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1. Označte dvojici slov, která je v podobném vztahu jako HLAVA : VLASY. 

A. země : pavučina 

B. větev : jehličí 

C. jezero : ryby 

D. chuť : jazyk 

          

2. Označte obrázek, který se nehodí mezi ostatní. 

         A.              B.     C.    D. 

      

      
 
 

          

3. Označte číslo, které patří na místo otazníku.  

 1  4  10  22  46 ? 

A. 82 

B. 86 

C. 94 

D. 96 

          
ÚLOHA 4 VYCHÁZÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH SLOV JEDNOHO AFRICKÉHO JAZYKA (ČESKÝ PŘEKLAD 

AFRICKÝCH SLOV JE UVEDEN V ZÁVORCE):  

 nitaendesha (já budu řídit) – niliandika (já jsem psal) 

 ataandika (on bude psát)  – aliendesha (on řídil) 

 tutaendesha (my budeme řídit) 

4. Označte slovo, které v africkém jazyce znamená my jsme psali. 

A. tuliandika 

B. nitaandika 

C. tutaliandika 

D. aliendesha 

          

5. Označte dvojici slov, která je v podobném vztahu jako LUPA : ZVĚTŠOVÁNÍ.  

A. ruka : prst 

B. dřevo : hoření  

C. hodiny : čas 

D. smysly : vnímání 
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6. Označte obrázek, který se nehodí mezi ostatní.  

A.                       B.                    C.                                 D.          

                              

                             

                             

                             

                             

 
           
ÚLOHA 7 VYCHÁZÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT (KAŽDOU VĚTU POPISUJE JEDEN VZOREC):  
 

 Jana namalovala modrého medvěda. ........            

 Černý medvěd kousl Janu. ........................              

 Jana měla medvěda. .................................        

      
7. Označte větu, které odpovídá vzorec              .  

 
A. Jana píše dlouhý dopis.   

B. Jana se nebojí medvěda. 

C. Jana se bojí šedého vlka. 

D. Jana má staršího bratra.  

         
ÚLOHA 8 VYCHÁZÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH INFORMACÍ:  

Deset turistů bydlí ve třech pokojích: v modrém pokoji, v zeleném pokoji a v bílém pokoji. Ve 

skupině turistů je 5 Čechů, 2 Němci, 2 Angličané a 1 Slovák.  

 V modrém pokoji bydlí jeden Angličan. 

 Slovák bydlí na pokoji s Němcem. 

 V jednom pokoji bydlí dva Češi, v jiném pokoji bydlí také dva Češi.  

 Když je na pokoji Angličan, není na pokoji Slovák. 

 Když je na pokoji Angličan, není na pokoji Němec. 

 V zeleném pokoji bydlí jeden Čech. 

 V zeleném pokoji není Angličan. 

 V bílém pokoji není Slovák. 

8. Označte řádek, na kterém je uvedeno pravdivé tvrzení. 

A. V zeleném pokoji bydlí dva Češi. 

B. V modrém pokoji bydlí pouze jeden Angličan a dva Češi.  

C. V bílém pokoji bydlí čtyři turisté. 

D. V zeleném pokoji bydlí přesně tři turisté. 
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ÚLOHA 9 VYCHÁZÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU VĚT. PŘEDPOKLÁDEJME, ŽE OBĚ DVĚ VĚTY  

JSOU PRAVDA: 

 Někteří netopýři jsou vegetariáni.  

 Všichni netopýři jsou savci.  

9. Označte řádek, na kterém je uvedeno, co z výroků vyplývá (co je pravda).  

A. Všichni savci jsou netopýři. 

B. Někteří savci jsou vegetariáni.  

C. Všichni savci jsou vegetariáni. 

D. Někteří netopýři nejsou savci. 

          

10. Označte číslo, které patří na místo otazníku. 

   6   

  11   18  

 5     12 

   ?   19  

   7   

  
A. 8 

B. 12 

C. 14 

D. 17 

          

11. Označte obrázek, který je stejný jako bílý obrázek v obdélníku. 

 
 

 

 

 

 

A.            B.    

 

A.                             B.   C.   D. 

.      
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12. Označte obrázek, který patří na místo otazníku. 

