták o běžeckých závodech RunCzech. 

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

odpovědích použijte nejvýše 3 slova.

 7 Kolik kilometrů uběhne každý běžec na Juniorském maratonu?

Odpověď:  

 8 Na kterém místě končí závod Prague Night Run?

Odpověď:  

 9 V kolik hodin je start Valentýnského běhu?

Odpověď:  

10 Který z uvedených tří nových závodů RunCzech je pro účastníky zdarma?

Odpověď:  

11 Co stejného dostanou účastníci všech uvedených tří nových závodů RunCzech?

Odpověď:  

12 Ve kterém městě je cíl závodu Marathon The Authentic?

Odpověď:  

13 Který den se běžci ze závodů RunCzech dozvědí, že se mohou zúčastnit závodu 

Marathon The Authentic?

Odpověď:  

14 Který druh stromu podpoří účastníci některého ze závodů Běh pro přírodu?

Odpověď:  

2. ČÁST ÚLOHY 7–14 16 bodů / 2 body
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Běžecké závody RunCzech

RunCzech jsou různé běžecké závody pořádané po celé České republice. Tyto závody 
navazují na dlouhou tradici maratonských závodů a jejich cílem je zapojit do běhání 
širokou veřejnost.

Tipy na vybrané tři nové závody RunCzech

Juniorský maraton

Jedná se o štafetový závod 
studentů středních škol.
Družstvo složené z 10 členů 
uběhne maratonskou 
trať v délce 42 km. Každý 
student tak překoná stejně 
dlouhou trať v délce 4,2 km 
a pak předá štafetu dalšímu 
členovi týmu.
Každý závodník si odnese:
• startovní číslo
• diplom
Startovné je 50 Kč za 
osobu.
Juniorský maraton se koná 
ve všech krajských městech 
České republiky.

Prague Night Run

Závod na 15 kilometrů se 
startem na Karlově mostě 
se běží v nočních hodinách, 
kdy vás hlavní město 
okouzlí svou tajemnou 
krásou.
Závod je určen běžcům 
všech výkonnostních 
úrovní.
Startovné 400 Kč zahrnuje:
• startovní číslo
•  oficiální běžecké tričko 

s logem závodu
• občerstvení
Kdo doběhne do cíle na 
Palachově náměstí, získá 
běžeckou čelenku.

Valentýnský běh

Registrace je od 8 hodin 
na pražském Výstavišti. 
Zde si běžci mohou dát 
za 80 Kč zdravou snídani. 
Pak se přesunou do 
Stromovky, kde v 10 hodin 
začíná hromadná 
rozcvička. O půl hodiny 
později všichni vyběhnou 
na půlmaratonskou trasu.
Startovné hradí sponzor 
závodu firma BonBon.
Kromě startovního čísla 
všichni závodníci také 
dostanou:
• občerstvení
• reklamní předměty

Řecký závod Marathon The Authentic – zážitek na celý život!

Čtyřicet vylosovaných běžců, kteří splní níže uvedené podmínky, bude mít jedinečnou 
možnost zaběhnout si závod Marathon The Authentic v Řecku. Tento legendární maraton 
se každý rok běží z Marathónu do Atén po stejné trase, po které běžel maratonský běžec 
Feidippidés v roce 490 před naším letopočtem.
Obecné informace:
–  zájemce o slosování je povinen zúčastnit se minimálně tří závodů RunCzech 

(započítávají se všechny závody s datem konání do 30. června)
–  slavnostní slosování proběhne 7. července v sídle běžeckého centra Running Mall 

a ještě ten den budou vylosovaní běžci informováni SMS zprávou
–  vylosovaný běžec musí zaslat závaznou přihlášku nejpozději do 15. července
–  všechny náklady spojené s účastí na maratonu a s cestou do Řecka si hradí běžec sám, 

RunCzech nabízí pouze možnost se tohoto slavného závodu zúčastnit

Charitativní závody Běh pro přírodu – běhej a pomáhej!

Záleží vám na prostředí, ve kterém běháte? Připojte se k závodníkům, kteří každoročně 
podporují vysazování nových stromů v místech, kde je to potřeba. Od roku 2005 díky 
finančním příspěvkům běžců přibylo do krajiny téměř 3 000 javorů. V letošním roce 
bychom rádi vysadili dalších 500 těchto stromů.
Jak se zapojit?
Přihlaste se na některý z charitativních závodů Běh pro přírodu a zaplaťte startovné. Aktuální 
seznam závodů naleznete na webových stránkách pod záložkou RunCzech a charita.

