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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

Splněný dětský sen

Mnoho kluků si přeje v dospělosti usednout za volant jako profesionální řidič. 

Ne každému se to splní. Neslyšící Petr Zajíček se už v devíti letech rozhodl, že bude 

řídit kamiony. Odmalička si hrál s auty a jejich obrázky měl ve svém pokoji všude 

na stěnách. Na základní škole mu ale řekli, že neslyšící člověk řídit kamion nemůže. 

Chtěl se alespoň vyučit automechanikem a věnovat se opravě aut, ani to mu však 

nedoporučovali. Nakonec se vyučil elektrikářem. Místo toho, aby po škole začal pracovat 

ve vystudovaném oboru, udělal si řidičský průkaz skupiny B a tři roky si vydělával jako 

kurýr. Během této doby hledal možnosti, jak získat řidičský průkaz i na řízení kamionu. 

To se mu nakonec povedlo a dnes jezdí kamionem po celé Evropě.

(www.ceskatelevize.cz, upraveno)

 1 Které zaměstnání bylo Petrovo první?

A) kurýr

B) elektrikář

C) řidič kamionu

D) automechanik

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

Papoušci sprostě nadávali návštěvníkům zoo

Zoologická zahrada v Lincolnu, která sídlí asi 150 kilometrů severně od Londýna, získala 

letos v srpnu pět papoušků žako. Zoo je daroval jeden lincolnský chovatel. Ve veřejně 

přístupných klecích papoušci dlouho nezůstali, protože návštěvníkům zoo sprostě 

nadávali. Vedení zoo se proto rozhodlo papoušky raději přestěhovat jinam. Ošetřovatelka 

Jess Newtonová předpokládala, že papoušci po přesunu do klecí, které nejsou přístupné 

veřejnosti, nadávat přestanou. To se ale nestalo. „Některým návštěvníkům nadávání 

připadalo legrační, ale já to vnímám jako velký problém, protože k nám chodí hodně 

malých dětí. Proto jsme se rozhodli papoušky přesunout,“ řekl ředitel zoo Steve Davies. 

„Pokud ale naučí nadávky i ostatní papoušky a nakonec budeme mít v zoo 250 sprostých 

ptáků, nevím, co budeme dělat,“ dodal Davies.

(www.idnes.cz, upraveno)

 2 Které tvrzení je pravdivé?

A) V zoo žije 250 sprostých papoušků.

B) Zoo získala pět papoušků žako z Londýna.

C) Ošetřovatelka očekávala jiné chování papoušků žako.

D) Podle ředitele zoo je nadávání papoušků žako legrační.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3

Rekonstrukce tramvají T10

Ostravská společnost Ekova Electric začala s pracemi na celkové rekonstrukci 

tramvají T10. Do Ostravy tramvaje putovaly z plzeňského dopravního podniku, který 

je nedávno prodal Dopravnímu podniku hl. m. Prahy. Tramvaje T10 vozily cestující 

původně v Brně, od roku 1996 pak jezdily v pravidelném provozu v Plzni. Na poslední 

veřejnou jízdu v listopadu loňského roku se tam přijely podívat stovky zájemců o historii 

dopravních prostředků. Dopravní podnik hl. m. Prahy plánuje vozy zrekonstruovat do 

podoby z 60. let, kdy byly tramvaje T10 v Brně vyrobeny. Už za několik měsíců se jimi 

budou moct svézt obyvatelé i návštěvníci hlavního města na historické lince číslo 23.

(zdopravy.cz, upraveno)

 3 Kde se mohli cestující svézt tramvajemi T10 naposledy?

A) v Plzni

B) v Brně

C) v Praze

D) v Ostravě
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

Moje spolužačka Milena

Maturovali jsme v květnu 1999 a většina z nás byla smutná, že už se pohromadě nikdy 

neuvidíme. Spolužačku Milenu to ale nijak netrápilo a těšila se na prázdniny. Podala si 

přihlášku na právnickou fakultu, ale udělala to jenom kvůli rodičům. Vždycky si totiž přála 

studovat na fakultě tělesné výchovy. Byla přesvědčená, že z jejího pohybového talentu 

budou na škole nadšení a že ji přijmou. Nakonec začátkem června přijímací zkoušky na 

svou vysněnou školu neudělala. Později ani na práva, ale to jí bylo úplně jedno. Milena 

přemýšlela, co bude dál. Po několika dnech se rozhodla, že začne pracovat v cizině. 

