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U KAŽDÉ ÚLOHY OZNAČTE VŽDY POUZE JEDEN ŘÁDEK SE SPRÁVNOU 

ODPOVĚDÍ/SPRÁVNÝM ŘEŠENÍM.  

- ÚLOHY Č. 1–10 JSOU ZA 2 BODY 

- ÚLOHY Č. 11–22 JSOU ZA 2,5 BODU 

- ÚLOHY Č. 23–37 JSOU ZA 2 BODY 

- ÚLOHY Č. 38–45 JSOU ZA 2,5 BODU 

ZA ŠPATNÉ ŘEŠENÍ SE NEODEČÍTAJÍ ŽÁDNÉ BODY. 

 

1. Který z těchto internetových slovníků znakových jazyků neobsahuje znaky z českého 

znakového jazyka? 

a) Dictio 

b) Zoolexikon 

c) Handspeak 

d) Spreadthesign 

 

2. Jak se nazývá konference zaměřená na informační a komunikační technologie pro lidi 

se zdravotním postižením, která by se v roce 2020 měla konat již po dvacáté? 

a) INSPO 

b) IKTOP 

c) KOTOP 

d) PIKTO 

 

3. Které z těchto děl nebylo dosud zpracováno formou tzv. znakoknihy – knihy v českém 

znakovém jazyce? 

a) O zahradě (Pavel Čech) 

b) Český ráj a jeho tajemství (Lucie Seifertová) 

c) Tajemství Pražského hradu (Stanislav Škoda) 

d) Staré pověsti české a moravské (Alena Ježková, Renáta Fučíková) 

 

4. Která sportovkyně získala pět zlatých medailí na zimní deaflympiádě v roce 2019? 

a) Veronika Grygarová 

b) Tereza Kmochová 

c) Lenka Matoušková 

d) Jana Havlová 
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5. Před 30 lety (v roce 1990) vznikla Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Jak 

se v současnosti jmenuje její nástupnická organizace? 

a) Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

b) Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. 

c) Pevnost – České centrum znakového jazyka, z.ú. 

d) Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s. 

 

6. Které kulturní uskupení momentálně nepůsobí v České republice? 

a) Deaf Theatre 

b) Divadlo beze slov 

c) Hands Dance 

d) KukátkOO, z.s. 

 

7. Na kterém řádku jsou pouze ta města, ve kterých byly v letech 1992–2000  „základní 

školy pro sluchově postižené“? 

a) Liberec, Cheb, České Budějovice, Mladá Boleslav 

b) Praha, Ústí nad Labem, Olomouc, Hradec Králové 

c) Valašské Meziříčí, Ivančice, Ostrava, Plzeň 

d) Zlín, Praha, Brno, Pardubice 

 

8. Kterou službu online nemohou neslyšící v České republice v současné době využívat? 

a) simultánní přepis mluvené řeči profesionálním přepisovatelem 

b) automatický simultánní přepis mluvené řeči 

c) simultánní tlumočení profesionálním tlumočníkem 

d) simultánní tlumočení  automatickým tlumočníkem – avatarem  

 

9. Jak se jmenoval průlomový zákon, který byl schválen v roce 1998? 

a) Zákon o českém znakovém jazyce 

b) Zákon o znakovém jazyce 

c) Zákon o znakové řeči 

d) Zákon o komunikaci neslyšících 
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10. Jaký komunikační systém je zobrazen na obrázku? 

a) Tadoma 

b) daktylografika 

c) prstová abeceda 

d) Lormova abeceda 

 

           

 

 

 

 

11. Které dva ze 4 dílů na obrázku do sebe zapadají tak, že je možné z nich složit čtverec? 

 

a) 1 a 2  

b) 3 a 4  

c) 1 a 3  

d) 2 a 4 
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12. Určete, která z krychlí odpovídá rozložené verzi v zadání. 

