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1. Označte řádek, který obsahuje pomocné sloveso. 

A. Včera jsem měl narozeniny, ale nic jsem nedostal. 
B. Zítra jít do kina nemůžu. 
C. Adam nemá rád jahodovou zmrzlinu. 
D. Když vidím tu tvoji novou čepici, musím se pořád smát. 
         

2. Označte řádek, na němž je uveden slovesný tvar, který nemůže být 

přísudkem. 

A. utečme 
B. zírajíce 
C. byl by býval zasažen 
D. ví se 
         

3. Označte řádek, na kterém se jedno slovo nehodí ke zbývajícím z hlediska 

slovotvorného. 

A. tupec, lakomec, jednotlivec, vlasatec  
B. žákyně, ministryně, poslankyně, náměstkyně   
C. řidič, vymítač, odstřelovač, pokrývač 
D. hrádek, stolek, můstek, písek 
         

4. Označte větu, která obsahuje příslovečné určení příčiny. 

A. Chemikářka mě asi hodinu zkoušela z periodické tabulky prvků. 
B. Přeložil z francouzštiny knihu básní ve volném verši. 
C. Z dvaceti studentů napsalo kvalitní esej jen šest. 
D. Amatéři hrají z lásky k divadlu. 
         

5. Označte řádek, na kterém je správně uveden druh vedlejší věty v souvětí 

Vidím v tom příležitost, aby Korejci viděli něco nového. 

A. přívlastková 
B. příslovečná účelová 
C. předmětná 
D. příslovečná přípustková 
         

6. Označte řádek, na kterém je u slovesných tvarů změněna pouze požadovaná 

slovesná kategorie. 

A. unášet    :    slovesný rod     :     být unesen 

B. vzal        :    slovesný vid      :     bral 

C. piš          :    číslo                  :     pišme 

D. voláš      :    čas                    :     volal bys 
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7. Označte souvětí, v němž jsou pravopisné či interpunkční nedostatky. 

A. Zatímco barevnou výzdobu protihlukových bariér nebo jiných ploch majících 
charakter zdí považuje většina lidí za neškodnou, v případě fasád domů včetně 
památkově cenných objektů žádají občané po pražském magistrátu razantní 
zásah. 

B. Před poslanci Parlamentu České republiky nyní stojí rozhodnutí, zda zákon 
znemožňující vstup spolupracovníků komunistické tajné policie do státní správy 
zruší, nebo ne. 

C. I když je nyní předražená jen každá pátá jízda, a ne každá třetí jako tomu bylo 
loni, jsou taxikáři pro Prahu stále velkým problémem, a proto je záměr zastupitelů 
zřejmý: zkoncovat jednou provždy s podvodníky. 

D. Že se pracovnice krajského úřadu se zástupci Městského úřadu v Jablonném 
nedohodnou, bylo jasné jak přítomným Jablonským, tak netrpělivé novinářce 
z regionálního rádia. 

         

8. Označte řádek, na kterém jsou uvedena pouze podstatná jména pomnožná. 

A. housle, záda, plavky, příušnice  
B. šaty, narozeniny, koupání, trní 
C. zarděnky, vidle, povidla, kaše 
D. křoví, hmyz, astma, podnebí 
         

9. Označte řádek, na kterém uvedená charakteristika odpovídá všem těmto 
slovům: zosnovat, dlít, uzřít, pakliže 

A. Uvedená slova mají odstín knižnosti. 
B. Uvedená slova jsou poetismy. 
C. Uvedená slova mají expresivní význam. 
D. Uvedená slova jsou historismy. 
         

10. Označte řádek, na němž je první termín významově nadřazen druhému. 

A. komparativ : superlativ 
B. slovesný vid : kondicionál 
C. slovesný způsob : imperativ 
D. slovní druh : predikát 
         

11. Označte řádek, na kterém jsou uvedena pouze synonyma adjektiva 

redundantní. 