A i když z tohoto rozhodnutí neměla žádnou radost, koupila si letenku do Dublinu.

(inspirováno P. Hartl; Prvok, Šampón, Tečka a Karel)

 4 Jak se Milena cítila?

A) Bylo jí líto, že střední škola končí.

B) Těšila se, že pojede pracovat do zahraničí.

C) Mrzelo ji, že ji nepřijali na právnickou fakultu.

D) Byla si jistá, že udělá přijímací zkoušky na fakultu tělesné výchovy.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Sochař Václav Jára

Letos uplynulo přesně 200 let od narození sochaře Václava Járy. Vyučil se kuchařem 

v klášteře v Roudnici nad Labem a poté vařil na statku Petra Mlejnka ve Štětí. Kromě 

práce v kuchyni začal v okolních pískovcových skalách vytvářet krásné sochy. Bohatý 

statkář Mlejnek ho chtěl podpořit a poslal ho studovat sochařské umění do Mnichova, 

kde si Václav Jára oblíbil sochy v kostele Panny Marie. Po návratu do Čech dostal nabídku 

na výzdobu katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Nabídku přijal a po několika 

měsících sochy úspěšně dokončil. Můžeme je tam obdivovat dodnes. Jeho nejslavnějším 

žákem se stal Oldřich Holásek. Ten podle podoby svého učitele vytvořil sochu, kterou 

najdeme v kapli sv. Jana Nepomuckého v Letohradu.

(inspirováno Respekt 38/2020)

 5 Kde najdeme umělecká díla Václava Járy?

A) v kostele Panny Marie

B) v katedrále sv. Mikuláše

C) v kapli sv. Jana Nepomuckého

D) v klášteře v Roudnici nad Labem
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

……………………………………

Vzácná listina z roku 1414, která se týkala právních záležitostí 

církve, byla až donedávna majetkem soukromého sběratele. 

Ten nejprve zvažoval prodej dokumentu, ale nakonec se 

rozhodl, že ho daruje Národní knihovně. Ještě před předáním 

byl vzácný dokument vystaven v soukromém muzeu. I když 

výstavu doprovázela přísná bezpečnostní opatření, vznikl 

v jedné výstavní síni požár, který spustil požární poplach. V muzeu došlo k výpadku 

elektrického proudu a nastal zmatek. Toho využil neznámý pachatel, rozbil skleněnou 

vitrínu a se vzácnou listinou utekl. Policie nyní zkoumá záběry kamer z výstavní síně, další 

informace z vyšetřování nejsou dosud známé.

(inspirováno www.irozhlas.cz)

 6 Který nadpis se nejlépe hodí k tomuto textu?

A) Prodej vzácného dokumentu

B) Krádež vzácného dokumentu

C) Zničení vzácného dokumentu

D) Darování vzácného dokumentu
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Přečtěte si otázky v úlohách 7–14 a informační leták o Botanické zahradě Teplice. Na 

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

použijte nejvýše 3 slova.

 7 Ve kterém roce byla otevřena Botanická zahrada Teplice?

Odpověď:  

 8 Jak se jmenuje ochránce Botanické zahrady Teplice?

Odpověď:  

 9 Která rostlina roste ve všech třech uvedených sklenících?

Odpověď:  

10 Do kolika hodin je možné si zakoupit vstupenku do Botanické zahrady Teplice 

na podzim?

Odpověď:  

11 Kolik českých korun zaplatí v červenci dospělý zájemce o komentovanou 

prohlídku Botanické zahrady Teplice?

Odpověď:  

12 Co je návštěvníkům podle uvedených pravidel chování povoleno dělat 

ve sklenících?

