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Test i příslušný klíč správných řešení jsou do okamžiku uvolnění testu k volnému užití, tj. do 21. března 2011, 
určeny výhradně středním školám, a to pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli zveřejnění 
či užití obsahu tohoto testu či příslušného klíče správných řešení, jakož i kterékoli jejich části v rozporu s tímto 
určením, bude považováno za porušení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). 
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Maximální bodové hodnocení: 69 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 
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• Didaktický test obsahuje 32 úloh. 

Základní informace k zadání zkoušky 

• Časový limit pro řešení didaktického testu 
je 60 minut. 

• Povolené pomůcky: pouze psací potřeby. 

• U každé úlohy je uveden maximální počet 
bodů. 

• U všech úloh/podúloh je právě jedna 
odpověď správná. 

• Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď 
se body neodečítají. 

• Odpovědi pište do záznamového archu. 

• Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení. 

• Nejednoznačný nebo nečitelný zápis 
odpovědi bude považován za chybné 
řešení. 
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• Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo 
černou propisovací tužkou, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně. 

Pravidla správného zápisu odpovědí 

• Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu. 

• Odpověď, kterou považujete za správnou, 
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli 
záznamového archu, a to přesně z rohu do 
rohu dle obrázku.  

 
• Pokud budete chtít následně zvolit jinou 

odpověď, zabarvěte pečlivě původně 
zakřížkované pole a zvolenou odpověď 
vyznačte křížkem do nového pole. 

 
• Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí 

a jejich oprav bude považován za 
nesprávnou odpověď. 

• Pokud zakřížkujete více než jedno pole, 
bude vaše odpověď považována za 
nesprávnou. 

 

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 

A B C D 
4 

A B C D 
4 
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 2 body 
1 Ve kterém z následujících souvětí je pravopisná chyba? 

A) Proto není divu, že mezi mladými pány kvůli ní docela často vznikaly sváry. 
B) Páni kanovníci jí domluvili a důrazně jí přikázali, aby už nenosila mužský oděv. 
C) Obě děti proto tajně vyhledaly velitele a prozradily mu, kde peníze na výpalné 

najde. 
D) Obyvatelé vesnic před nimi utíkaly do lesů a muži se nezřídka dávali ke 

zbojníkům. 
__________________________________________________________________________ 

 
2 body 

2 Ve které z následujících vět je chyba v psaní velkých písmen? 
A) Mezi největší zněčišťovatele životního prostředí v severních Čechách patří 

teplárny. 
B) O zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji se nejvíce zasloužila hranická 

cementárna. 
C) Do pošumavských lesů, zejména na Vimpersko a Prachaticko, se v posledních 

letech vrátily některé druhy ptáků. 
D) Lidé žijící v Českém ráji jsou do značné míry závislí na přílivu Německých, 

Holandských a dalších zahraničních turistů. 
__________________________________________________________________________ 

 
2 body 

3 Ve kterém z následujících úryvků je správně napsána interpunkce? 
A) Stočené prostěradlo se začalo kymácet, a za chvíli žuchla doprostřed zrcadla 

polednice, kterou čarodějnice pozvala na oběd, čuchla k polívce, strčila do ní 
prst, a olízla ho. 

 

B) Stočené prostěradlo, se začalo kymácet, a za chvíli žuchla doprostřed zrcadla 
polednice, kterou čarodějnice pozvala na oběd čuchla k polívce, strčila do ní 
prst a olízla ho. 

 

C) Stočené prostěradlo se začalo kymácet a za chvíli žuchla doprostřed zrcadla 
polednice, kterou čarodějnice pozvala na oběd, čuchla k polívce, strčila do ní 
prst a olízla ho. 

 

D) Stočené prostěradlo se začalo kymácet a za chvíli žuchla doprostřed zrcadla 
polednice, kterou čarodějnice pozvala na oběd čuchla k polívce, strčila do ní 
prst a olízla ho. 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4 
Potom vstal a pravil: „Určitě jste znaven. Vaše ložnice je připravena a zítra můžete 

spát podle libosti. Já budu mimo zámek až do pozdního odpoledne.“ 
(B. Stoker, Dracula) 

 
2 body 

4 Která z následujících možností vyplývá z výchozího textu? 
A) Muž může spát tak dlouho, jak bude chtít. 
B) Muž může spát tak dlouho, jak bude hrabě chtít. 
C) Muž může spát maximálně do pozdního odpoledne. 
D) Muž může spát pokud možno až do pozdního odpoledne. 