A. nadbytečný, přebytečný 
B. známý, opakovaný 
C. zpátečnický, zastaralý 
D. významný, hodnotný 
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12. Označte řádek, na němž je správně uveden funkční styl, kterému nejlépe 
odpovídá následující charakteristika: 

Autor ustupuje do pozadí, zastřen bývá i vztah ke konkrétnímu adresátovi. 
K výrazným znakům patří standardizovanost textů. Vyjadřování je stručné, 
jednoznačné, zhuštěné; běžné je užívání pasívních konstrukcí a jmenných vět neboli 
větných ekvivalentů. 

A. publicistický styl 
B. administrativní styl 
C. prostě sdělovací styl 
D. praktický odborný styl 
         

13. Označte řádek, na kterém je uvedeno nejpravděpodobnější pokračování 
věty Jsem na vážkách, … 

A. … a tak se rozhodnu rychle. 
B. … a řešení je pro mě tedy jednoznačné. 
C. … jakou možnost mám vlastně zvolit. 
D. … protože už to za mě vyřešili jiní. 
         

14. Označte řádek, na kterém je uveden název nauky zabývající se znaky 
a jejich užitím. 

A. sémantika 
B. sémiotika 
C. onomastika 
D. sociolingvistika 
         

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15: 

735. Radost 
sb.  radost, radostnost, veselost, veselí, radování, potěšení, potěcha, pohoda, 
spokojenost, uspokojení, štěstí, blaho, utěšenost, libost, příjemnost, zalíbení, požitek, 
vzrušení, rozechvění, uchvácení, okouzlení, očarování; 
 zábava, obveselení, zveselení, veselí, kratochvíle, záliba, radovánka, potěšení, 

potěcha, legrace, legranda, švanda, psina, hec, junda, merenda, hlína, špundus, 

plezír, sranda, prča, prdel; 

 rozjařenost, rozjaření, rozradovanost, rozradostnění, rozdováděnost, bujarost, 

nevázanost, jásot, jásání, výskot, plesání, plesot, ples, veselí, hlučné veselí, 

veselost;  

 radostné vzrušení [...] 

15. Označte řádek, na kterém je uveden název slovníku, z nějž nejspíše pochází 
ukázka. 

A. Tezaurus jazyka českého 
B. Pravidla českého pravopisu 
C. Encyklopedický slovník češtiny 
D. Slovník české frazeologie a idiomatiky 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 16 A 17: 

Skaličkova typologie jazyků bezesporu patří k nejcennějším výsledkům pražské školy 

funkčně-strukturní lingvistiky. Poskytuje řadu velmi cenných impulsů k synchronnímu 

i diachronnímu studiu jazyků a vybízí k dalšímu promýšlení různých teoretických 

a metodologických problémů. 

16. Označte řádek, který obsahuje informaci vyplývající z textu. 

A. Je důležité studovat jazyky z diachronního i synchronního hlediska. 
B. Skaličkovo studium jazyků bylo velkým přínosem funkčně-strukturní lingvistiky. 
C. Skalička byl významným členem pražské školy funkčně-strukturní lingvistiky. 
D. Skaličkovo studium jazyků je nejcennějším přínosem lingvistiky. 

17. Označte řádek, na kterém je uvedena informace vyplývající z textu. 

A. Skalička studoval jazyky z funkčně-strukturního hlediska. 
B. Skalička studoval současné i mrtvé jazyky. 
C. Skalička studoval jazyky převážně z vývojového hlediska. 
D. Skalička vytvořil novou teorii i metodologii studia jazyků. 
         

18. Označte řádek, na kterém je popsáno, jak funguje kochleární implantát. 

A. Pomocí implantátu dráždíme nervová vlákna sluchového nervu, protože vláskové 
buňky ve vnitřním uchu chybějí nebo nefungují. 

B. Pomocí implantátu zesilujeme zvuk, který dráždí vláskové buňky ve vnitřním uchu. 

C. Pomocí implantátu dráždíme nervová vlákna sluchového nervu, protože 
středoušní kůstky (kladívko, kovadlinka, třmínek) nefungují. 