 

 

 

13. Na první řádce jsou tři obrazce. Který z obrazců a)–d) vznikne jejich překrytím? 

  

 

14. Která z navrhovaných možností je logickým počátkem dané číselné řady? 

?, 6, 4, 9, 7, 12, 10, … 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 
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15. V následujícím příkladu jsou číslice nahrazeny obrázkovými symboly. Každému 

obrázku odpovídá právě jedna číslice. Z nabídnutých možností vyberte číslici, která 

odpovídá symbolu kapky . 

 -  = 
a) 1 

b) 2 

c) 9 

d) 0 

 

16. Určete, kolik procent čtverečkované plochy je vybarveno černě. 

 

a) 36 

b) 40 

c) 44 

d) 48 

 

17.  Které dvě varianty kódů jsou totožné? 

1) NEPCTO3796LVFB 2) NEPCTO3769LVFB 3) NEPCTO3769LVFB 4) NEPCTO3796LVEB 

 

a) 1 a 2 

b) 2 a 3 

c) 3 a 4 

d) 4 a 1 
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18. Zvířata na statku mají dohromady 25 hlav a 68 nohou. Kolik je na statku kterých 

zvířat?  

a) 7 slepic, 13 králíků, 5 prasat   

b) 9 slepic, 4 husy, 5 králíků, 8 prasat 

c) 6 slepic, 6 hus, 12 králíků, 2 prasata 

d) 7 slepic, 9 hus, 9 králíků 

 
 

19. Který ze čtyř různě pootočených kruhů se od ostatních tří liší uspořádáním symbolů?  

 

20. Z nabízených možností vyberte tu, která patří na místo otazníku.  
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21. Který ze zašifrovaných textů odpovídá slovům HELEN KELLER? V každém 

z nabízených nápisů odpovídá každému písmenu abecedy vždy jeden stejný symbol. 

Každý nápis ale používá jiný kód. 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

22. Který z obrazců a)–d) je logickým pokračováním této řady? 
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23. Ve které z možností není uvedena dvojice sloveso – přídavné jméno z tohoto slovesa 

přímo odvozené? 

a) odnosit – odnošená  

b) odvléct – odvlečená 

c) odpustit – odpuštěná  

d) oddalovat – oddálená 

 

Přečtěte si následující text a vypracujte úlohy č. 24–26 . 

         Aby žížaly mohly dýchat pokožkou, musí se chránit před vyschnutím. Další hrozbou je 

pro ně nedostatek kyslíku nebo-li anoxie. K ní může dojít velmi snadno, protože prostory 

v půdě bývají úzké a špatně zásobené kyslíkem. Anoxie vzniká, kdykoliv jeho spotřeba 

půdními organismy stoupne nebo se uzavřou kanálky přivádějící čerstvý vzduch. Stejná 

situace nastává, jsou-li přívodní štěrbinky či chodbičky zaplaveny vodou, třeba během 

vydatných srážek. Žížalám pak nezbývá nic jiného než vylézt na povrch, kde se jinak kvůli 

riziku predace, vyschnutí nebo poškození ultrafialovým zářením objevují jen zřídka. 

Zdroj: https://www.prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/1230, zkráceno, upraveno 

 

24. Které tvrzení je v souladu s informacemi ve výchozím textu? 

a) Při větším dešti mohou žížaly v podzemí postrádat kyslík.  

b) Vyschnutí může u žížal vést k redukci schopnosti přijímat kyslík. 

c) Žížalám mohou do potravních kanálků zasahovat jisté půdní organismy.  

d) Na povrchu země se žížaly vyskytují výjimečně, a to kvůli predátorům v podzemí. 