Odpověď:  

13 Jaký název má skleník, u kterého se nachází automat na pamětní mince?

Odpověď:  

14 Ve které ulici mohou na delší dobu zaparkovat zájezdní autobusy?

Odpověď:  

2. ČÁST ÚLOHY 7–14 16 bodů / 2 body
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Botanická zahrada Teplice

Stručná historie botanické zahrady

Z historických stavebních plánů z roku 1904 víme, že se na místě 
dnešní botanické zahrady Teplice nacházelo zahradnictví s několika 
skleníky. V roce 1970 začaly vznikat návrhy na rekonstrukci skleníků 
a založení botanické zahrady. Tyto plány se podařilo uskutečnit 
v roce 1975, kdy byl celý areál zpřístupněn veřejnosti.
Výstavní skleníky

Výstavní skleníky o ploše přibližně 1 800 m² navrhl architekt Richard Blažek. Nad hlavním 
vchodem do skleníků visí kamenná socha indiánského boha Yum Kaax, který dává pozor 
na všechny skleníky a chrání celý areál zahrady.

Subtropický skleník 
(celková plocha 486 m²)
V tomto skleníku rostou 
vzácné orchideje z Jižní 
Ameriky a stoletý 
africký jehličnatý strom 
Podocarpus gracilior. V levé 
části skleníku jsou zasazeny 
různé druhy asijských 
rododendronů s krásnými 
rudými a fialovými květy.

Tropický skleník 
(celková plocha 1080 m²)
V tomto skleníku naleznete 
nejen nádherné velkokvěté 
rododendrony dovezené 
ze severní Austrálie, ale 
i záhon s orchidejemi. 
Zajímavostí tohoto skleníku 
jsou dvě velká akvária, 
která obývají africké 
labyrintky (druh ryb).

Skalničkový skleník 
(celková plocha 216 m²)
V tomto skleníku jsou 
vysázeny rostliny horských 
oblastí Evropy a Asie, 
jako jsou mateřídouška 
a netřesky. Opravdovou 
vzácností je zde několik 
druhů suchomilných 
rododendronů 
z Nové Guiney.

Otevírací doba a vstupné

červen–srpen 8:00–19:00
ostatní měsíce 9:00–17:00
Pokladna se zavírá půl hodiny před 
koncem otevírací doby.
Dospělí: 90 Kč
Děti, žáci a studenti do 18 let: 50 Kč

Pravidla chování v botanické zahradě

Nedotýkejte se rostlin, mohou být 
jedovaté. Vyznačené cesty v zahradě 
neopouštějte. Fotografovat s bleskem 
se v celém areálu zahrady smí, a to bez 
poplatku. Psi mají do botanické zahrady 
vstup povolen, brát je s sebou do skleníků 
je však zakázáno.

Akce na červenec

Každou středu v 15:00 se koná oblíbená 
komentovaná prohlídka botanické 
zahrady. Kapacita je omezena na 
maximálně 25 osob. Platí se obvyklé 
vstupné do botanické zahrady navýšené 
o 30 Kč.

Upomínkové předměty

U pokladny si můžete koupit turistické 
známky, pohledy a nově vydanou knihu 
o botanické zahradě. U vchodu do 
největšího ze všech tří skleníků je umístěn 
automat, kde si můžete zakoupit pamětní 
minci. Na její jedné straně je botanická 
zahrada, na druhé orchidej.

Doprava do botanické zahrady

Zahradu najdete na konci ulice Josefa Suka. Dojdete k ní od zastávky autobusu Nové 
lázně. Kvůli omezenému množství parkovacích míst před zahradou nedoporučujeme 
dopravu autem. Zájezdní autobusy s turisty mohou na krátkou chvíli zastavit a vyložit 
cestující v ulici Ševčíkova, poté musí pokračovat v jízdě a odbočit do ulice Doubravka, 
kde se pro ně nachází parkovací místa.

