
Jméno: Skupina: 

Datum: MOCK TEST A 

ČTENÍ         ____/20 bodů 

 
Úloha 1          ____ /7 bodů 

Přečtěte si text a rozhodněte, zda jsou věty 1-7 pravda (ANO), nebo nejsou pravda (NE).  

Číslo 0 je příklad.     

 

Na Pustevny až do Valašska 

Valašsko je nejvýchodnější oblast Moravy u hranic se Slovenskem. Na Valašsko se jezdí 

nejen za tradicemi, lidovými památkami, ale také do přírody a za sportem. Historicky byla tato 

oblast chudá, snad proto si zachovala svou původní podobu. Typické jsou dřevěné chalupy, 

které se nacházejí na kopcích a dlouhých stráních, kde se na loukách pasou ovce a jiná zvířata. 

Můžete si zde koupit čerstvý ovčí sýr, který se tu na mnoha místech stále vyrábí tradičním 

způsobem. 

Horský hřeben Pustevny patří k nejnavštěvovanějším místům Valašska. Zdejší klenoty, 

restaurace Libušín a hotel Maměnka, byly postaveny už v roce 1899 podle návrhů slovenského 

architekta Dušana Jurkoviče. Pustevny dostaly svůj název od poustevníků, kteří zde údajně 

v 18. století pobývali. Z Pusteven vede cesta k soše pohanského boha Slovanů. Jmenuje se 

Radegast a byl bohem slunce a úrody. Socha Radegasta, která měří 320 cm a váží 1,4 tuny, je 

z betonu a kameninové drti a stojí zády k příchozím návštěvníkům. Dál se po hřebeni dostanete 

ke kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Tato kaple je nejvýše položenou církevní památkou 

v České republice. Za kaplí stojí socha známých věrozvěstů Cyrila a Metoděje. 

V zimě Pustevny lákají milovníky zimních sportů. Pustevny jsou vyhledávaným 

lyžařským střediskem s 11 lyžařskými vleky a 9 sjezdovkami a desítkami kilometrů upravených 

běžeckých tras. Zajímavostí je nejstarší sedačková lanovka v Evropě, která svůj provoz zahájila 

4. března 1940. 

Po vydatném sportování se můžete posilnit v kolibě, jedné z místních restaurací, 

valašskou kyselicí. Je to smetanová polévka s uzeným masem a kyselým zelím. Ochutnat zde 

můžete také frgály, neboli koláče velké jako pizza. Jsou plněné tvarohem, mákem nebo např. 

hruškovým či švestkovým džemem. Jeden koláč si na Pustevnách koupíte asi za 115 Kč. Při 

putování po Valašsku určitě nezapomeňte na zázračný valašský nápoj – slivovici, alkoholický 

nápoj vyrobený ze švestek, který v přiměřeném množství léčí na těle i na duši.  

 

 

 

 



Jméno: Skupina: 

Datum: MOCK TEST A 

0. Pustevny jsou na Valašsku.       ANO / NE 

1. Chalupy na Valašsku jsou nejčastěji postavěny z kamene.   ANO / NE 

2. Architekt projektu hotelu a restaurace pocházel z Česka.  ANO / NE 

3. Na vrcholu Pusteven se nachází socha Dušana Jurkoviče.  ANO / NE  

4. Restaurace Libušín byla postavena na konci 19. století.  ANO / NE 

5. Na Pustevnách je v zimě možné lyžovat a běžkovat.  ANO / NE 

6. Lanovka na Pustevnách funguje od léta 1940.   ANO / NE 

7. V restauraci si můžete jíst velké pizzy.    ANO / NE 

 

Úloha 2          ____/5 bodů 

Seřaďte věty A-F tak, aby tvořily dialog.       

Písmeno D je začátek dialogu. 

 

A  Určitě, jen mi řekněte, jakou máte velikost? 

B Ano, proč ne. A kde jsou kabinky? 

C Bohužel v této velikosti jsou už vyprodané, ale máme je také v modré barvě. Chcete si 

je vyzkoušet? 

D Dobrý den. Líbí se mi tyhle červené šaty. Chtěla bych si je zkusit. 

E Tamhle vzadu za stojanem s brýlemi. 

F Myslím, že 42. 

 

pořadí v textu 1 2 3 4 5 6 

název části D      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jméno: Skupina: 

Datum: MOCK TEST A 

 

Úloha 3          ___/8 bodů 

Přečtěte si volný životopis a doplňte slova ve správném tvaru. Pozor 4 slova nebudete 

potřebovat.               