 

25. Ve které z možností jsou správně uvedeny všechny morfologické kategorie, které 

vyjadřuje výraz vyschnutím v první větě výchozího textu? 

a) 7. pád, číslo hromadné, rod střední  

b) 7. pád, číslo hromadné, rod střední, vid dokonavý 

c) 7. pád, číslo jednotné, rod střední, vid dokonavý 

d) 7. pád, číslo jednotné, rod střední, vid dokonavý, 3. osoba 

 

26. Který z těchto pravopisných nedostatků se vyskytuje ve výchozím textu?  

a) Místo nebo-li má být neboli. 

b) Místo kdykoliv má být kdykoli. 

c) Místo organismy má být organizmy. 

d) Místo ultrafialovým má být ultra-fialovým. 

 

https://www.prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/1230
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27. Který větný člen se nevyskytuje v následující větě? 

Na dochvilnost vlaků není možné spoléhat se stoprocentně. 

a) podmět 

b) předmět 

c) přívlastek shodný 

d) přívlastek neshodný 

 

Přečtěte si následující text a vypracujte úlohu č. 28. 

Elativ je „[j]azyková forma adjektiv morfologicky homonymní s komparativem, avšak bez 

gramatického rysu stupňování, a tedy s blokací srovnávací konstrukce“. 

Zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny, https://www.czechency.org/slovnik/ELATIV  

  

28. Která z následujících možností obsahuje elativ, jak je popsán ve výchozím textu? 

a) Kaplička se nachází na nejvyšším bodě v celém regionu. 

b) Naše společnost potřebuje optimální důchodovou reformu. 

c) Po střední škole se bude zkoušet hlásit na tři vysoké školy. 

d) Starší lidé, invalidé a těhotné ženy by se měli pouštět sednout. 

 

29. Která lingvistická disciplína se zabývá bilingvismem? 

a) etymologie 

b) dialektologie 

c) onomastika 

d) psycholingvistika 

 

30. Slovo podpatek je utvořeno kombinovaným tvořením, v jednom kroku se zároveň 

připojuje předpona i přípona. Které z následujících slov je utvořeno kombinovaným 

tvořením? 

a) náplava 

b) nástavec 

c) náušnice 

d) náměsíčnice 

  

https://www.czechency.org/slovnik/ELATIV
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Přečtěte si následující text a vypracujte úlohy č. 31–32. 

          Ať už jsme učitelé, rodiče, nebo děti, vždy bychom měli myslet na to, že aktuální stav 

je stavem výjimečným. Zkusme se v tomto období zaměřit na pomoc těm, kteří to nejvíce 

potřebují, na udržování dobrých mezilidských vztahů, podporu v rámci rodiny a pozitivní 

naladění. V danou chvíli je to důležitější než množství probrané látky ve škole nebo 

zameškaná školní docházka. 

zdroj: Hobulet, https://www.praha7.cz/ucim-se-ucis-se-ucime-se-doma/, upraveno 

 

31. Které z uvedených tvrzení o výchozím textu není pravdivé? 

a) V první větě je několikanásobný přísudek jmenný se sponou: jsme učitelé, rodiče, 

nebo děti. 

b) Ve druhé větě je přísudek slovesný složený: měli bychom myslet. 

c) Ve čtvrté větě je přísudek slovesný složený: zkusme se zaměřit. 

d) V páté větě je přísudek slovesný jednoduchý: potřebují. 

 

32. Ve výchozím textu jsou podtržené čtyři výrazy. Které z uvedených tvrzení o těchto 

výrazech je pravdivé?  

a) Výraz pomoc je ve výchozím textu slovesem. 

b) Výraz množství je ve výchozím textu číslovkou. 

c) Spojení ve škole je ve výchozím textu příslovcem. 

d) Spojení v rámci je ve výchozím textu předložkou. 

 

Přečtěte si následující výklad a vypracujte úlohu č. 33. 

         Jeden morfém může mít různé podoby v závislosti na hláskovém okolí v konkrétním 

slově. Těmto podobám jednoho morfému se říká alomorfy. Například kořen slovesa psát 

má alomorfy píš, piš, pís, pis a ps.  