(www.botanickateplice.cz, upraveno)
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Přečtěte si článek o Rubikově kostce a jejím vynálezci. Na základě informací v textu 

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

Rubikova kostka

Ernő Rubik se narodil v maďarském hlavním městě Budapešti 
13. 7. 1944. Po otci zdědil křestní jméno i lásku k vědě. „Jako malý 
jsem měl moc rád různé hádanky a matematické úlohy,“ 
vzpomínal později tento světoznámý vynálezce. Vystudoval 
nejprve sochařství na střední škole výtvarných umění a pak obor 
architektura na budapešťské Technické univerzitě. Okamžitě po 
absolvování univerzity v roce 1967 získal místo vyučujícího na 
Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

Aby pomohl svým studentům, sestrojil pro ně 19. května 1974 zajímavou učební 
pomůcku – kostku sestavenou z malých barevných kostiček. Cílem bylo kostku složit, 
to znamená dostat na každou stranu kostky malé kostičky stejné barvy. V roce 1975 si 
Rubik nechal na úřadě potvrdit autorská práva k tomuto svému prvnímu vynálezu a chtěl 
kostku co nejdříve nabídnout zákazníkům. To však nebylo v tehdejším komunistickém 
Maďarsku vůbec jednoduché. Když se kostka po třech letech konečně dostala do obchodů, 
lidé si ji ihned oblíbili. Zajímavostí je, že už v roce 1972 se na světě objevila podobná 
skládací kostka, ale americký vynálezce Larry D. Nichols tehdy se svou hračkou neuspěl.

I když měla Rubikova kostka v Maďarsku úspěch, svět by se o ní pravděpodobně 
nikdy nedozvěděl. Za její slávu může Tibor Laczi, který jednou při návštěvě Budapešti 
spatřil v kavárně číšníka, jak si hraje s nějakou barevnou věcí. Schopný obchodník žijící 
v USA projevil o hračku velký zájem a okamžitě vyhledal Ernőho Rubika. Když Laczi získal 
autorská práva na kostku, spojil se s jiným vynálezcem hraček Thomasem Kremerem, aby 
společně oslovili Johna Winklera. Tento majitel velké americké hračkářské firmy se stal 
výrobcem hračky, které se od té doby vyrobilo a prodalo kolem čtyř set milionů kusů.

Díky své oblibě se Rubikova kostka objevila v desítkách filmů. Například ve filmovém 
hitu Štěstí na dosah hlavní hrdina Will vidí, jak se jeho šéf neúspěšně pokouší kostku 
složit. Will si ji půjčí a překvapenému šéfovi ukáže, že na tom není nic složitého. Využití 
pro kostku našli i tvůrci seriálu Simpsonovi. V jednom z dílů se Marge Simpsonová snaží 
kostku složit, ale po několika pokusech ji vztekle zahodí za pohovku. Podle hračky se 
jmenuje také český kriminální film Rubikova kostka, i když ji v příběhu zahlédneme 
jen jako ozdobný přívěsek ke klíčům. A třeba spisovatel Jaroslav Mašín napsal povídku 
Rubikova kostka o tom, jak s kostkou beznadějně zápasí a budí se kvůli tomu ze spaní.

Kromě kostky Rubik vynalezl celou řadu dalších podobných hraček, ale ty neměly 
takový úspěch, jak se čekalo. „Myslím, že i ty ostatní hračky jsou hodně dobré. Když se 
pozorně podíváte do obchodů, zjistíte, že se stále prodávají. Nepochybuju o tom, že si je 
zákazníci budou kupovat ještě dlouho,“ prohlásil Ernő Rubik v jednom rozhovoru. Slavný 
maďarský vynálezce, který obvykle dává rozhovory velmi nerad, tentokrát udělal výjimku 
a novináři si s ním užili velkou zábavu. Na závěr rozhovoru Rubik dodal: „Kostka má 
dodnes velké kouzlo a přitažlivost. Jsem si jistý, že nebude nudit ani další generace.“

(www.reflex.cz, upraveno)

3. ČÁST ÚLOHY 15–19 10 bodů / 2 body
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15 Které povolání vykonával Ernő Rubik ihned po dokončení studia 

na vysoké škole?

