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1. Označte řádek, na kterém není žádný syntaktický nebo morfologický nedostatek.  

A. Přeli se půl noci o to, zda a v jaké podobě má psychoanalýza smysl. 

B. Mhouříce oči vyhřívala se na sluníčku. 

C. Kdo chce získat prémii, je třeba, aby splnil tři úkoly navíc. 

D. Oslovte a napište všem, které by ten projekt mohl zajímat. 

          

2. Označte řádek, na němž je uvedena věta jednočlenná.  

A. Přijít pozdě na konkurz nebudí dobrý dojem. 

B. Začíná se smrákat. 

C. Co se mu nepovedlo? 

D. Rozleželo se jim to rozhodnutí v hlavě. 

          
ÚLOHA 3 VYCHÁZÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT A SOUVĚTÍ:  

Zítra letím do New Yorku. – Až dopíšu tento test, pořádně si oddychnu. –                      

Dvě a dvě jsou čtyři. – Samozřejmě že znám správnou odpověď. 

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

A. Pouze jedno sloveso je ve tvaru přítomného času. 

B. Všechna slovesa jsou ve tvaru přítomného času. 

C. Dvě slovesa jsou ve tvaru budoucího času. 

D. U dvou sloves nelze určit kategorii času. 

          

4. Označte řádek, na kterém se vyskytuje věta s příslovečným určením míry. 

A. Moc má na lidi neblahý vliv.  

B. Mnoho obyvatel se z vesnice po povodních odstěhovalo. 

C. Nezisková organizace přiměla veřejnost k pozornosti mohutnou kampaní. 

D. Zavřel okno jen napolo. 

          

5. Označte řádek, na němž žádný slovní tvar nevyjadřuje kategorii osoby.  

A. viděli jsme, utíkej, lépe 

B. předehnavši, čtverými, prasknou 

C. pomoz, chtěli bychom, lesa 

D. oknem, vrháni, převrátit 

          

6. Označte řádek, na němž je přísudek tvořen třemi výrazy (slovy).  

A. V sobotu zůstal celý den doma. 

B. Tenkrát mohl překonat světový rekord. 

C. Proč bychom se báli? 

D. Z vývoje událostí byl celý nesvůj.  
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7. Označte řádek, na němž není správně uvedeno jazykovědné dílo a jeho autor.  

A. Příruční mluvnice češtiny – Jan Gebauer 

B. Slovník česko-německý – Josef Jungmann  

C. Brána jazyků otevřená – Jan Amos Komenský 

D. Chrám i tvrz – Pavel Eisner 

          

8. Označte větu nebo souvětí, v němž jsou všechny slovní tvary v souladu s normou 

spisovné češtiny. 

A. Za vztah, jenž jsem měl v dětství k domácím pracem, se dnes hluboce stydím. 

B. Na výstavě se návštěvníci dozvědí o Janu Evangelistovi Purkyňovi spoustu 

zajímavých životopisných podrobností. 

C. Za zděmi léčebny jsou izolováni nebezpeční devianté. 

D. V obou básních se setkáváme s toutéž tematikou, ba s těmitéž konkrétními motivy. 

          

9. Označte tvrzení věcně nesprávné.  

A. Čeština rozeznává tři slovesné způsoby: oznamovací, podmiňovací a rozkazovací.  

B. Výraz ach patří mezi zvukomalebná citoslovce. 

C. Dialektologie je jazykovědná disciplína zabývající se nářečími. 

D. Některé české souhlásky se vyslovují pomocí rtů. 

          

10. Označte řádek, na němž je uvedena informace, kterou nevyčteme z ukázky ze 

Slovníku spisovné češtiny. 

klika2, -y ž (n) hovor. expr. štěstí 2: mít k-u                                        
klika3, -y ž (f) hovor. skupina lidí podporujících se ve svých zájmech: politická k. 

 
A. slovo klika je femininum 

B. první pád plurálu slova klika je kliky 

C. slovo klika znamenající štěstí pochází z němčiny 

D. slovo klika je homonymum 

          

11. Označte řádek, na němž je výraz nebo slovní spojení, které se do následující věty 

nejlépe hodí:  

Kvůli nedostatku času nerozhodovala o nominacích stálá porota, ale porota         

sestavená    .  