D. Pomocí implantátu zesilujeme zvuk, který dráždí středoušní kůstky (kladívko, 
kovadlinka, třmínek). 

         

19. Označte řádek, na němž je uvedeno jméno významného současného 
německého neslyšícího profesora, který se věnuje lingvistice znakových 
jazyků. 

A. Christian Rathmann 
B. William C. Stokoe 
C. Ferdinand de Saussure 
D. Edward Klima 
         

20. Označte řádek, na němž je pravdivé pokračování věty V roce 2008 byl 
schválen… 

A. ... Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. 

B. ... Zákon o pomoci neslyšícím, nevidomým a hluchoslepým rodičům (zákon patří 
do Zákona a sociálních službách). 

C. ... Zákon o tlumočení neslyšícím a hluchoslepým osobám. 

D. ... Zákon o vzdělávání neslyšících, nevidomých a hluchoslepých osob. 
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21. Označte řádek, na kterém je uveden název dětské internetové televize pro 
neslyšící. 

A. Gongáček 
B. Znakáček 
C. WEBlik 
D. Ručička 
         

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 22: 

Druhý díl překladového slovníku, jehož autorem je **** , sleduje věrně linii dílu 
prvního. Kromě variant znaků, které se užívají v Praze a které se staly základem 
slovníku, nabízí také regionální varianty znaků (Plzeň, Brno, Olomouc). 
(Zdroj není uveden vzhledem k povaze otázky) 

22. Označte řádek, na kterém je uveden název slovníku, o němž pojednává 

úryvek. 

A. Slovník znakové řeči  
B. Všeobecný slovník českého znakového jazyka 
C. Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící 
D. Slovník znakového jazyka (terminologie z období těhotenství, porodu a péče 

o novorozence) 
         

23. Označte řádek, na kterém je vysvětleno, co je „totální komunikace“. 

A. Přístup, který doporučuje užívat v komunikaci s neslyšícím dítětem výhradně 
znakový jazyk. 

B. Přístup, který doporučuje užívat v komunikaci s neslyšícím dítětem všech 
dostupných prostředků komunikace. 

C. Přístup, který doporučuje užívat v komunikaci s neslyšícím dítětem vždy buď 
mluvenou řeč a znakový jazyk, nebo odezírání a bezhlasou artikulaci.  

D. Přístup, který doporučuje užívat v komunikaci s neslyšícím dítětem výhradně 
mluvenou řeč. 

         

24. Označte řádek, na němž je uvedeno, kdo moderuje Zprávy ve znakovém 

jazyce, které jsou vysílány na ČT2. 

A. slyšící tlumočníci 
B. neslyšící moderátoři 
C. neslyšící moderátoři se slyšícími tlumočníky 
D. slyšící moderátoři se slyšícími tlumočníky 
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25. Označte řádek, na kterém je správně rozepsána zkratka ASNEP. 

A. Asociace organizací neslyšících a jejich přátel 
B. Asociace slyšících a neslyšících přátel 
C. Asociace slyšících, neslyšících a jejich přátel 
D. Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 26: 

**** se narodil 14. února 1814 v Novosadle u Bělé pod Bezdězem. Vystudoval 
kněžský seminář v Litoměřicích. [...] Dosáhl takových výsledků, že se o něm 
dozvěděli na Pražském ústavu pro hluchoněmé, kam byl v r. 1840 povolán. 
Po Mückeho smrti se stává ředitelem. Navštívil několik ústavů v Evropě a vytvořil 
vlastní metodu, která se stala známá jako **** metoda nebo Pražská škola. 
(J. Hrubý: Průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, 1. díl, Praha : FRPSP, 
1999, s. 124.) 

26. Označte řádek, na němž je uvedeno jméno významné osobnosti, o které se 

píše v ukázce. 