A) učitel

B) sochař

C) architekt

D) vynálezce

16 Ve kterém roce se začala Rubikova kostka prodávat?

A) 1972

B) 1974

C) 1975

D) 1978

17 Kdo začal Rubikovu kostku vyrábět v Americe?

A) Tibor Laczi

B) Ernő Rubik

C) John Winkler

D) Thomas Kremer

18 Ve kterém uměleckém díle se někomu podaří Rubikovu kostku složit?

A) v seriálu Simpsonovi

B) ve filmu Štěstí na dosah

C) ve filmu Rubikova kostka

D) v povídce Jaroslava Mašína

19 Jaký byl Ernő Rubik během rozhovoru?

A) nudný

B) zklamaný

C) neochotný

D) sebevědomý
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Přečtěte si požadavky pěti párů, které hledají na tento víkend ubytování v kempu, 

a nabídku sedmi kempů. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 20–24 vždy 

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

20 Lucie a Mirek hledají kemp, který nabízí k pronájmu chatky. Za jednu noc chtějí 

celkem zaplatit maximálně 250 Kč i s poplatkem za auto. Ubytování si chtějí 

rezervovat online. V kempu nesmí být povolen pobyt psů.

Odpověď: 

21 Monika a Andrej se chtějí ubytovat v kempu, ve kterém si můžou pronajmout stan. 

Za jednu noc můžou dohromady zaplatit nejvýše 250 Kč i s poplatkem za auto. 

Mají psa a chtějí si ho vzít s sebou.

Odpověď: 

22 Jana a Petr hledají kemp, ve kterém je povolen pobyt psů. Místo stanu si tento 

víkend chtějí pronajmout chatku. Ubytování si chtějí rezervovat online. Za jednu 

noc můžou dohromady zaplatit maximálně 300 Kč i s poplatkem za auto.

Odpověď: 

23 Olga a Bohuslav hledají kemp, ve kterém si můžou pronajmout stan. Požadují, 

aby v kempu byl zakázán pobyt psů, protože trpí alergií na zvířata. Za jednu noc 

chtějí celkem zaplatit nejvýše 250 Kč i s poplatkem za auto.

Odpověď: 

24 Petra a Jiří chtějí jet do kempu, ale tento víkend si místo stanu chtějí pronajmout 

chatku. Nechtějí si ji rezervovat online. V kempu musí být povolen pobyt psů. Za noc 

můžou dohromady zaplatit nejvýše 300 Kč i s poplatkem za auto.

Odpověď: 

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

A)  Kemp U Tří smrků nabízí k pronájmu chatky uprostřed Českosaského Švýcarska. 
Ubytování pro dvě osoby na jednu noc činí 250 Kč i s parkovným. Upozorňujeme, že 
bez předchozí online rezervace není pronájem chatky možný! Milovníci psů, nechte 
prosím své čtyřnohé miláčky doma. Jejich přítomnost je u nás zakázána, protože 
kemp se nachází v chráněné krajinné oblasti. Více informací na www.u3smrku.cz.

B)  Kemp Brčálník leží nedaleko Vranovské přehrady. Nabízíme k pronájmu chatky i stany. 
V obou případech není předchozí online rezervace nutná. Za dvě osoby na jednu 
noc účtujeme 250 Kč, poplatek za auto činí 50 Kč za noc. V kempu jsou k dispozici tři 
sportovní hřiště a velká společenská místnost. Kemp je vhodný i pro pobyt s malými 
dětmi, protože psi k nám mají vstup zakázán. Více na www.brcalnik-kemp.cz.

C)  Kemp Letorost je ideálním místem pro milovníky kempování v Posázaví. Nabízíme 
k pronájmu stany pro dvě až čtyři osoby, chatky jsou v současnosti v rekonstrukci. 
Zdůrazňujeme, že bez předchozí online rezervace se v kempu nelze ubytovat! 
Poplatek za ubytování pro dvě osoby na jednu noc je celkem 250 Kč a je v něm 
započítáno i parkovné. Kemp je vhodný i pro psy. Více na www.letorost.cz.

D)  Kemp V Rákosí se nachází v blízkosti krásných třeboňských rybníků. Pronajímáme 
jak chatky, tak stany. Dvě osoby zaplatí za noc 250 Kč, tato částka zahrnuje i parkovné. 
V kempu je k dispozici několik sportovních hřišť a velká klubovna. Kemp není 
přístupný psům. Online rezervační systém je momentálně mimo provoz, nyní se tedy 
lze ubytovat bez předchozí rezervace. Více informací na www.kemp-v-rakosi.cz.