A. ad hoc 

B. et cetera 

C. post scriptum 

D. sic 
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12. Označte řádek, na němž je uvedeno ustálené slovní spojení.  

A. danajský dar 

B. danajské jablko 

C. danajský spor 

D. danajské víno 

          

13. Označte řádek, na němž jsou uvedeny osobnosti, které se teoreticky mohly během            

svého života potkat.  

A. Karel IV. – R. A. C. Sicard  

B. Marie Terezie – Abbé de l´Epée 

C. T. G. Masaryk – Samuel Heinicke 

D. Mobi Urbanová – Václav Frost 

          

14. Označte řádek, na němž je uveden stát, kde sídlí Gallaudetova univerzita. 

A. Florida 

B. New York 

C. Quebec 

D. Washington, D. C.  

          

15. Označte řádek, na kterém je uvedeno jméno současného neslyšícího 

europoslance. 

A. Jiří Procházka 

B. Věra Strnadová 

C. Ádám Kósa 

D. Mark Wheatley 

          

16. Označte řádek, na němž je uvedeno 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. 

          

17. Označte řádek, na kterém není uveden komunikační systém vycházející z češtiny.  

A. česká prstová abeceda 

B. český znakový jazyk 

C. české pomocné artikulační znaky  

D. znakovaná čeština 
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18. Označte řádek, na němž je uveden pořad České televize, v kterém nemůžete 

pravidelně sledovat český znakový jazyk nebo znakovanou češtinu.  

A. Zprávy v českém znakovém jazyce 

B. Sama doma 

C. Pomáhejme si 

D. Tykadlo 

          

19. Označte řádek, na němž je uveden název časopisu, který v současné době již 

nevychází. 

A. Gong 

B. Speciální pedagogika 

C. Unie 

D. Info-Zpravodaj 

          

20. Označte řádek, na němž je uveden název profesionálního českého divadelního  

souboru neslyšících. 

A. Divadlo Neslyším 

B. Pantomima neslyšících  

C. Divadlo Nablízko 

D. Divadlo Lordos 

          

21. Označte obrázek, který je sestaven podle jiného principu než ostatní obrázky. 

   A.      B.      C.        D. 

 

     
 

          
 
ÚLOHA 22 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) 

22. Označte řádek, na němž je uvedeno slovo, které v africkém jazyce znamená          

my jsme psali. 

A. tutaliandika 

B. tuliandika 

C. aliendesha 

D. nitaandika 
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23. Označte řádek, na kterém je uvedena dvojice slov, která je v podobném vztahu 

jako slova LUPA : ZVĚTŠOVÁNÍ.  

A. dřevo : hoření  

B. smysly : vnímání 

C. hodiny : čas 

D. ruka : prst 

          

24. Označte číslo, které patří na místo otazníku. 

   6   

  11   18  

 5     12 

   ?   19  

   7   

 

A. 17 

B. 14 

C. 12 

D. 8 

          

25. Označte obrázek, který patří na místo otazníku.   

         

         

        

 

   A.        B.        C.           D. 
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26. Označte řádek, na kterém je uvedena dvojice slov, která je v podobném vztahu 

jako slova HLAVA : VLASY. 

A. chuť : jazyk 

B. jezero : ryby 

C. větev : jehličí 

D. země : pavučina 

          

27. Označte obrázek, který je stejný jako bílý obrazec v obdélníku. 

 

 

 

 

 

 

 

A.                          B.   C.   D. 

.      

 

 

    

 
          
ÚLOHA 28 VYCHÁZÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU VÝROKŮ, O NICHŽ PŘEDPOKLÁDEJME, ŽE JSOU 

PRAVDIVÉ:  

 Někteří netopýři jsou vegetariáni.  

 Všichni netopýři jsou savci.  