 

33. Které tvrzení o kořenech slov, která se nachází ve  výchozím textu, není pravdivé? 

a) Kořen slova zaměřit může mít mimo jiné alomorf mř. 

b) Kořen slova zkusme může mít mimo jiné alomorf kuš. 

c) Kořen slova podpora může mít mimo jiné alomorf půr. 

d) Kořen slova výjimečný může mít mimo jiné alomorf jm. 

  

https://www.praha7.cz/ucim-se-ucis-se-ucime-se-doma/
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 Přečtěte si následující tvrzení a vypracujte úlohu č. 34. 

Neexistují jednorožci, kteří mají méně než tři nohy. 

 

34. Které tvrzení je v souladu s výchozím tvrzením? 

a) Všichni jednorožci mají alespoň čtyři nohy. 

b) Žádný jednorožec nemá jen dvě nohy. 

c) Ne každý jednorožec má tři nohy. 

d) Každý jednorožec má alespoň dvě nohy. 

 

Přečtěte si následující text a vypracujte úlohy č. 35–36. 

         Zavřeno nadobro. Přejezd pro cyklisty na Palackého třídě pod lávkou je pro chodce 

uzavřen už dávno a pro cyklisty od dnešního dne. Tak na to myslete, protože tam také 

chodíme. 

Zdroj: twitterový účet Městské policie Pardubice, 20. ledna 2020 

 

35. Která z komunikačních funkcí výpovědi se uplatňuje v závěru výchozího textu? 

a) funkce omluvy 

b) funkce nabídky 

c) funkce varování 

d) funkce performativní 

 

36. Které z následujících tvrzení o úseku podrženém ve výchozím textu (Zavřeno 

nadobro.) je pravdivé? 

a) V uvedeném úseku není elipsa, protože jde o větu jednočlennou.  

b) V uvedeném úseku je elipsa, a to nejspíše slovesa být ve funkci spony.  

c) V uvedeném úseku není elipsa, protože úsek by mohl být doplněn různými slovesy. 

d) V uvedeném úseku je elipsa, a to nejspíše slovesa být jako součásti slovesného tvaru. 
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Přečtěte si následující text a vypracujte úlohu č. 37. 

Novinářka mé názory v rozhovoru zkreslila. Článek jsem musela před otištěním ještě 

opravovat. 

 

37. Níže jsou uvedeny čtyři texty. Který z nich má stejný význam jako výchozí text? 

a) Novinářka mé názory v rozhovoru dezinterpretovala. Článek jsem musela před 

otištěním ještě korigovat. 

b) Novinářka mé názory v rozhovoru dezinterpretovala. Článek jsem musela před 

otištěním ještě koncipovat. 

c) Novinářka mé názory v rozhovoru dysinterpretovala. Článek jsem musela před 

otištěním ještě korigovat. 

d) Novinářka mé názory v rozhovoru dysinterpretovala. Článek jsem musela před 

otištěním ještě koncipovat. 
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Přečtěte si následující úryvek z odborného článku o britském znakovém jazyce (BSL) 

Lexical Variation and Change in British Sign Language a vyberte na jeho základě správné 

odpovědi k úlohám č. 38–45. 

Abstract 

This paper presents results from a corpus-based study investigating lexical variation in 

BSL. We report findings from a larger investigation looking at regional lexical variants for 

colours, countries, numbers and UK placenames elicited as part of the BSL Corpus Project. 

Variants for these four semantic categories were elicited from 249 deaf native, near-native and 

early learner BSL users recruited from eight UK cities. Age, school location and language 

background were significant predictors of lexical variation, with younger signers using a more 

levelled variety. This change appears to be happening faster in particular sub-groups of the deaf 

community (e.g., signers from hearing families). Also, we find that for the names of some UK 

cities, signers from outside the region use a different sign than those who live in the region. 

 

The British deaf community 

The 2011 Census for England and Wales reports that between 15,000–20,000 people in 

the UK use BSL as their main language. BSL, the sign language of the British deaf community, 

is also closely related to the sign languages used in Australia (Auslan) and New Zealand 

(NZSL), with some researchers even suggesting that they are dialects of the same sign language: 

BANZSL (British-Australian-New Zealand Sign Language).  

