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Přečtěte si článek o proslulé jezdecké slavnosti v Portugalsku. Na základě textu vyberte
k úlohám 50–64 vždy jednu správnou odpověď A–C.

Foire nationale du cheval
Saviez-vous que la plus grande fête du cheval en Europe se déroule à Golegã ? Cette ville
(50) située au centre du Portugal est souvent appelée la capitale du cheval. Le spectacle
traditionnel, (51) où les chevaux lusitaniens1 sont les rois, se répète chaque automne au
moment de la fête chrétienne de Saint Martin. Le nom du festival, Foire nationale du cheval,
montre l’importance du cheval lusitanien dans la culture portugaise. (52) Il s’agit de l’une
des plus anciennes races de chevaux en Europe, typique du Portugal. Le lusitanien est
(53) particulièrement adapté à la discipline du dressage classique et à la corrida – un autre
phénomène important dans la tradition équestre portugaise. Aujourd’hui, cette race est
appréciée dans le monde entier pour son élégance et son agilité, et les Portugais (54) en sont
vraiment fiers.
La foire de Golegã a une longue tradition : (55) ses origines remontent au XVIIIe siècle.
Pendant la dizaine de jours que dure le festival, Golegã (56) vit au rythme des animations, des
présentations de chevaux, des spectacles et des concours équestres. Le centre-ville (57) est
transformé en une immense piste où défilent en permanence des centaines de chevaux et de
cavaliers, entourés de milliers de visiteurs. C’est la passion du cheval qui les fait (58) tous venir
à ce rassemblement unique. Dès le premier jour de la fête, la ville n’est accessible (59) qu’aux
chevaux et piétons. Tous les véhicules doivent rester à l’extérieur, sauf les voitures tirées par
les chevaux, bien sûr. La petite ville portugaise, qui (60) compte normalement 6500 habitants,
accueille alors plus de 3000 chevaux et 50 000 à 70 000 visiteurs en une semaine !
Ceux qui (61) connaissent un peu le Portugal ont probablement remarqué l’importance qui
est donnée aux costumes lors des cérémonies traditionnelles. Il en est ainsi pour (62) cette
grande fête. Les costumes portés par les cavaliers et cavalières sont magnifiques, (63) pourtant
ils sont très simples et presque toujours noirs, comme la tradition l’exige. Si vous aimez les
chevaux, n’hésitez pas à visiter Golegã à l’occasion du festival dédié à ce (64) bel animal. La
foire du cheval lusitanien est de plus une excellente occasion de venir découvrir le Portugal !
(www. portugalredecouvertes.blogspot.com, upraveno)
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le cheval lusitanien: plemeno koně původem z Portugalska

Komentáře k úlohám 50–64:
Úloha 50:
Ve větě je nutné doplnit shodný přívlastek k podmětu, podstatnému jménu la ville.
Z nabízených možností této syntaktické roli odpovídá tvar située, příčestí minulé slovesa situer
ve významu umístěné (ve francouzštině umístěná – shoda s podstatným jménem la ville, které
je ženského rodu).
Úloha 51:
Do vedlejší věty je nutné doplnit vztažné zájmeno où, jehož význam odpovídá významu
českého příslovce kde.
Úloha 52:
Na základě syntaktického kontextu je ve větě nutné doplnit celou základní skladební dvojici
obsahující přísudek, jenž vyžaduje nepřímý předmět uvozený předložkou de. Z nabízených
možností je to pouze konstrukce il s’agit (jedná se o).
Úloha 53:
Na základě syntaktického kontextu je ve větě nutné doplnit příslovce, které má stupňovat
přídavné jméno adapté. Takovouto funkci může plnit pouze particulièrement (zvlášť, obzvlášť,
velikou měrou).
Úloha 54:
Ve větě je nutné doplnit osobní zájmeno nahrazující předložkovou frázi uvozenou předložkou
de, již vyžaduje slovesná vazba être fier (de). Pour není zájmeno a z obou nabízených zájmen
pouze en může zastupovat předložkovou frázi de cette race (Les Portugais sont fiers de cette race.)
Úloha 55:
Ve větě je nutné doplnit vhodný tvar nesamostatného přivlastňovacího zájmena. Je třeba
doplnit zájmeno ses, neboť přivlastňovaným objektem je podstatné jméno v plurálu (origines)
a objektem, jemuž je přivlastňováno, je podstatné jméno v singuláru (la foire).
Úloha 56:
Ve větě je nutné doplnit vhodný tvar přísudku, to jest vhodný tvar slovesa vivre v přítomném
čase oznamovacího způsobu činného rodu. Vzhledem k tomu, že podmětem je Golegã, musí
být přísudek ve tvaru 3. osoby jednotného čísla, tedy vit.
Úloha 57:
Na základě kontextu je ve větě nutné doplnit sloveso ve významu přeměnit se: Centrum města
se přemění na rozlehlou promenádu, po které stále proudí stovky koní a jezdců, obklopeni tisíci
diváků.
Úloha 58:
Ve větě je nutné doplnit vhodný tvar doplňku, neurčitého zájmena, které skrze mluvnickou
shodu v koncovce odráží mluvnické kategorie svého řídícího větného členu, osobního zájmena
les zastupujícího podstatné jméno les visiteurs z předchozí věty. Do věty je tedy nutné doplnit
tous (mužský rod, množné číslo).

Úloha 59:
Ve větě je nutné správně identifikovat vazebnost přídavného jména accessible a doplnit
správný determinant u podstatných jmen chevaux a piétons. Vzhledem k tomu, že rozvíjející
větný člen je k accessible připojen jako předložková fráze uvedená předložkou à a podstatná
jména chevaux a piétons jsou determinována členem určitým les, musí mít stažení předložky à
a členu určitého les podobu aux.
Úloha 60:
Ve větě je před číselný údaj nutné doplnit vhodné sloveso ve významu čítat: Malé portugalské
město, které obvykle čítá 6 500 obyvatel, přivítá v tuto dobu více než 3 000 koní a mezi 50 až 70 tisíci
návštěvníků během jediného týdne.
Úloha 61:
Ve větě je nutné doplnit vhodný tvar přísudku, kterým je ve větě sloveso connaitre. Podmětem
věty je vztažné zájmeno qui odrážející svými mluvnickými kategoriemi kategorie ukazovacího
zájmena samostatného ceux (v němž významově ale není zahrnuto my), tedy množné číslo,
proto je nutné doplnit tvar 3. osoby množného čísla connaissent.
Úloha 62:
Ve větě je nutné doplnit správný tvar ukazovacího zájmena nesamostatného, které rozvíjí
podstatné jméno fête, jež je ženského rodu čísla jednotného, tedy tvar cette.
Úloha 63:
Na základě sémantického a syntaktického kontextu je ve větě nutné doplnit vhodný logický
konektor vyjadřující přípustku, tedy spojku pourtant.
Úloha 64:
Ve větě je nutné doplnit správný tvar shodného přívlastku, přídavného jména krásný, které stojí
před podstatným jménem animal, s přihlédnutím k jeho mluvnickému rodu a samohlásce na
jeho začátku, tedy tvar bel.