(www.runczech.com, upraveno)
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Přečtěte si článek o učitelce tance Elišce Vantové. Na základě informací v textu vyberte 

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

Eliška Vantová žije tancem

Eliška Vantová se narodila v Jihlavě a prožila zde většinu života. Svůj životní příběh 
popisuje takto: „Jako malá jsem chtěla být divadelní herečkou. Tento sen se mi bohužel 
nesplnil. Po střední škole jsem se dostala na žurnalistiku v Praze a po absolvování jsem 
pracovala jako novinářka. Práce v redakci mě pak přestala bavit, a tak jsem se vrátila 
do Jihlavy a začala se věnovat výuce tance. Otevřela jsem si také malý obchod se 
sportovním zbožím. Na nic jiného už mi nezbývá čas, nedávno jsem musela odmítnout 
i nabídku vstoupit do politiky.“

Tanec je pro Elišku celoživotní koníček. „V pěti letech mě mamka vodila na 
gymnastiku, kde jsem se dost nudila. Potom jsem začala tancovat a brzy bylo jasné, 
že u toho zůstanu,“ vzpomíná na své taneční začátky Eliška. „Pro mého tátu to bylo 
zklamání. Chtěl, abych se stala závodní plavkyní jako on. Už ve třech letech jsem proto 
začala s plaveckými tréninky. Později mě táta přihlásil také na atletiku, ale dlouho jsem 
u ní nevydržela. Ani tenisová raketa, kterou jsem od něj kolem čtvrtého roku dostala, 
mě nezaujala. Tanec u mě zkrátka vyhrál,“ popisuje Eliška.

Se svým rodným městem se později mladá tanečnice musela na nějaký čas rozloučit. 
„Ve druhém ročníku na střední škole jsem vyhrála taneční soutěž v Praze a dostala 
nabídku pravidelně vystupovat v tanečním divadle. Podmínkou bylo, že se do Prahy 
přestěhuju. I když to byla lákavá nabídka, nepřijala jsem ji. Krátce poté se ale firma, ve 
které byli zaměstnaní oba moji rodiče, rozhodla přesídlit do našeho hlavního města, a tak 
jsme se nakonec stěhovali všichni. Po dvou letech jsme se vrátili do Jihlavy. Tedy já jenom 
na půl roku, protože pak jsem začala v Praze studovat na Karlově univerzitě,“ vzpomíná 
Eliška.

Dnes je zaměstnaná ve Sportovním centru Jihlava, kde vede taneční klub Hopskoč. 
Navštěvuje ho asi sto dětí. „Jako učitelka umí být s dětmi kamarádka a dokáže jim 
odpustit vynechané tréninky nebo pozdní příchody. Někdy dává naději na úspěch i těm, 
o kterých ví, že nikdy dobří nebudou,“ říká o ní manžel David. „Její taneční trénink na 
první pohled vypadá jako zmatek a pobíhání sem a tam. Ale Eliška má vždy všechno 
dobře promyšlené. A díky jejímu smyslu pro humor a tomu, že si umí dělat legraci, jsou 
její hodiny velmi oblíbené,“ dodává David.

Za svoji obětavou péči o mladé tanečníky a tanečnice dostala Eliška tento týden 
Cenu Rady města Jihlavy. Součástí ceny je i finanční odměna ve výši sto tisíc korun. 
Eliška prozradila, že chtěla tuto částku věnovat sportovnímu centru na jeho aktivity. 
Ale ředitelka centra jí doporučila, ať si raději odpočine a vydá se na pořádnou zahraniční 
dovolenou. Eliška to zvažovala, ale pak se rozhodla, že si do kuchyně pořídí nové 
elektrospotřebiče. „Sice bychom potřebovali udělat nějaké opravy na domě, ale ty ještě 
počkají,“ říká s úsměvem sympatická paní učitelka.

(inspirováno vysocina.rozhlas.cz)

3. ČÁST ÚLOHY 15–19 10 bodů / 2 body
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15 Co Eliška dělá kromě výuky tance?

A) Podniká.

B) Je politička.

C) Hraje v divadle.