___________________________________________________________________ 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5 
Přítel, který poradí i pomůže 
 
Odteď bude tvoje srdce zdravé! 
 
Říkáš si, že bys se sebou měl/a něco dělat, ale vždy skončíš jen u předsevzetí  

a „skutek utek“? 
 
Odteď může být všechno jinak – stačí, když si do svého prohlížeče napíšeš 

www.priteltvehosrdce.cz! 
 
Na těchto stránkách je totiž připraven třítýdenní program, kde najdeš užitečné tipy, jak 

se zdravě stravovat, pohybovat a jak si poradit se stresem a udržet si duševní rovnováhu. 
Stačí, když si určíš, jaké oblasti se chceš v rámci programu věnovat (strava, pohyb, 
duševní rovnováha), a poté si buď vybereš jeden z připravených programů, nebo si 
vytvoříš podle vlastních představ svůj program. Abys nezapomněl/a, bude ti program 
pravidelně zasílat na tvůj e-mail přehled již splněných tipů, stejně jako seznam těch, které 
sis naplánoval/a na další den. 

(Vzhledem k povaze jedné z úloh není zdroj výchozího textu uveden.) 
 

2 body 
5 Která z následujících možností nejlépe vystihuje účel vzniku textu? 

A) Text nabízí přátelskou pomoc i radu všem čtenářům, kteří se ocitli ve svízelné 
životní situaci a kteří by ji rádi změnili.  

 

B) Text má mezi čtenáři propagovat zdravý životní styl, jehož důležitou podmínkou 
je kromě pohybu a duševní rovnováhy také přátelství. 

 

C) Text chce čtenáře přimět k návštěvě jistých webových stránek, slibuje jejich 
prostřednictvím rady v oblasti zdravého životního stylu. 

 

D) Text seriózně a na základě vědeckých poznatků radí takovým čtenářům, kteří 
cítí, že by ve svém životě chtěli něco změnit, ale kteří nevědí, jak toho 
dosáhnout. 
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VÝCHOZÍ TABULKA K ÚLOZE 6 
Jak se měnil počet aut v Česku 

 1986 2006 
Osobní 2 123 570 3 958 708 
Nákladní 230 348 439 161 
Autobusy 23 403 20 134 

(z denního tisku) 
 

2 body 
6 Která z následujících možností nejlépe vystihuje údaje ve výchozí 

tabulce? 
A) Skoro 260 000 nákladních automobilů přibylo v Česku v průběhu uvedených 

dvaceti let, počet osobních automobilů se navýšil bezmála o dva miliony aut. 
 

B) Počet nákladních aut se v Česku během uvedeného dvacetiletí téměř 
zdvojnásobil, zatímco autobusová doprava zaznamenává spíše pokles počtu 
vozidel. 

 

C) Česko během dvou desetiletí zaznamenalo velmi výrazný nárůst osobních 
automobilů, současně je ale i autobusová hromadná doprava co do počtu 
vozidel na vzestupu. 

 

D) Zatímco osobních aut je v roce 2006 v Česku téměř jednou tolik, než jich bylo 
v roce 1986, autobusová doprava v průběhu tohoto desetiletí snížila počet 
vozidel téměř o 300 kusů. 

___________________________________________________________________ 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7 
Dávkování: 
Obvyklá dávka je: 

- k léčbě osteoartrózy: 7,5 mg (1/2 tablety) denně. Dávku je možné zvýšit – po 
konzultaci s lékařem na 15 mg (1 tableta) denně. 

- k léčbě revmatoidní artritidy: 15 mg (1 tableta) denně. 
Nepřekračujte dávku 15 mg denně.  

(z příbalového letáku) 
 

2 body 
7 Která z následujících možností svým obsahem odpovídá 

výchozímu textu? 
A) Po konzultaci s lékařem lze dávku zvýšit i nad 15 mg denně. 
B) K léčbě osteoartrózy lze bez porady s lékařem užívat 1/2 tablety denně. 
C) Bez porady s lékařem mohou pacienti užívat max. 1/2 tablety denně při léčbě 

revmatoidní artritidy. 
D) K léčbě revmatoidní artritidy lze užívat 15 mg denně pouze po poradě 

s lékařem. 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 8–10 
Hasičům byla nahlášena zatoulaná kráva na 67 km dálnice D1 ve směru na Prahu. 