A. Kaj Kostelník 
B. František Saleský 
C. Karel Výmola 
D. Václav Frost 
         

27. Označte řádek, který obsahuje pravdivé dokončení věty Etický kodex 
tlumočníka... 

A. ... určuje základní práva a povinnosti neslyšícího klienta.  
B. ... určuje, jak postupovat při objednávání tlumočníka. 
C. ... určuje základní práva a povinnosti tlumočníka. 
D. ... určuje povinnosti tlumočníka a klienta, pro kterého se tlumočí. 
         

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 28: 

**** je jediným časopisem v Česku určeným výhradně neslyšícím a jejich přátelům 
majícím k nim nějaký vztah. [...] Poslední vydání časopisu **** bylo číslo 11–12/2010. 
Vzhledem k tomu, že se skokově snížila dotace od Ministerstva zdravotnictví, bylo 
rozhodnuto přejít z tiskové podoby časopisu do internetové podoby. 
(Zdroj není uveden vzhledem k povaze otázky) 

28. Označte název časopisu, o kterém se píše v ukázce.  

A. Unie 
B. Gong 
C. Info Zpravodaj 
D. Zájmy neslyšících 
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29. Označte řádek, na kterém je správně uvedeno století, kdy v Evropě vzniklo 

institucionalizované školství pro sluchově postižené. 

A. 16. století 
B. 17. století 
C. 18. století 
D. 19. století 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 30–33: 

Počátky výzkumu znakových jazyků se spojují se jménem W. Stokoea a s jeho 

průkopnickou studií o americkém znakovém jazyce (1960). V ní se poprvé dokládá, 

že na rozdíl od *** (1) lze *** (2) analyzovat, rozložit na složky, komponenty (stejně 

jako lze obdobným způsobem rozložit *** (3). Tyto komponenty však (na rozdíl od 

komponentů *** (4) existují v podstatě simultánně, nenásledují „za sebou“, ale vrší se 

„na sebe“ či „nad sebe“. 
(A. Macurová: Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka, Speciální pedagogika 6, 1996, 

s. 5 –19.) 

30. Označte slovo, které lze podle smyslu nejlépe užít v textu na místě 

číslice (1). 

A. gesto 

B. slovo 

C. věta 

D. znak 

31. Označte slovo, které lze podle smyslu nejlépe užít v textu na místě 

číslice (2). 

A. gesto 

B. slovo 

C. věta 

D. znak 

32. Označte slovo, které lze podle smyslu nejlépe užít v textu na místě 

číslice (3). 

A. gesto 

B. slovo 

C. věta 

D. znak 
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33. Označte slovo, které lze podle smyslu nejlépe užít v textu na místě 

číslice (4). 

A. gesto 

B. slovo 

C. věta 

D. znak 

         

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 34: 

Největší důležitosti pro hluchoněmé má řeč artikulovaná. Osvojením této řeči 
umožňuje se hluchému, aby se stal samostatným a platným členem společnosti 
lidské. Touto řečí povznáší se hluchoněmý na stupeň vzdělaného, myslícího člověka. 
(Zdroj není uveden vzhledem k povaze otázky) 

34. Označte, kdo je nejspíše autorem tohoto textu. 

A. Karel Výmola 
B. Abbé de l´Epée 
C. Laurent Clerc 
D. Mobi Urbanová 
         

35. Označte řádek, na němž je skupina písmen sestavena podle jiného pravidla 

než skupiny na ostatních řádcích. 

A. ACDF 
B. IKLM 
C. OQRT 
D. UWXZ 
         

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 36–38: 

Na filmovém festivalu se na prvních čtyřech místech v hlavní soutěži umístily filmy 
Zima, Moře, Bruno a Příběh. Jednalo se o český, španělský, italský a německý film. 
Vyjděte z následujících 5 informací a v navazujících otázkách označte pravdivé 
odpovědi: 

 italský film skončil až za německým 

 Bruno skončil před českým filmem, ale za filmem Zima 

 český film skončil poslední 

 Moře skončilo druhé 

 španělský film nebyl na prvních dvou místech 

36. Jak se jmenuje český film?  

A. Moře 
B. Bruno 
C. Příběh 
D. Zima 
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37. Který film vyhrál hlavní cenu? 