D) Pracuje jako novinářka.

16 Kterému sportu se Eliška věnovala jako prvnímu?

A) tenisu

B) atletice

C) plavání

D) gymnastice

17 Proč se Eliška poprvé přestěhovala do Prahy?

A) kvůli práci rodičů

B) kvůli taneční soutěži

C) kvůli studiu na vysoké škole

D) kvůli pracovní nabídce v tanečním divadle

18 Jaká je Eliška jako učitelka tance?

A) přísná

B) vtipná

C) upřímná

D) zmatená

19 Co Eliška udělá s finanční odměnou, kterou dostala od Rady města Jihlavy?

A) Použije ji na opravu domu.

B) Daruje ji sportovnímu centru.

C) Pojede za ni na dovolenou do zahraničí.

D) Koupí za ni nové vybavení do domácnosti.
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Přečtěte si požadavky pěti lidí, kteří si dnes chtějí objednat jídlo na internetu, a nabídku 

sedmi restaurací. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 20–24 vždy jednu 

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

20 Matěj si dnes chce objednat pizzu, a to nějakou s masem. K ní si chce dát zeleninový 

salát. Jídlo mu mohou dovézt do práce, ale klidně se může i projít a jídlo si sám 

vyzvednout.

Odpověď: 

21 Soňa nikdy nejí bezmasé pokrmy, dnes se rozhodla pro těstoviny. K jídlu si chce 

dát také zeleninový salát. Pro jídlo si dojde sama, protože s rozvozem jídla má 

špatné zkušenosti.

Odpověď: 

22 Václav si chce objednat pizzu. Většinou si vybírá nějakou s masem, ale dnes chce 

udělat výjimku. Jako dezert si chce dát něco sladkého. Je mu jedno, jestli mu jídlo 

přivezou nebo si pro něj sám dojde.

Odpověď: 

23 Emil si chce jídlo sám vyzvednout a sníst si ho na lavičce v parku. Musí to být 

těstoviny s masem, protože po pizze má vždy brzy hlad. Místo salátu si chce dnes 

dát něco sladkého.

Odpověď: 

24 Tereza hledá nabídku jídel bez masa. Chce něco jiného než těstoviny, například 

pizzu. Po jídle si většinou objednává dezert, ale dnes si chce dát zeleninový salát. 

Má hodně práce, proto si chce nechat jídlo dovézt.

Odpověď: 

4. ČÁST ÚLOHY 20–24 10 bodů / 2 body
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NABÍDKA RESTAURACÍ

A)  Nabízíme různé druhy pizzy, u nás si vybere určitě každý. Dnešní speciální menu: 
pizza s hovězími plátky a zeleninová pizza. Ke každé pizze od nás dostanete sladký 
zákusek. Pokud si zvolíte osobní odběr, připravíme objednávku na přesný čas. 
Zajišťujeme také rozvoz jídel, bližší informace naleznete na www.giulietta.cz. Příští 
měsíc plánujeme rozšířit nabídku o těstoviny a zeleninové saláty.

B)  U nás si můžete objednat italské těstoviny s masem za skvělé ceny. Myslíme i na 
vegetariány! Jako zákusek doporučujeme sladké moučníky. Nebo si hlídáte váhu 
a raději byste si dali zeleninový salát? Není problém, určitě si z naší široké nabídky 
vyberete. Zaručujeme doručení objednávky ve vámi zvolený čas, osobní odběr 
bohužel není možný. Objednávejte na www.pasta-delizioso.cz.

C)  Nejlepší pizzu najdete jen u nás na www.guiseppe.cz! Náš italský kuchař pro vás 
denně připravuje čtyři druhy pizzy: šunkovou, salámovou, slaninovou a – mezi 
zákazníky nejoblíbenější – pizzu s kuřecím masem. Určete si sami čas, kdy si pro pizzu 
přijdete nebo kdy si ji chcete nechat dovézt. Ke každé objednávce sladká tečka – 
zákusek dle vlastního výběru. Již brzy plánujeme rozšířit nabídku o zeleninové saláty.

D)  Nabízíme vynikající italské pizzy s různými druhy šunky, salámů a masa. Navíc od nás 
dostanete ke každé pizze i něco navíc. Vyberte si, jestli to bude zeleninový salát, nebo 
výborný sladký moučník z domácí pekárny. Upozorňujeme, že osobní odběr není 
z technických důvodů možný, ale vaši objednávku doručíme přesně ve vámi zvolený 
čas. Více na www.pizzeria-stramaccioni.cz.