Než hasiči stačili zaběhlé zvíře odchytit, stalo se příčinou tragické dopravní nehody 
osobního automobilu VW Golf, při které zahynuly na místě dvě osoby.  

„Dva muži z osobního auta ve věku 34 a 28 let srážku se stádem nepřežili," uvedl šéf 
jihlavské záchranné služby […]  

    (Vzhledem k povaze úloh není zdroj výchozího textu uveden.) 
 

2 body 
8 Ke kterému z následujících funkčních stylů patří výchozí text? 

A) odborný 
B) publicistický 
C) administrativní 
D) prostě sdělovací 

 

2 body 
9 Ve kterém z následujících úseků výchozího textu je pravopisná 

chyba? 
A) zahynuly na místě dvě osoby 
B) zatoulaná kráva na 67 km dálnice 
C) hasiči stačili zaběhlé zvíře odchytit 
D) uvedl šéf jihlavské záchranné služby 

 

2 body 
10 Která z následujících úprav přímé řeči je v daném kontextu 

nejvhodnější? 
A) „Z osobního auta dva muži ve věku 34 a 28 let, kteří autem jeli, srážku se zvěří 

nepřežili,“ 
B) „Srážku s jedním kusem dobytka dva muži v osobním autě ve věku 34 a 28 

nepřežili,“ 
C) „Dva muži z osobního auta, kteří se s krávou ze stáda srazili, ve věku 34 a 28 

let nepřežili,“ 
D) „V osobním autě cestovali dva muži ve věku 34 a 28 let, kteří srážku se 

zvířetem nepřežili,“ 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11 
Září 1986, příjezd do Prahy 
Dnes se konala imatrikulace prvního ročníku ve staroslavné aule. Kdyby bylo lze 

odděliti počitky zrakové od sluchových, učinil bych to. Jako němý film by to bylo úžasné: 
pomalým krokem vcházejí honorabiles professores v rituálních oděvech, kopie insignií se 
třpytí v matné záři špatně rozmístněných žárovek. 

(M. Putna, Kniha Kraft – Ein Bildungsroman) 
 

2 body 
11 Který z následujících univerzitních obřadů je popisován ve 

výchozím textu? 
A) rituální ukončení univerzitního studia 
B) slavnostní zápis studentů na univerzitu 
C) oficiální jmenování univerzitních profesorů 
D) starodávné přijímací zkoušky na univerzitu 

___________________________________________________________________ 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 12−13 
Martyrium spojené s rekonstrukcí olomouckého přednádraží potrvá ještě deset 

měsíců. Nové kolejiště, které dělníci nedávno propojili s tím starým, ale už teď umožňuje, 
aby tramvaje jezdily okolo centra města. S okružní linkou přesto dopravní podnik zatím 
nepočítá. Lidé by uvítali, kdyby tramvaj jezdila od Prioru k tržnici, protože dnes to bez 
přestupu nejde. Okruh by vedl od nádraží přes město zpět k nádraží, a byl tedy pro ně 
ideálním řešením. Šéf odboru dopravy olomouckého magistrátu […] naznačil, že okružní 
linka ještě není úplně ztracená. Aby ale po nových kolejích jezdila i nová linka, tomu musí 
předcházet dopravní průzkum. Pokud se to však ukáže jako potřebné, město by se tomu 
nebránilo.  

(Sedmička Olomouc 25/2009, upraveno) 
  

2 body 
12 Která z následujících možností svým obsahem odpovídá 

výchozímu textu? 
A) Pokud se cestující chtějí dostat od olomouckého Prioru k tržnici, musí přestoupit 

na jiný spoj. 
B) Olomoučané se v dopravním průzkumu vyjádřili o potřebnosti zřídit okružní 

linku kolem centra. 
C) V průběhu deseti měsíců se na olomoucké radnici rozhodne o dalším osudu 

tramvajové dopravy. 
D) Okružní trasa olomouckých tramvají vede centrem města kolem obchodního 

domu Prior a tržnice. 
 