 

prvním, technický, měsíc, vystudovala, roce, věcem, umím, vysokoškolského, pracuju, prosince, 

moct, rozumím 

Ing. Marie Černá 

Pod Kapličkou 5 

180 00 Praha 8 

Tel.: 732 023 143 

Email: m_cerna@seznam.cz 

 

Životopis 

Jmenuji se Marie Černá a narodila jsem se 24. února 1985. Bydlím v Praze. 1)___________ 

jsem Přírodovědné gymnázium v Praze a maturovala jsem z češtiny, angličtiny, chemie a 

biologie. Po gymnáziu jsem pokračovala ve studiu na Vysoké škole chemicko-technologické. 

V 2_________ 2010 jsem získala titul inženýr v oboru Chemie a technologie materiálů. 

V současnosti pokračuji tamtéž v doktorském studiu a jsem v 3)_______ ročníku. 

Od října 2004 do srpna 2007 jsem pracovala na částečný úvazek jako telefonní operátorka ve 

firmě Haloprim. Náplní mé práce byla komunikace se zákazníky a vyřizování reklamací. Od 

září 2007 do 4)________ 2009 jsem byla zaměstnána na poloviční úvazek jako asistentka 

v realitní kanceláři Reality Praha, kde jsem se starala o administrativní chod pracoviště. Od 

ledna 2010 do současnosti 5)__________ ve firmě Rest-Aurum, kde se zabývám restaurováním 

kovových uměleckých předmětů. Pracuji na plný úvazek. 

Mými zájmy jsou hlavně moderní technologie a trendy ve výzkumu. Také ráda cestuji a 

komunikuji v cizích jazycích. Po maturitě jsem navštěvovala kurzy anglického jazyka na 

jazykové škole a získala jsem certifikát FCE. V rámci svého 6)___________ studia jsem dva 

semestry studovala v Berlíně a německy hovořím plynně. Pasivně rozumím rusky. Ráda pracuji 

na počítači a 7)_________ základy html jazyka. Mám řidičský průkaz skupiny B a jsem aktivní 

řidička. K mým dobrým vlastnostem patří pečlivost, spolehlivost a samostatnost při plnění 

úkolů. Jsem ochotná učit se novým 8)__________ a pracovat v týmu. 

V Praze 16. května 2015 

Marie Černá 

 

 
 

 



Jméno: Skupina: 

Datum: MOCK TEST A 

 

POSLECH         ___/20 bodů 

Úloha 1          ___/8 bodů 

Poslechněte si rozhovor s Martinem Havelkou o jeho traktoru a odpovězte na otázky 1-

8. Pouze jedna odpověď je správná. Číslo 0 je příklad. Poslech uslyšíte dvakrát. Nyní 

máte 1 minutu, abyste si přečetli otázky.  

0. Martin Havelka má doma 

a. tramvaj 

b. traktor 

c. autobus 

  

1. Traktor, o kterém se mluví, je starý 

a. 65 let. 

b. 69 let. 

c. 55 let. 

 

2. Martin Havelka pochází  

a. z Prahy. 

b. z Vysočiny. 

c. z Brna. 

 

3. Traktor pana Havelky nyní můžete vidět 

a. na výstavišti v Praze. 

b. na veletrhu v Brně. 

c. v Muzeu rekordů v Pelhřimově. 

 

4. Pan Havelka se rozhodl jet s traktorem k moři, protože 

a. chtěl mít podobnou fotografii, jako uviděl v časopisu. 

b. chtěl vědět, kolik kilometrů traktor zvládne ujet. 

c. chtěl vyniknout mezi ostatními. 

 

5. Pan Havelka během svých cest k moři spal 

a. v kempu ve stanu. 

b. u lidí, kteří mu chtěli pomoct. 

c. v kabině traktoru. 

 

6. Nejdelší cesta pana Havelky byla do 

a. Rakouska. 

b. Polska. 

c. Švédska. 

 

7. Maximální rychlost, kterou může traktor jet je 

a. 34 km/h. 

b. 33 km/h. 



Jméno: Skupina: 

Datum: MOCK TEST A 

c. 36 km/h. 

 

8. Pan Havelka se svým traktorem  

a. vyjel na nejvýše položenou cestu v rakouských Alpách. 

b. dojel do nejsevernějšího města ve Švédsku. 

c. ujel dohromady 2571 km. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

B         

 

     

Úloha 2          ____/7 bodů 

Poslechněte si monolog o Žižkovské vysílací věži a u úkolů 1-7 doplňte vždy jedno slovo.  

Číslo 0 je příklad. Poslech uslyšíte dvakrát.  

 

Žižkovská vysílací věž v 0) Praze    . 