   

         

         

        

 

   A.        B.        C.           D. 

               

 
          

13. Označte řádek, na kterém není správně uvedeno dílo a jeho autor nebo autoři:  

A. Slovník znakové řeči – Dagmar Gabrielová, Jaroslav Paur, Josef Zeman  

B. Pravidla českého pravopisu – Josef Dobrovský  

C. Svět v obrazech (Orbis pictus) – Jan Amos Komenský  

D. Frekvenčný slovník posunkovej reči – Štefan Czonka, Jozef Mistrík, Ladislav Ubár 

          

14. Označte řádek, na kterém je správně uvedeno spojení od velké černé kočky  

v množném čísle. 

A. od velkých černých koček 

B. od velkými černými kočkami 

C. od velkých černých kočkách 

D. od velkém černém kočkám 

          

15. Označte dvojici slov, která je vynechána v následujícím textu:  

Kofi Annan           syrskému prezidentovi řadu konkrétních návrhů, které by  měly reálně 

ovlivnit situaci v terénu. Měly by také odstartovat proces vedoucí k ukončení krize, prohlásil 

diplomat na následné tiskové           . 

A. předložil – konferenci  

B. daroval – zprávě 

C. nabídl – přednášce  

D. poskytl – koalici 
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16. Označte větu, která je gramatická (je správně česky). 

A. Měj se hezký. 

B. V Brně se mi moc líbilo.  

C. Jirka měl včera na svatbu. 

D. Zítra budeme jít do kina. 

          

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 17:  

Odpoledne se táta sešel v kavárně se synem Petrem a jeho manželkou Ivanou. Poslali SMS 

její sestře Radce a ta nakonec přišla se svou kamarádkou Hankou a její sestřenicí Monikou.  

17. Označte tvrzení, které se shoduje s textem. 

A. Petrova maminka se jmenuje Ivana. 

B. Radka má sestřenici Moniku. 

C. Radka má sestru Ivanu. 

D. Hanka je sestřenice Radky. 

          

18. Označte slovní spojení, které musíme doplnit do následující věty, aby věta byla  

gramatická (aby byla správně česky): 

Nemohli jsme zapomenout... 

A. ... na dovolenou v Paříži. 

B. ... dovolená v Paříži.  

C. ... o dovoleným v Paříži. 

D. ... nad dovolenou v Paříži. 

          

19. Označte řádek, na kterém je správně uveden rozkazovací způsob slovesa přijít. 

A. přijďte  

B. buď přijdeš 

C. přijdeme 

D. budete přijdete 

          

20. Označte výraz, který se nejlépe hodí do následující věty: 

 Lence ujel vlak do školy,         zaspala. 

A. protože 

B. proto 

C. i když 

D. avšak 
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21. Označte větu, která je gramatická (je správně česky). 

A. K narozeninám jsem nic dostal.  

B. Honza pořád smál. 

C. Rodiče nemají vždycky pravdu. 

D. Zítra nemůžu přijdu do školy. 

          

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 22:  

Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné 

polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Sázka 

zněla: Kdo rychleji přenese hromadu kamení na jiné místo?  

Mezi oběma hromadami byl kopec, takže z jedné nebylo vidět na druhou. Halvar hned 

popadl největší balvan ze své hromady a potkal Vika na konci Malého háje. Halvar se smál 

na celé kolo, protože jeho kámen byl dvakrát tak velký jako Vikův.   

      (Zdroj není uveden vzhledem k povaze úlohy)  

22. Označte řádek, který obsahuje pouze pravdivá tvrzení.  

A. Vike je dívka, v prvním odstavcinení žádné zájmeno. 

B. Vike je dívka, v prvním odstavci je jedno sloveso v podmiňovacím způsobu. 

C. Vike je chlapec, v prvním odstavci je jedno sloveso v infinitivu.  

D. Vike je chlapec, v druhém odstavci jsou právě dvě číslovky. 

          

23. Označte řádek, na kterém je uvedeno, jak můžeme nazvat velkého a silného 

člověka.  