2 body 
13 Který z následujících výrazů je svým významem nejbližší slovu 

martyrium ve výchozím textu? 
A) trápení 
B) ježdění 
C) prodlení 
D) vyloučení 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 14−15 
Chinaski a No Name hráli v Olomouci ve vlaku 
Neobvyklý koncert mohli zažít fanoušci kapel Chinaski a No Name ve čtvrtek 

v Olomouci. Zastavil tam vlak, který vezl obě populární kapely z Košic do Prahy. Ty 
cestou přes Moravu pokřtily nové desky a od Přerova už hrály cestujícím své starší i nové 
hity. Ve vlaku Košičan směřujícím do Prahy byl na jeho konci ve čtvrtek zařazen speciálně 
upravený koncertový vůz. Vlak během dopoledne projel napříč Slovenskem a krátce po 
půl druhé odpoledne dorazil se zpožděním do Hranic. Frontman skupiny Chinaski při 
průjezdu Lipníkem nad Bečvou míchal speciální nápoj z Dunaje, Váhu, Hornádu, Vltavy, 
Labe a Moravy. Nedaleko zastávky v Oseku nad Bečvou bylo pak za přítomnosti desítek 
fanoušků obou kapel nové CD slavnostně pokřtěno. V Přerově pak obě kapely postupně 
začaly hrát. Zazněla řada známých písní, přičemž v podání Chinaski nechyběla ani „Klára“ 
v němčině. Zpívat a hrát nepřestali, ani když vlak zastavil v Olomouci, kde na něj čekalo 
několik dalších fanoušků.  

 

(Vzhledem k povaze úloh není zdroj výchozího textu uveden.) 
  
 2 body 
14 Která z následujících možností je nejbližší významu slova frontman 

ve výchozím textu? 
A) mluvčí kapely 
B) propagátor kapely 
C) největší fanoušek kapely 
D) vedoucí hudebník kapely 

 
max. 3 body 

15 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá 
výchozímu textu (ANO), či nikoli (NE): 

A N 
15.1 Vlak přijel na hranice se zpožděním. 

15.2 V průběhu koncertu zazněla i zpívaná němčina. 

15.3  Frontman skupiny Chinaski během jízdy míchal nápoje. 

15.4 Kapely Chinaski a No Name pokřtily své desky ještě před Přerovem. 
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VÝCHOZÍ GRAF K ÚLOZE 16 
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(www.uiv.cz 30. 4. 2009) 
 
 max. 3 body 
16 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda odpovídá 

výchozímu grafu (ANO), či nikoli (NE): 
A N 

16.1 Školní rok 2008/09 zaznamenal nepatrný nárůst počtu škol oproti 
školnímu roku 2001/02.   

16.2 V průběhu sledovaného období byl nejvyšší počet studentů ve školním 
roce 2003/04, následně do roku 2006/07 klesal.  

16.3 Počet nově přijatých studentů na vyšší odborné školy v roce 2008/09 byl 
srovnatelný s počtem nově přijatých studentů v roce 2003/04.  

16.4 Ve školním roce 2007/08 bylo studentů více než v předchozím roce a 
v roce 2008/09 bylo ve srovnání s předchozím rokem studentů méně.  

 

VOŠ – školy, studenti a nově přijatí v letech 2001/02–2008/09 
 

http://www.uiv.cz/�
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3 body 

17 Seřaďte jednotlivé odstavce (A–E) za sebou tak, aby byla dodržena 
textová návaznost: 

A) Jejich úsilí se setkalo s jistým úspěchem. Texas a Oklahoma zastavily lov želv 
na veřejných pozemcích s možností rozšířit zákaz i na soukromý majetek. 

 

B) Loni ochranářské skupiny vedené střediskem naléhaly na poslední státy 
s neregulovaným lovem – Oklahomu, Texas, Georgii a Floridu – aby komerční 
lov želv ukončily. 

 

C) Čínští dovozci ve snaze udržet želvy na jídelníčku obracejí pozornost 
k americkým vodám. Z jižních států USA každoročně směřují do asijských zemí, 
zejména do Číny, statisíce volně žijících sladkovodních želv, především kožatek 
a kajmanek. 

 

D) Čínská chuť na želvy podávané v polévce nebo dušené připravila asijské řeky  
a potoky o jejich želví populaci. Od 90. let minulého století spotřeba želv prudce 
stoupla spolu s tím, jak nová čínská střední a vyšší třída utrácí peníze za maso 
těchto plazů tradičně spojovaných s bohatstvím a dlouhověkostí. 