E)  Kemp Pláž se nachází přímo na Slapech, kde si můžete užít různé vodní sporty. 
K dispozici jsou stany i chatky. Jejich pronájem stojí 250 Kč pro dvě osoby za noc, 
k tomu je nutné připočítat poplatek za auto ve výši 50 Kč za noc. Online rezervace je 
nutná, protože o náš kemp je velký zájem. Dovolujeme si návštěvníky upozornit, že 
pobyt psů není povolen. Více informací naleznete na www.kemp-plaz.cz.

F)  V kempu U Jendy si užijete krásnou přírodu Jeseníků v chatkách i ve stanech. Jejich 
pronájem stojí 250 Kč pro dvě osoby za noc, tato částka zahrnuje i poplatek za 
parkovné. Pozor! Online rezervační systém je nyní mimo provoz a stany jsou už na 
celou sezonu obsazeny. Pobyt u nás si nyní můžete užít i se svým čtyřnohým miláčkem, 
dřívější zákaz pobytu psů v kempu už neplatí. Více informací na www.kempujendy.cz.

G)  Kemp Na Radosti nabízí k pronájmu nejen chatky, ale i stany uprostřed malebné 
přírody Beskyd. Počítejte prosím s tím, že u obou typů ubytování je nutná online 
rezervace. Poplatek za dvě osoby na jednu noc činí 250 Kč, k tomu je třeba připočítat 
částku 50 Kč za auto/noc. Své pejsky nemusíte nechávat doma, vezměte je klidně 
s sebou! Více informací naleznete na webových stránkách www.na-radosti.cz.

(CZVV)
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Přečtěte si článek o manželích Masníkových. Na základě textu vyberte k úlohám 25–34 

vždy jednu správnou odpověď A–C.

Olga a Boris Masníkovi

Olga Masníková, za svobodna Čálková, se narodila v roce 1931. Jako malá skoro ztratila 

sluch po zánětu středního ucha, a tak v šesti letech nastoupila do tehdejšího Ústavu pro 

hluchoněmé v Praze-Smíchově. „(25) ________________ tomu, že jsem bydlela s dětmi 

na internátě, jsem se pořádně naučila znakový jazyk,“ říká Olga. Ve škole chodila na 

taneční kroužek ke slavné neslyšící (26) ________________ Mobi Urbanové. Pod jejím 

vedením děti tančily například ve Smetanově síni v Obecním domě.

Právě při tancování se Olga seznámila se svým budoucím, o osm let starším, 

neslyšícím manželem Borisem. Měsíc poté, co v červnu 1949 (27) ________________ 

své osmnácté narozeniny, měli svatbu. Na obřadu ale chyběl tlumočník. Olga i po letech 

vzpomíná, do jaké nepříjemné situace se kvůli tomu dostali: „Oddávající starostka 

mluvila a mluvila a my jsme museli celou dobu odezírat. Pak jsme si vyměnili prstýnky 

a na (28) ________________ pokyn jsme si měli dát novomanželský polibek. Ale v tu 

chvíli se manžel díval jinam, a tak mě nepolíbil. A najednou k nám už přicházeli lidé 

a (29) ________________ nám.“

Boris Masník byl zcela neslyšící, protože v kojeneckém věku prodělal zánět 

mozkových blan. Po základní škole vystudoval v Praze grafickou školu a snil o tom, že 

jednou bude pracovat u filmu. Jeho sen se splnil, (30) ________________ po válce se 

svými dvěma bratry založil studio kreslených filmů Bratři v triku.

Masník se během svého života podílel na výrobě přibližně 150 filmů a seriálů, 

(31) ________________ ze všech jsou asi večerníčky Malá čarodějnice, Zahrada 

a Dášeňka. Kromě filmů (32) ________________ také kresbě a fotografování. Každý 

měsíc kreslil obrázky pro časopis sluchově postižených Gong, nejčastěji to byly ilustrace 

na titulní straně a obrázkové vtipy. Bavilo (33) ________________ také fotografovat 

znaky českého znakového jazyka.

Olga Masníková pracovala velkou část (34) ________________ života v organizacích 

pro neslyšící lidi – v období komunismu ve Svazu invalidů a později ve Svazu neslyšících 

a nedoslýchavých osob. S manželem Borisem strávila více než 60 let spokojeného života.