A. goliáš 

B. jidáš 

C. mesiáš 

D. mecenáš 

          

24. Označte slovo, které je významově nejbližší slovu prosperující.  

A. spolehlivý 

B. prospěšný 

C. úspěšný 

D. zdravý 

          

25. Označte komunikační systém, který nevychází z češtiny.  

A. česká prstová abeceda 

B. české pomocné artikulační znaky  

C. český znakový jazyk 

D. znakovaná čeština 
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26. Označte pořad České televize, v kterém nemůžete pravidelně sledovat český 

znakový jazyk nebo znakovanou češtinu.  

A. Pomáhejme si 

B. Sama doma 

C. Tykadlo 

D. Zprávy v českém znakovém jazyce 

          

27. Označte řádek, na kterém je pravdivé dokončení následující věty:  

Mezinárodní den neslyšících...  

A. ... se slaví v únoru. 

B. ... se slaví v květnu.  

C. ... se slaví v září.  

D. ... se neslaví. 

          

28. Označte jméno současného neslyšícího europoslance.  

A. Ádám Kósa  

B. Věra Strnadová 

C. Jiří Procházka 

D. Mark Wheatley 

          

29. Označte název časopisu, který v současné době již nevychází.  

A. Gong 

B. Unie 

C. Info-Zpravodaj 

D. Speciální pedagogika 

          

30. Označte stát, kde sídlí Gallaudetova univerzita.  

A. New York 

B. Washington, D. C.  

C. Florida 

D. Quebec 

          

31. Označte název profesionálního českého divadelního souboru neslyšících.  

A. Divadlo Neslyším 

B. Pantomima neslyšících  

C. Divadlo Nablízko 

D. Divadlo Lordos 
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32. Označte řádek, na kterém jsou uvedeny osobnosti, které se teoreticky mohly 

během svého života potkat (které žily ve stejné době). 

A. Marie Terezie – Abbé de l´Epée 

B. Karel IV. – R. A. C. Sicard  

C. T. G. Masaryk – Samuel Heinicke 

D. Mobi Urbanová – Václav Frost 

          
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 33–40: 

Převzato z A. Macurová (2001): Poznáváme český znakový jazyk II. (Slovesa a jejich typy). Speciální 

pedagogika 11, č. 5, s. 285-296. 

Slovesa v českém znakovém jazyce a v češtině 

Protože český znakový jazyk je jiný než čeština, jinak se nutně chovají i jeho slovesa 

(tj. ta slova, která označují děje, činnosti, stavy, změnu stavu a která mají důležité postavení 

ve větě: fungují jako predikát, přísudek). Jsme zvyklí, že v české větě se proměňují všechna 

predikátová slovesa a že proměnou svých tvarů vyjadřují gramatické významy osoby, čísla, 

času, způsobu, rodu a vidu. V českém znakovém jazyce je situace jiná. Pro vyjadřování 

osoby (a čísla) se proměňují jen některá slovesa – a proměňují se zcela jinak než slovesa 

v češtině. Existují ovšem i slovesa, která se nemění a musí osobu (a číslo) vyjadřovat 

prostřednictvím osobního zájmena – jeho užití je tak pro tento typ sloves „povinné“ (podobná 

situace je např. všude v angličtině: z pouhého tvaru say není zřejmé, zda jde o první, nebo 

druhou osobu, ani zda jde o číslo jednotné, nebo množné – tyto informace nese až „povinně“ 

užívané zájmeno: I say vs. they say). Další slovesné významy (čas, způsob atd.) se 

v českém znakovém jazyce nevyjadřují gramaticky (tj. změnou slovesného tvaru). Je 

zapotřebí vyjádřit je lexikálně, tj. přidáním slova s žádoucím lexikálním významem (tak je 

tomu např. u gramatického významu času), popř. lexikálně-gramaticky (jako např. u vidu, 

resp. aspektu) – o tom všem bude řeč jindy.  