Schools and the development of BSL regional variation. Typically language is 

transmitted from caregiver to child. However, the vast majority of deaf children are born to 

hearing parents (Mitchell & Karchmer found 92% of deaf children in the USA have two hearing 

parents; Uus & Bamford found 10.6% of congenitally deaf children in the UK have a family 

history of deafness). Hearing parents are unlikely to know a sign language, and a deaf child 

may have limited access to the spoken language. Acquisition of a first language may thus be 

delayed for many deaf children. Schools for deaf children, especially residential schools, have 

therefore long been associated with sign language transmission. Since the first deaf schools 

were opened in 1760, sign language has been used as a form of communication among deaf 

children and passed on from older to younger peers. Because there was minimal interaction 

between schools and no standard or written form of BSL, these ‘school-lects’ continued to 

develop separately in each community. It is believed that deaf school-leavers maintained the 

use of these school variants in the local community and they became the basis for current 

regional varieties of BSL. These regional varieties have been found to vary most obviously at 

a lexical level. 

Changes in the British deaf community. In recent years, anecdotal claims within the 

British deaf community suggest that traditional regional variation is in decline, and there is 

some evidence for these claims, e.g., in numeral signs. Several recent changes in the British 

deaf community have been offered as possible causes. Perhaps the most important of these 

changes has been the closure of centralised schools for deaf children. In the late 1970s, the 
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Warnock Report recommended that deaf children be sent to integrated schools alongside their 

hearing counterparts. As a result, many residential schools for deaf children closed, and deaf 

children have been increasingly sent to mainstream schools. Centralised schools for deaf 

children, which would have once served as an opportunity for deaf children from hearing 

families to acquire signing from their native signing peers, are being replaced by the 

mainstreaming of deaf children where hearing educational and communication support workers 

enable deaf children to participate in classroom activities alongside hearing children. In the 

absence of deaf peers, these communication support workers sometimes serve as language 

models for the children, despite the fact that they may have limited sign language skills 

themselves. 

 In addition, increased mobility and transnational contact have exposed deaf and  hearing 

British people alike to a multitude of languages, dialects and social practices. Research on 

British English accents has shown how increased mobility within the UK has resulted in dialect 

levelling . Whilst levelling has not been widely researched in sign languages, there is evidence 

that increased international interaction has influenced the lexicon of a number of sign 

languages. Advances in technology such as the use of webcams and online video have 

substantially increased exposure to BSL signers outside an individual’s local community. 

Broadcast media have had an impact on the lexicon, with younger signers reported to 

incorporate new signs seen on television into their BSL, and the suggestion that some Scottish 

regional signs have gained more widespread currency through the influence of Scottish 

presenters on the BBC deaf community programme See Hear. Changes in BSL resulting from 

the emergence of TV programmes for the deaf community and sign language interpreting on 

television may have led to an increased preoccupation with political correctness since the 1990s. 

Signs for foreign countries which portray physical features have sometimes been perceived as 

‘racist’ by the hearing non-signing community. As a result, it has been claimed that traditional 

BSL signs meaning ‘China’, ‘Africa’, ‘gay’ and ‘India’, for example, may have become less 

commonly used by younger signers because of concern that their form was strongly associated 

with stereotypical images or actions associated with these groups. However, some of the 

country name signs in the lexicon appear to be changing for reasons that cannot be attributed to 

political correctness (e.g., the traditional variants meaning ‘America’ cannot be considered 

offensive). Thus, political correctness alone cannot explain all the patterns of lexical change, 

even within this specific semantic domain. 