 

E) Tato nákupní horečka znepokojuje americké ochranáře, kteří pokládají odchyt 
želv za „neudržitelný“. Vzhledem k tomu, jak pomalu se rozmnožují, „když 
vytáhneme z řeky jen pár dospělých želv, může to ovlivnit příštích několik 
desítek let“, říká Heft Miller ze střediska pro biologickou rozmanitost. 

  

(National Geographic 3/2009) 
17.1 _____  
17.2 _____ 
17.3 _____ 
17.4 _____ 
17.5 _____ 
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VÝCHOZÍ TEXTY K ÚLOHÁM 18−21 

UMĚLECKÝ TEXT 
Sedíme u stolu, pijeme kávu a prohlížíme korespondenci. Otevřu první dopis a čtu: 
„Vážený pane Kraus, 
domníváte se, že si můžete udržet svou dnešní životní úroveň s penzí, která v roce 

2004 nebude mít ani zdaleka dnešní kupní sílu?“ 
Je samozřejmé, že na takovou otázku nejsem v časnou ranní hodinu vůbec připraven. 

Podívám se, kdo mi otázku klade, abych zjistil, že se jedná o banku […], jejíž vedení si  
o mou budoucnost dělá takovou starost. 

Protože stejný dopis dostala i má žena, zřejmě v rámci emancipace, můžeme si číst 
každý svůj. 

Tak se dozvíme, že došlo k penzijní formě, jejímž výsledkem je, že penze nebude 
rozhodně dostačující, což je doloženo čísly… 

Ještě před chvíli jsem myslel na to, že už začíná jaro, teď jsem se však, dík dopisu, 
dostal rychle *****. 

(I. Kraus, Prosím tě, neblázni!) 

ODBORNÝ TEXT 
Vokativ 
Z řady pádů se vyděluje vokativ. Tímto pádem se v komunikaci oslovuje nebo 

zvoleným oslovením hodnotí adresát (pane doktore, můj Pavle, Alíku…). […] 
V hovorovém projevu může být vokativ nahrazen nominativem, a to u oslovení typu 

pane Novák, pane Josef, někdy i ve spisovných projevech (pane Němec, pane Vintr), a to 
především tehdy, vyhneme-li se konsonantickým alternativám (Němče, Vintře). V jiných 
spojeních s vlastním jménem je nutný tvar vokativu: Mistře Vydro, poslanče Burdychu, 
předsedo Adamče atd. 

(Příruční mluvnice češtiny, upraveno) 
  

max. 3 body 
18 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení o uměleckém textu, 

zda je v souladu s informacemi z odborného textu (ANO), či nikoli 
(NE): 

A N 
18.1 Autor dopisu volí hovorovou podobu oslovení adresáta, což je nevhodné 

ve vztahu k dané komunikační situaci.  

18.2 Autor dopisu se snaží o velmi oficiální formu oslovení adresáta a volí 
vhodný tvar příjmení ve spojení se slovem pane.  

18.3 Autor dopisu používá ve funkci vokativu nominativní podobu příjmení 
adresáta, což je v obchodní korespondenci přípustné.  

18.4 Autor dopisu se vyjadřuje plně spisovně, a to včetně oslovení adresáta, 
protože se tím vhodně vyhýbá konsonantickým změnám.  

__________________________________________________________________________ 
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 max. 3 body 
19 Rozhodněte o každé z následujících úprav, zda odstraňuje chybu  

v uměleckém textu (ANO), či nikoli (NE): 
A N 

19.1 místo čísly má být čísli   

19.2 místo chvíli má být chvílí  

19.3 místo formě má být reformě  

19.4 místo emancipace má být experimentu   

 
2 body 

20 Která z následujících situací je nejspíše rámcem uměleckého 
textu? 
A) jarní piknik 
B) běžná snídaně 
C) podvečerní káva  
D) dopolední svačina 
 

2 body 
21 Která z následujících možností patří na vynechané místo (*****)  

v uměleckém textu? 
A) z deště pod okap 
B) rovnou do politiky 
C) do podzimu života 
D) pod studenou sprchu 

___________________________________________________________________ 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 22 
Jak správně v zimě oblékat děti? 
Tělo malých dětí má horší termoregulaci než tělo dospělého člověka. Proto je třeba  

k oblékání přistupovat s ohledem na tento vývojový deficit. Základní pomůckou pro 
oblékání dětí v zimě je heslo „cibule“. Ve světě dnešní módy ji najdeme spíše pod pojmem 
vrstvení. Cibule je zkrátka trendy! 