Na druhé straně nesou ovšem kontextově zapojená slovesa českého znakového 

jazyka ve srovnání s češtinou i některé informace „navíc“, takové, které sloveso v češtině 

nést neumí: Změnou tvaru artikulující ruky do sebe včleňují (inkorporují) informace 

o předmětu, který je slovesným dějem zasažen, na který děj přechází nebo kterého se týká: 

tak např. sloveso hodit nabývá různých podob pro HODIT-KÁMEN, HODIT-OŠTĚP, HODIT-

ZRNKO HRÁŠKU, HODIT-TVÁRNICI atd., JÍST-PIZZU je jiné než JÍST-JABLKO, liší se 

KOUŘIT-DOUTNÍK a KOUŘIT-CIGARETU atd.  

Jen na okraj zde poznamenejme, že inkorporace, která se zde uplatňuje a modifikuje 

citátovou (slovníkovou) podobu znaku, není ve znakových jazycích nijak výjimečná – 

vizuálně motorický způsob jejich existence a jejich simultánnost k jejímu využití přímo vybízí. 

Inkorporovány přitom bývají (jiné než „citátové“) tvary ruky a/nebo místo artikulace a/nebo 

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

A. V češtině neexistuje simultánnost. 

B. Každé sloveso v české větě vyjadřuje osobu. 

C. Čeština vyjadřuje slovesný čas jinak než český znakový jazyk. 

D. V češtině existuje méně zájmen než v angličtině.  

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

A. V jazycích patří mezi gramatické významy sloves osoba, číslo, čas, způsob, rod a vid.  

B. V češtině a v českém znakovém jazyce existuje gramatický význam osoby, čísla, času, 

způsobu, rodu a vidu, v českém znakovém jazyce navíc existuje gramatický význam 

inkorporace.  

C. V češtině patří mezi gramatické významy sloves osoba, číslo, čas, způsob, rod a vid; 

v českém znakovém jazyce se mezi gramatické významy sloves řadí osoba a číslo. 

D. V češtině patří mezi gramatické významy sloves osoba, číslo, čas, způsob, rod a vid; 

v českém znakovém jazyce se mezi gramatické významy sloves řadí osoba, číslo a 

inkorporace. 

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

A. Znaky českého znakového jazyka se často a rychle proměňují. 

B. Znak JÍST-PIZZU by měl být uveden ve slovníku českého znakového jazyka.  

C. Znak pro jedno sloveso může mít v českém znakovém jazyce různé podoby. 

D. Díky vizuálně motorickému způsobu existence vyjadřují znakové jazyky více 

gramatických významů než čeština. 

36. Označte řádek, na kterém je tvrzení, které nevyplývá z textu. 

A. Ve znakových jazycích se čas vyjadřuje lexikálně. 

B. Významy osoby, čísla a času lze v jazycích vyjádřit dvěma základními způsoby: 

gramaticky a lexikálně.  

C. Angličtina vyjadřuje osobu, číslo a čas lexikálně. 

D. Některá slovesa českého znakového jazyka vyjadřují číslo gramaticky. 

37. Doplňte následující větu tak, aby odpovídala výše uvedenému textu:  

Slovesná osoba se v českém znakovém jazyce… 

A. … vyjadřuje pouze gramaticky. 

B. … vyjadřuje pouze lexikálně. 

C. … vyjadřuje gramaticky nebo lexikálně. 

D. … vyjadřuje zcela stejně jako v angličtině. 

 

 

 



         Varianta D  

10 
 

38. Slovo modifikovat v uvedeném textu znamená: 

A. začleňovat 

B. proměňovat 

C. uplatňovat 

D. vymezovat 

39. Doplňte následující větu tak, aby odpovídala výše uvedenému textu:  

 Inkorporace...  

A. ... se v českém znakovém jazyce objevuje pouze u znaků HODIT, JÍST a KOUŘIT. 

B. … je ve znakových jazycích častým jevem. 

C. … se objevuje v českém znakovém jazyce i v češtině. 

D. … se ve znakových jazycích objevuje pouze u sloves. 

40. Na základě informací uvedených v textu odpovězte na otázku: Jaké prostředky 

vyjadřují slovesnou osobu v české větě Já nevím? 

A. lexikální 

B. gramatické  

C. lexikální i gramatické  

D. gramatické, které inkorporují lexikální 

 

 

 