E)  Přemýšlíte, co si dáte dobrého k obědu? Vyberte si z naší bohaté nabídky italských 
jídel na www.lamarina.cz. Specializujeme se na těstoviny a pizzy. Heslem našeho 
podniku je „Na mlsný jazýček hromadu masíček“, a proto u nás nenajdete žádná 
vegetariánská jídla. Ke každému jídlu přikládáme sladký moučník zdarma. Zvolte si, 
jestli si pro jídlo přijdete sami, nebo jestli si ho chcete nechat přivézt.

F)  Máte chuť na pořádné italské jídlo? Zapomeňte na pizzu a podívejte se na naše 
webové stránky www.pasteria.cz, kde máme širokou nabídku pravých italských 
těstovin s masem i bez. Ke každé objednávce je nyní zdarma zeleninový salát, vybírat 
můžete vždy z pěti možností. Zvolte si sami čas, kdy si u nás jídlo vyzvednete. Od 
příštího týdne si budete moct nechat jídlo také dovézt.

G)  Nabízíme italské speciality – těstoviny a mnoho druhů pizzy. Všechna naše jídla 
jsou vegetariánská. Ke každému jídlu dostanete zeleninový salát dle denní nabídky. 
Jídla dovezeme na vámi uvedenou adresu nebo si je můžete vyzvednout u nás ve 
stanovený čas. Denní nabídku naleznete na našich stránkách www.don-carlos.cz. 
Zaručujeme skvělé ceny a naprostou spokojenost! Přesvědčte se o tom!

(CZVV)
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Přečtěte si článek o filmu Hluché dny. Na základě textu vyberte k úlohám 25–34 vždy 

jednu správnou odpověď A–C.

Film Hluché dny

První celovečerní film slovenského režiséra Pavola Pekarčíka představuje život 

v romských osadách1 na Slovensku. Vypráví příběhy několika dětí, které mají vlastní 

sny a touhy, ale nižší šanci si je splnit, (25) ________________ žijí na okraji společnosti. 

Pocházejí z chudých romských rodin, bojují s hloupými (26) ________________ ostatních 

lidí a navíc jsou neslyšící.

Povídkový film nejprve zobrazuje malého Mariána, který se chce stát strojvedoucím. 

(27) ________________ ze všeho nacvičuje akční scény ze svého oblíbeného filmu 

Krvavý sport s Jeanem-Claudem van Dammem. Mariánova kamarádka Sandra pro 

změnu miluje fotbal a touží po setkání s brazilským fotbalistou Ronaldinhem. Tři 

sourozenci Karmen, Kristián a Roman sní o (28) ________________ pokoji, který si 

postupně staví na skládce. Nakonec divák sleduje budoucí rodiče Alenu a Reného, kteří 

doufají, že (29) ________________ dítě bude zdravé.

Režisér Pekarčík o svých zkušenostech z natáčení filmu říká: „Bylo velmi 

zajímavé poznat život těchto mladých lidí a (30) ________________, že všichni mají 

podobné sny, radosti i obavy jako my. A právě o tom by tento film měl být. Měl by 

(31) ________________ spojovat.“ Hlavní kameraman Oto Vojtičko si během natáčení 

uvědomil, že lidé z chudých poměrů dokážou být šťastnější než on. „Někdy jsem hodně 

nespokojený, i když mám všeho dostatek. Tam jsem viděl, (32) ________________ se děti 

umí radovat i z maličkostí,“ uvádí Vojtičko.

Ve filmu se kromě romštiny užívá také znakový jazyk. Režisér Pekarčík 

(33) ________________: „Komunikace s neslyšícími herci pro mě byla velmi obtížná, 

protože znakový jazyk neumím. Navíc slovenští Romové nemluví běžným slovenským 

znakovým jazykem, ale vytváří si svoje vlastní znaky.“

Neslyšící romské děti v tomto filmu hrají ve svém přirozeném domácím prostředí, 

do (34) ________________ režisér Pekarčík citlivě zapojil drobné vymyšlené příběhy. 

Snímek měl světovou premiéru 1. července 2019 na Mezinárodním filmovém festivalu 

v Karlových Varech.