(www.pametnaroda.cz, upraveno)

5. ČÁST ÚLOHY 25–34 10 bodů / 1 bod
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25 A) Díky B) Kromě C) Včetně

26 A) tanečnice B) tanečnici C) tanečnicí

27 A) oslavil B) oslavila C) oslavili

28 A) jeho B) její C) jejich

29 A) vítali B) zdravili C) blahopřáli

30 A) ale B) když C) kdyby

31 A) známé B) známější C) nejznámější

32 A) se věnoval B) se zabýval C) se zajímal

33 A) ho B) něj C) jeho

34 A) svém B) svému C) svého
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Přečtěte si ukázku z knihy Michala Viewegha 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.

Jak vaří babička Líba

„Babička,“ říkal často u oběda dědeček Jiří, „je skvělá a zkušená 

kuchařka. Škoda jen, že ve většině případů využívá svůj kuchařský 

talent na bezmasá jídla.“

Měl pravdu. Šest (0) obědů v týdnu tvořily škubánky, palačinky, 

nudle s tvarohem, žemlovka, bramborák, zapékané brambory 

s vajíčkem a podobně.

„Opravdu nemohu kupovat maso, pokud (35) ________________ 

dědeček dává na jídlo tak málo peněz,“ bránila se babička Líba. Při 

tom nám nandávala na talíř brambory se (36) ________________ 

žampiony a pak ještě dodala: „S tak málo penězi nevyjdu. Prostě to 

nestačí.“

Všichni členové rodiny ale už dávno věděli, že babička od 

(37) ________________ dostává peněz dost. A dokonce jí ještě 

zbyde právě tolik, aby každý rok (38) ________________ jet se Zitou 

a s ostatními přítelkyněmi na zahraniční zájezd.

„Chceme jet letos s děvčaty na Jaltu,“ oznámila jednoho dne 

babička rodině. „Už jsem vám to říkala?“

„Myslím, že ještě ne,“ řekl zdvořile dědeček Jiří. Statečně 

(39) ________________ zbytek celerového rizota, vstal od stolu 

a šel na zahradu. Celerové rizoto bylo další babiččinou bezmasou 

specialitou.

(M. Viewegh, Báječná léta pod psa, upraveno)

(0) oběd

(35) já

(36) smažený

(37) dědeček

(38) moct

(39) dojíst

6. ČÁST ÚLOHY 35–39 5 bodů / 1 bod
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Přečtěte si článek o speciální rukavici, která dokáže přeložit znaky amerického znakového 

jazyka do angličtiny, 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.

Zajímavý vynález amerických vědců

Vědci z americké univerzity UCLA 

v Los Angeles vytvořili speciální rukavici, 

která ve spojení s chytrým telefonem dokáže 

přeložit znaky amerického znakového jazyka 

do psané i mluvené angličtiny. Podle vědců 

umí rukavice (0) spolehlivě přeložit přes 

600 samostatných znaků.

Tento nápad není úplně nový. Američtí vědci ale tvrdí, že 

jejich rukavice je mnohem (40) ________________ než dřívější 

verze rukavice od jiných výzkumných týmů. A je také levnější – 

její výroba stojí jen 50 dolarů. „Doufáme, že toto zařízení usnadní 

(41) ________________ mezi neslyšícími a těmi, kteří znakovat 

neumí,“ řekla mladá (42) ________________ Jun Chenová 

z výzkumného týmu UCLA.

Někteří zástupci komunity neslyšících lidí však vynálezem moc 

nadšení nejsou. Není podle nich potřeba. „Už nyní lze v mobilech 

(43) ________________ používat aplikace pro převod psaného 

textu do mluvené angličtiny,“ tvrdí Gabrielle Hodgeová z Centra pro 

výzkum hluchoty, které založila (44) ________________ univerzita. 

Američtí vědci ale věří, že by rukavice mohla být užitečná i jako 

učební pomůcka.

(text a foto vikend.ihned.cz, upraveno)

(0) spolehlivý

(40) lehký

(41) porozumět

(42) vědec

(43) jednoduchý

(44) Londýn

7. ČÁST ÚLOHY 40–44 5 bodů / 1 bod

KONEC DIDAKTICKÉHO TESTU
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