(www.spunt.centrum.cz) 
 

2 body 
22 Která z následujících možností správně vysvětluje heslo cibule ve 

výchozím textu? 
A) Cibule připomíná módní zaoblené tvary. 
B) Cibule se dá postupně loupat po vrstvách. 
C) Cibule je moderní, už se využívá i v oblékání. 
D) Cibule má zahřívací účinky, udržuje v těle teplo. 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 23−27 
Kde je chyba? 
double x = 1.0; 
int steps = 0 
while (x !´0.01) { 
     steps++ 
     x -= ).)! 
} 
printf}(”Done in %d steps“, steps); 
 
Výše uvedený kus počítačového kódu obsahuje závažnou chybu. Pokud jí dokážete 

objevit, pak vás rádi přivítáme v našem vývojovém týmu. Náš portál je zdaleka 
nejpopulárnějším místem českého internetu. Každý den používá naše služby více než 1,8 
milionu lidí. Každý den naše servery zodpoví desítky milionů dotazů a provedou miliardy 
datových operací. Každý den pracujeme na vývoji nových služeb pro naše uživatele. 
Z tohoto důvodu mezi sebe rádi přivítáme ty nejlepší odborníky z oblasti informačních 
technologií a systémů. Kromě solidního platového ohodnocení, nabízíme možnost 
odborného a profesního růstu, možnost získat podíl na zisku firmy a mimopražským 
zajistíme na přechodnou dobu ubytování. Seznam volných pozic naleznete na adrese 
www.abcd.cz/volna-mista. 

(Vzhledem k povaze úloh není zdroj výchozího textu uveden.) 
 

2 body 
23 Která z následujících možností nejlépe vystihuje výchozí text? 

A) publicistická zpráva 
B) časopisecký inzerát 
C) encyklopedické heslo 
D) administrativní oznámení 

 
2 body 

24 Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se uplatňuje 
paralelismus? 
(paralelismus − rétorická figura založená na opakování stejných nebo 
podobných syntaktických konstrukcí) 

A) Náš portál je zdaleka nejpopulárnějším místem českého internetu. Každý den 
používá naše služby více než 1,8 milionu lidí. 

 

B) Výše uvedený kus počítačového kódu obsahuje závažnou chybu. Pokud jí 
dokážete objevit, pak vás rádi přivítáme v našem vývojovém týmu. 

 

C) Každý den naše servery zodpoví desítky milionů dotazů a provedou miliardy 
datových operací. Každý den pracujeme na vývoji nových služeb pro naše 
uživatele. 

 

D) Z tohoto důvodu mezi sebe rádi přivítáme ty nejlepší odborníky z oblasti 
informačních technologií a systémů. Seznam volných pozic naleznete na 
adrese www.abcd.cz/volna-mista. 

 
 

http://www.abcd.cz/volna-mista�
http://www.abcd.cz/volna-mista�
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2 body 
25 Který z následujících výrazů je ve výchozím textu v chybném 

tvaru? 
A) jí 
B) našem 
C) zodpoví 
D) mimopražským 
 

2 body 
26 Který z následujících výrazů nejpřesněji vystihuje v daném 

kontextu význam slova solidního? 
A) slabšího 
B) slušného 
C) horentního 
D) vynikajícího 
 

2 body 
27 Ve kterém z následujících úseků výchozího textu je chyba  

v interpunkci? 
A) Pokud jí dokážete objevit, pak vás rádi přivítáme v našem vývojovém týmu. 
B) Každý den naše servery zodpoví desítky milionů dotazů a provedou miliardy 

datových operací. 
C) Z tohoto důvodu mezi sebe rádi přivítáme ty nejlepší odborníky z oblasti 

informačních technologií a systémů. 
D) Kromě solidního platového ohodnocení, nabízíme možnost odborného  

a profesního růstu, možnost získat podíl na zisku firmy a mimopražským 
zajistíme na přechodnou dobu ubytování. 