(www.rozhlas.cz a www.romea.cz, upraveno)

1 osada: menší osídlené místo, část obce

5. ČÁST ÚLOHY 25–34 10 bodů / 1 bod
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25 A) kde B) i když C) protože

26 A) přídavky B) předsudky C) příspěvky

27 A) Rád B) Raději C) Nejraději

28 A) vlastní B) vlastním C) vlastnímu

29 A) jeho B) její C) jejich

30 A) dozvědět se B) dozvěděl se C) dozví se

31 A) lidé B) lidem C) lidi

32 A) co B) jak C) proto

33 A) přiznává B) doporučuje C) chválí

34 A) kterého B) kterému C) kterém
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Přečtěte si článek o hudebním festivalu Colours of Ostrava 2019 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.

Tlumočené písně na festivalu Colours of Ostrava

Neslyšící lidé na hudebním festivalu? To možná některé návštěvníky 

festivalu Colours of Ostrava 2019, který se jako obvykle konal 

v (0) červenci, překvapilo. Nakonec přišlo několik desítek neslyšících 

návštěvníků a všichni si užili koncert (35) ________________ 

písničkáře Pokáče a vystoupení ostravské hudební skupiny Nedivoč.

Koncerty do českého znakového jazyka tlumočila brněnská 

skupina Hands Dance. Její členové vystupují na hudebních 

(36) ________________ už několik let a na Colours of Ostrava se 

představili podruhé. „Snažíme se nejenom přeložit význam textu, 

ale pomocí umělecké formy znakového jazyka (37) ________________ 

neslyšícím divákům přiblížit také rytmus a melodii. Ale nejdůležitější 

je pro (38) ________________ vytvoření atmosféry a předání stejného 

prožitku, jaký z koncertu mají slyšící diváci,“ říká vedoucí této skupiny 

Radka Kulichová. Příprava na koncert podle ní trvá i několik týdnů – 

podle počtu tlumočených písní a podle složitosti překládaných textů.

Letošní tlumočené koncerty (39) ________________, takže se 

kromě muzikantů a slyšících posluchačů dobře bavili i neslyšící diváci.

(www.novinky.cz, upraveno)

(0) červenec

(35) známý

(36) festivaly

(37) chtít

(38) my

(39) povést se

6. ČÁST ÚLOHY 35–39 5 bodů / 1 bod
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KONEC DIDAKTICKÉHO TESTU

Přečtěte si vypravování začínající herečky, která žije v New Yorku, a doplňte prázdná místa 

v úlohách 40–44. Ze slova uvedeného vpravo na konci řádku s příslušnou úlohou vytvořte 

vhodné odvozené slovo ve správném tvaru. Úloha (0) slouží jako vzor.

Moje první natáčení

Chci být slavná (0) herečka a dnes mě čeká první natáčení. Budu hrát 

v reklamě na prací prášek.

Budík zvoní ve 4:15. Jsem nevyspalá, (40) ________________ 

vstávám a v pět hodin vyrážím na metro. Ostatní cestující ve vagoně 

mají stejně ospalý pohled jako já a je tady (41) ________________ 

ticho než obvykle. Vystoupím na zastávce na rohu Dvaasedmdesáté 

a Broadwaye a ujdu pěkných pár metrů směrem k Central Parku, 

než si uvědomím, že mířím na opačnou stranu. Okamžitě se 

otočím a jdu zpátky na západ. Hledám přechod, protože potřebuju 

(42) ________________ silnici. Zatím naštěstí není moc velký provoz.

Projdu kolem několika nákladních aut, u kterých jsou oranžové 

dopravní kužely. Na sloupech pouličních lamp visí cedule: 

ZÁKAZ (43) ________________ – FILM. To musí být ono! To musí být 

moje natáčení!

U aut stojí mladá dívka. Má na sobě (44) ________________ kabát 

a mluví do vysílačky.

Zeptám se: „Dobrý den, promiňte, co je tohle za natáčení?“

„Reklama na jogurty,“ odpoví mi dívka znuděně.

(L. Grahamová, Jednoho dne, možná…, upraveno)

(0) herec

(40) pomalý

(41) velký

(42) jít

(43) parkovat

(44) barva

7. ČÁST ÚLOHY 40–44 5 bodů / 1 bod
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