28. Označte řádek, na kterém je uvedeno, co z výroků vyplývá.  

A. Někteří netopýři nejsou savci. 

B. Někteří savci jsou vegetariáni.  

C. Všichni savci jsou vegetariáni. 

D. Všichni savci jsou netopýři. 

          

29. Označte obrázek, který je sestaven podle jiného principu než ostatní obrázky. 

 A.      B.        C.          D. 
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ÚLOHA 30 VYCHÁZÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT (KAŽDÁ VĚTA JE ZAPSÁNA POMOCÍ URČITÉHO 

DIAGRAMU):  
 

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

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

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

      
30. Označte větu, které odpovídá vzorec               .  

 
A. Jana má staršího bratra.  

B. Jana se bojí šedého vlka. 

C. Jana políbila vysokého Martina.   

D. Jana se nebojí medvěda. 

          
ÚLOHA 31 VYCHÁZÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH INFORMACÍ:  

Deset turistů se ubytovalo ve třech pokojích – v modrém pokoji, v zeleném pokoji a v bílém 

pokoji. Skupinu turistů tvoří 5 Čechů, 2 Němci, 2 Angličané a 1 Slovák.  

 V modrém pokoji se ubytoval jeden Angličan. 

 Slovák bydlí na pokoji s Němcem. 

 Ve dvou pokojích bydlí Češi po dvou.  

 Je-li na pokoji Angličan, nebydlí v něm Slovák, ani v něm nebydlí Němec. 

 V zeleném pokoji bydlí jeden Čech a nebydlí v něm Angličan. 

 V bílém pokoji nebydlí Slovák. 

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

A. V bílém pokoji bydlí minimálně čtyři turisté. 

B. V zeleném pokoji bydlí maximálně tři turisté. 

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

D. V zeleném pokoji bydlí dva Češi. 

          

32. Označte číslo, kterým pokračuje číselná řada.   

 1  4  10  22  46 ? 

A. 96 

B. 94 

C. 86 

D. 82 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 33–40: 

Převzato z Locker McKee, R.; McKee, D. (2000): Name Signs and Identity in New Zealand Sign Language.        

In: Metzger, M. (ed.), Bilingualism and Identity in Deaf Communities. 

Name sign systems in other sign language communities 

Varying name sign systems have been described in Deaf populations elsewhere, including 

the United States (Meadow 1977; Supalla 1990, 1992; Mindess 1990), France (Mottez 

1985), Sweden (Hedberg 1991), Thailand (Nonaka 1997), China (Yauand He 1987), 

Argentina (Massone and Johnson 1991), and England (Sutton-Spence and Woll 1999).      

As an example, Deaf Americans have a tradition of two distinct types of name signs: arbitrary 

and descriptive. Arbitrary name signs consist of one or more fingerspelled initials                  

of a person’s first and sometimes last name, combined with one of a conventional              

set of movements and locations on the upper body or face. For example, the American Sign 

Language (ASL) letter P may be tapped on the right side of the chin as a possible name sign 

for “Patrick”, or a letter B shaken slightly side to side in neutral space could be a name sign 

for “Betty”. Such name signs are called arbitrary because they have no intrinsic meaning 

connected to the person’s identity other than the initial; they simply conform to linguistic 

conventions about the structure of a name sign.  

In contrast, descriptive name signs derive from a physical or behavioral characteristic     

of a person (such as “curly hair” or “talkative”). In ASL, arbitrary name signs are more 

numerous than, and generally preferred to, descriptive name signs among the adult Deaf 

community (Supalla 1990; Mindess 1990). Supalla’s (1992) Book of Name Signs (a naming 

guide for parents of Deaf children) advocates arbitrary name signs as the more orthodox 

system, based on the fact that Deaf parents in the United States traditionally give their Deaf 

children arbitrary name signs and eschew descriptive ones. This cultural value differs from 

the conventions for name signs in Deaf communities such as New Zealand, Australia, 

England, China, and Thailand, for example, where descriptive name signs are the norm. 

However,   in Australia, France (Mottez 1985), England (Sutton-Spence and Woll 1999), and 

the United States (Meadow 1977), a different kind of arbitrary system was used                    

in certain deaf schools up until the mid-1900s, in which pupils used and retained their locker 

numbers as name signs; this system appears to have disappeared with current generations. 

Anecdotal evidence is that the bearers of locker numbers may have preferred these 

seemingly impersonal name signs over the alternative of possibly unflattering descriptive 

name signs. 