Zdroj: Stamp, R. – Schembri A. – Fenlon, J. – Rentelis, R. – Woll, B. – Cormier, K (2014): Lexical Variation 

and Change in British Sign Language. PLoS ONE 9(4), e94053. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0094053. (upraveno) 

  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0094053
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38. Které z následujících tvrzení o článku jednoznačně vyplývá z abstraktu? 

a) Článek mj. pojednává o tvorbě korpusu britského znakového jazyka. 

b) Článek se mj. věnuje výzkumu lexikálních variant znaků pro čísla.  

c) Článek se mj. zaměřuje na odlišnosti znaků užívaných pro označení jednotlivých 

regionů Velké Británie. 

d) Článek mj. představuje výsledky výzkumu zaměřeného na uživatele britského 

znakového jazyka a jejich sociální charakteristiky (např. vzdělání, jazykové prostředí).  

 

39. Které z následujících tvrzení  o britském, australském a novozélandském znakovém 

jazyce vyplývá z textu? 

a) Australský a novozélandský znakový jazyk jsou příbuzné. 

b) Novozélandský znakový jazyk je dialektem britského znakového jazyka.  

c) Britský znakový jazyk se kromě Velké Británie používá také v Austrálii. 

d) Znakový jazyk užívaný ve Velké Británii a na Novém Zélandu je identický. 

 

40. Který statistický údaj odpovídá textu? 

a) 92 % britských neslyšících dětí má slyšící rodiče.  

b) Ve Velké Británii je přibližně 20 000 osob, které ovládají britský znakový jazyk. 

c) 10,6 % britských neslyšících dětí slyšících rodičů má v rodině neslyšící předky. 

d) Minimálně 15 000 Britů považuje za svůj hlavní jazyk britský znakový jazyk.  

 

41. Které doplnění následující věty o jazykovém vývoji neslyšících dětí není v souladu 

s informacemi v textu? 

Mnoho neslyšících dětí… 

a) … může mít omezený přístup k mluvenému jazyku. 

b) … si první jazyk osvojuje opožděně. 

c) … se znakový jazyk naučí od starších spolužáků. 

d) … si neosvojí žádný jazyk. 
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42. Které doplnění následující věty není v souladu s informacemi v textu? 

Vznik regionálních variet britského znakového jazyka… 

a) … byl mj. zapříčiněn neexistencí psané formy britského znakového jazyka. 

b) … úzce souvisel s existencí jednotlivých škol pro neslyšící na území Velké Británie. 

c) … byl přímo ovlivněn různou úrovní znalostí britského znakového jazyka u neslyšících 

žáků. 

d) … se nejvíce projevil zejména na úrovni slovní/znakové zásoby britského znakového 

jazyka.  

 

43. Které z následujících tvrzení o vzdělávání neslyšících ve Velké Británii vyplývá 

z textu? 

a) První škola pro neslyšící, kde se používal znakový jazyk, byla založena v druhé 

polovině 19. století. 

b) V roce 1970 bylo vzdělávání pro neslyšící centralizováno na základě Warnockova 

nařízení.  

c) Neslyšící děti jsou dnes vzdělávány převážně ve školách hlavního vzdělávacího proudu 

a mají k dispozici podpůrné pracovníky.  

d) Neslyšící děti slyšících rodičů byly od druhé poloviny 20. století vzdělávány ve 

speciálních školách zaměřených na výuku znakového jazyka. 

 

44. Který u uvedených faktorů, dle informací obsažených v textu, neovlivňuje ústup 

tradiční regionální rozrůzněnosti britského znakového jazyka? 

a) mobilita neslyšících obyvatel 

b) sociální postavení neslyšících 

c) integrace neslyšících dětí do škol hlavního vzdělávacího proudu 

d) mezinárodní kontakty mezi neslyšícími 

 

45. Která z uvedených možností nemá, dle informací obsažených v textu, vliv na obměnu 

lexikální zásoby britského znakového jazyka? 

a) televizní vysílání určené neslyšícím  

b) snaha o politickou korektnost znaků 

c) lepší dostupnost tlumočení znakového jazyka 

d) stereotypní nahlížení na příslušníky některých národů 

 

 

 

 

 