A. Moře 
B. Bruno 
C. Příběh 
D. Zima 

38. Bruno je film: 

A. český  
B. německý 
C. španělský 
D. italský 
         

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 39–43: 

Převzato z L. Polich: The emergence of the Deaf community in Nicaragua. 
Washington, D.C : Gallaudet University Press, 2005. 

The exact number of deaf persons in Nicaragua is unknown, but through 

extrapolation from the rates of deafness prevalent in other countries, we would 

expect to find somewhere between 2,500 and 4,800 deaf adults in the whole country. 

If deaf persons were distributed in the same pattern as is the general population, we 

would expect to find between 900 and 1,800 of them living in or close to Managua. 

It must be noted that not all contemporary Nicaraguan deaf adults have had contact 

with the present deaf community: There are many still isolated within their birth 

homes, a few who choose not to have anything to do with other deaf people, and 

many who live in rural areas in which the concentration of deaf persons is so low that 

there is no access to any deaf group.  

The core of Nicaragua’s deaf community today is, undoubtedly, the group formed by 

the members of the National Nicaraguan Association of the Deaf (ANSNIC), which, 

in 1997, had a membership list with 359 names on it (but 3 are repetitions, so there 

are 356 different names on the list). The president of the association, Javier López 

Gómez, however, believed that 356 significantly underrepresented the membership, 

which he placed at closer to 600. He explained that obtaining an official association 

identification card involves multiple steps, including completion of a registration form 

(the majority of deaf persons have very low literacy skills) and the presentation of 

a certified birth record (the acquiring of which involves a fee to the local office of vital 

statistics) with two passport-size photographs (another charge). The association’s 

president believes that many persons who function as active members simply do not 

bother to complete the paperwork, and thus, are not included in the official list. From 

my personal observation, this is true, at least, of the younger members (i.e., those 

between the ages of fifteen and twenty-five who came to literacy classes in 1997), 

few of whom had membership cards. 
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39. Označte řádek, na kterém je tvrzení, které nevyplývá z textu. 

A. Ne všichni neslyšící v Nikaragui jsou v kontaktu se společenstvím neslyšících.  
B. Aktivní člen ANSNIC musí mít zařízenou průkazku člena. 
C. Jádrem společenství nikaragujských neslyšících je ANSNIC. 
D. Javier López Gómez si myslí, že ANSNIC může mít až 600 členů. 

40. Označte řádek, na kterém je tvrzení, které vyplývá z textu. 

A. Blízko Managuy žije 1800 neslyšících. 
B. Mladí neslyšící nemají zájem o členství v ANSNIC. 
C. Ve venkovských oblastech bývá vysoká koncentrace neslyšících. 
D. Odhadovaný počet neslyšících v Nikaragui se pohybuje v tisících. 

41. Doplňte větu v souladu s přečteným textem: Většina neslyšících 

v Nikaragui… 

A. ... je velmi málo gramotná. 
B. ... je součástí ANSNIC. 
C. ... nechce vyplňovat registrační formuláře. 
D. ... žije ve venkovském prostředí. 

42. Na základě textu odpovězte na otázku: Proč nejsou všichni členové ANSNIC 

oficiálně registrováni? 

A. Hlavním důvodem je finanční náročnost. 
B. Ne každý se smí registrovat. 
C. Je to složitý, několikastupňový proces. 
D. Mladí neslyšící se registrovat nemusí. 

43. Doplňte větu v souladu s přečteným textem: Odhad počtu neslyšících 

v Nikaragui je založen na… 

A. ... počtu členů ANSNIC. 
B. ... kontaktech se společenstvím neslyšících. 
C. ... počtu neslyšících v okolí Managuy. 
D. ... výskytu hluchoty v jiných státech. 