Supalla (1992) suggests that the arbitrary naming system based on fingerspelled initials 

probably stems from language planning decisions made by the founding educators              

of the deaf in the early nineteenth century, one of whom was Laurent Clerc, a Deaf 

Frenchman. In that period in France, signs incorporating the initial fingerspelled letter of a 

corresponding spoken word became popular in deaf education, and it is surmised that this 

influence transferred to the first U.S. school for the deaf, where the teachers probably 

encouraged the use of initialized name signs among the pupils. This apparently took hold as 

a tradition in the Deaf community in the United States, with arbitrary name signs becoming   

a highly conventionalized subsystem of ASL (Supalla 1992, 31–33). 
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33. Doplňte následující větu tak, aby odpovídala výše uvedenému textu:  

Mezi arbitrární znaky pro jména nepatří… 

A. ... pojmenování podle barvy vlasů. 

B. ... pojmenování podle čísla na skříňce. 

C. ... pojmenování prvním písmenem příjmení v příslušném mluveném jazyce. 

D. ... pojmenování prvním písmenem jména v příslušném mluveném jazyce. 

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

A. V americkém znakovém jazyce arbitrární jmenné znaky početně převažují                  

nad deskriptivními. 

B. Existuje kniha Book of Name Signs, která obhajuje užívání arbitrárních znaků           

pro jména.  

C. Ve Spojených státech se až do poloviny 20. století užívaly různé arbitrární systémy 

znaků pro jména. 

D. Deskriptivní znaky pro jména se odvozují například od fyzické podoby označovaného. 

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

Znaky pro jména osob… 

A. ... se v různých zemích užívají různě. 

B. ... jsou zcela nový fenomén. 

C. ... mají svůj původ výlučně ve francouzském znakovém jazyce. 

D. ... jsou nedílnou součástí znakových jazyků pouze v případě, že jsou deskriptivní. 

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

A. Arbitrární znaky nemají význam. 

B. Pojmenování osob pomocí znaků, v kterých tvar ruky odpovídá prvnímu písmenu 

vlastního jména mluveného jazyka, proniklo podle Supally do amerického znakového 

jazyka z Francie.  

C. Pojmenovávání osob pomocí čísel na skříňkách vedlo k řadě anekdot. 

D. Laurent Clerc byl významný neslyšící učitel ve Francii 18. století. 

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

A. Jsou doloženy případy, kdy neslyšící děti využívaly čísla na skříňkách ve škole jako 

svoje jmenné znaky.  

B. V Thajsku se pro osobní jména běžně užívají deskriptivní znaky. 

C. Rodiče v USA většinou označují své dítě jmenným znakem, který odráží jeho fyzické 

vlastnosti. 

D. V Anglii byly užívány arbitrární jmenné znaky už v 19. století. 
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38. Doplňte následující větu tak, aby odpovídala výše uvedenému textu:  

Pro Austrálii platí, že… 

A. ... jsou normou deskriptivní znaky; používala se zde také pojmenování odvozená       

od čísel na skříňkách.  

B. ... jsou normou deskriptivní znaky; pojmenování odvozená od čísel na skříňkách se 

zde nepoužívala. 

C. ... jsou normou arbitrární znaky; pojmenování odvozená od čísel na skříňkách se zde 

nepoužívala. 

D. ... jsou normou arbitrární znaky; používala se zde také pojmenování odvozená od čísel 

na skříňkách. 

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

A. Tvar ruky odpovídající písmenu P, který se artikuluje u brady, může fungovat jako 

osobní jméno.  

B. Znaky pro jména odvozené z čísel na skříňkách jsou typickým příkladem deskriptivních 

znaků. 

C. Neslyšícím, na které se znakovalo číslem jejich skříňky, se toto označení líbilo.  

D. V Argentině se dosud znakový jazyk nezkoumal. 

40. Na základě výše uvedeného textu odpovězte na otázku: Co platí pro deskriptivní 

jmenné znaky? 

A. Každý neslyšící může mít až čtyři různé deskriptivní jmenné znaky.  

B. Noremní jsou pouze v některých zemích. 

C. Neslyšící rodiče ve Spojených státech je upřednostňují před arbitrárními znaky. 

D. Užívají se minimálně, a proto jsou nesrozumitelné.  

 

 

 

 