___________________________________________________________________ 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 28 
Majitel domu oznámí, že dům je ve špatném technickém stavu a bude provedena 

rekonstrukce. Současně majitel vyzve nájemníky, aby si našli jiné byty, protože dům bude 
po dobu rekonstrukce neobyvatelný. Dále oznámí, že po rekonstrukci bude zvyšovat 
několikanásobně nájemné a na to stejně nebudou mít. Co bude se stávajícími nájemníky, 
majitele absolutně nezajímá. Své povinnosti vůči nájemníkům a jejich práva s nadhledem 
ignoruje. Je přece majitel. 

(Táborsko 22. 10. 2008, upraveno) 
 

2 body 
28 Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam slova 

ignoruje ve výchozím textu? 
A) Tváří se, jako by mu o svých právech nájemníci vůbec nic neřekli. 
B) Práva nájemníků toleruje jen tehdy, když mu je nájemníci připomenou. 
C) Chová se tak, jako by jeho povinnosti a práva nájemníků neexistovaly. 
D) Své povinnosti uznává jen tehdy, když potřebuje nájemníkům omezit práva. 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 29−30 
Lokomotivy Taurus 
Hlavní výhoda těchto moderních lokomotiv je, že se mezinárodní spoje při přejíždění 

hranice nemusí přepřahat. Stroj může jet maximální rychlostí až 230 km/h. Tu by ale v ČR 
nemohla využít, povolená je rychlost 160 kilometrů za hodinu s výkonem 6 400 kW. Jedna 
z lokomotiv dosáhla v roce 2006 světového rekordu, když jela rychlostí 357 kilometrů za 
hodinu. Lokomotivy vyrábí společnost Siemens. České dráhy si je nekoupí, bude si je 
pronajímat. 

 

(www.novinky.cz, 27. 10. 2008, upraveno) 
 

 
2 body 

29 Která z následujících možností svým obsahem odpovídá 
výchozímu textu? 
A) České dráhy si budou lokomotivy pronajímat od společnosti Taurus. 
B) Moderní lokomotivy běžně jezdí rychlostí větší než 300 kilometrů za hodinu. 
C) V Česku je s výkonem 6 400 kW nejvyšší povolená rychlost vlaků 230 km/h. 
D) ČD pořizují moderní lokomotivy, aby se nemusely přepřahat mezinárodní spoje. 
 

2 body 
30 Kterou z následujících chyb obsahuje poslední souvětí výchozího 

textu? 
A) chybu v mluvnické kategorii čísla 
B) chybu v mluvnické kategorii času 
C) chybu v mluvnické kategorii pádu 
D) chybu v mluvnické kategorii osoby 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 31 
Taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému se v září uskutečnilo u 

vodní nádrže Trnávka. Podle scénáře požár ohlásil na tísňovou linku 112 jeden z hostů 
chaty. Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje ihned 
informovalo další složky integrovaného záchranného systému. Cvičení se zúčastnili 
profesionální hasiči z Pelhřimova, dobrovolní hasiči z Červené Řečice a Želiva společně 
se zdravotníky a policisty. Účelem cvičení bylo ověřit součinnost složek integrovaného 
záchranného systému, dále společné velení velitelů a vedoucích jednotlivých složek, 
prověření traumatologického plánu Nemocnice Pelhřimov a reálných dojezdových časů 
jednotlivých složek. 

(Týdeník Pelhřimovska 13. 10. 2008, upraveno) 
 

2 body 
31 Která z následujících informací je obsažena ve výchozím textu? 

A) Cvičení mělo ověřit pouze součinnost hasičů, zdravotníků a policie. 
B) Krajské operační a informační středisko ohlásilo požár na linku 112. 
C) Během taktického cvičení vypukl skutečný požár rekreačního objektu. 
D) Do integrovaného záchranného systému patří rovněž dobrovolní hasiči. 

___________________________________________________________________ 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 32 
Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. 

(české přísloví) 
 

2 body 
32 Které z následujících přísloví svým významem nejvíce odpovídá 

významu výchozího textu? 
A) Malá ryba, taky ryba. 
B) Veselá mysl, půl zdraví. 
C) Kdo nic nedělá, nic nezkazí. 
D) Všude dobře, doma nejlépe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 
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