Žižkovská věž byla po dvaceti letech znovu v 1)_______________. 

Společnost OreaTea bude na věži provozovat restauraci, 2)____________ a luxusní 

3)_____________ hotel. 

Televizní vysílač má výšku 4) ___________ metrů.  

5) _____________ Aulický, Kozák a Bém začali věž stavět v 80. letech. 

David Černý na věž umístil velké 6) ______________. 

Podle 7) ______________ dnes budova místním obyvatelům ani turistům nevadí.  

 

Úloha 3          ____/5 bodů 

Poslechněte si rozhovor Filipa a jeho kolegyně Evy a odpovězte, zda jsou následující věty 

1-5 pravda, nebo nejsou pravda. Číslo 0 je příklad. Poslech uslyšíte dvakrát.  

 

0) Filip se rád dívá na televizi.    ANO / NE 

1) Filip se zajímá o historii.     ANO / NE 

2) Do soutěže mohou posílat hlasy pouze studenti. ANO / NE 

3) Filipova kolegyně dala hlas Karlu Čapkovi.  ANO / NE 

4) Filip by hlasoval pouze pro muže.   ANO / NE 

5) Filip chce vědět, kdy bude finále soutěže.  ANO / NE 



Jméno: Skupina: 

Datum: MOCK TEST A 

 

GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ ČÁST    ____/30 bodů 

Úloha 1 

Přečtěte si text a doplňte vždy jedno slovo. Číslo 0 je příklad.   ____/6 bodů 

 

Můj příjezd do ČR 

Přijel jsem 0)___do___ České republiky studovat češtinu. Od začátku svého pobytu jsem měl 

problémy. Cestou 1) ________ letiště jsem ztratil adresu koleje. Po příjezdu se mě na koleji 

ptali na vízum, ale Mexiko, 2) ________ jsem přijel, má s Českou republikou bezvízový 

kontakt. Druhý den jsem ztratil klíč od pokoje. Pospíchal jsem ze školy, 3) ________ to řekl 

v recepci a půjčil si náhradní klíč. V pokoji jsem zjistil, že na stole chybí počítač. Ztratila se i 

kreditní karta a fotoaparát. Nejdříve ze všeho 4)_______ informoval recepční a potom jsem 5) 

__________ zablokovat účet v bance. Také jsem zatelefonoval na policii, abych tam sepsal 

protokol o krádeži. Snad už všechny katastrofy skončily. 6) ______ prvních dvou dnů jsem měl 

problémů až nad hlavu. A to ještě ani škola nezačala.  

 

Úloha 2          ____/4 body 

Vyberte správnou odpověď. Pouze jedna odpověď je správná. Číslo 0 je příklad. 

0. Mám ráda 

a) káva  b) kávou  c) kávě   d) kávu 

 

1. V supermarketu jsme nakoupili půl kila __________________ 

a) pomerančů  b) pomeranč  c) pomeranči  d) pomerančem 

 

2. Díky ________________ jsem si mohl dovolit nový telefon. 

a) peníze  b) penězích  c) penězi  d) penězům 

 

3. Nikdo je v noci nerušil, _________________ mohli v klidu spát. 

a) protože  b) a proto  c) jestliže  d) když 

 

4. Nešel tam __________________ špatnému počasí. 
a) za   b) protože  c) kvůli   d) vzhledem 

 

5. Na ulici _________________ několik aut. 

a) parkovala  b) parkovali  c) parkovaly  e) parkovalo 

 

6. Jeho sestra má ze všech testů vždy 100 %. Je ____________________ studentka ve třídě.  

a) chytrá  b) nejchytřejší  c) nejchytřeji  d) chytřejší 

 

7. Když ___________________, šel jsem do práce. 

a) nasnídal se  b) jsem nasnídal se c) nasnídal jsem se d) jsem se nasnídal 

 

8. Maminka mi řekla, _____________ si uklidil svůj pokoj. 



Jméno: Skupina: 

Datum: MOCK TEST A 

a) abych  b) abychom  c) kdyby  d) kdybych 

 

Úloha 3         ____/10 bodů 

Dejte slova v závorce do správného tvaru. Číslo 0 je příklad.    

0. Moje sestra bydlí v (Praha) ___Praze_____. 

1) Bylo tam opravdu hodně (člověk) _____________________. 

2) Kdy už konečně _______________ (vy – poslat) ten dopis? 

3) Podívej, tamhle jdou (manžel) _________________ Petra a Daniel Krejčíkovi. 

4) Potkala jsem Janu Novotnou – znáš (ona) _______________ ? 

5) (já – zůstat) ________________ u rodičů do neděle. 

6) V sobotu jsme se vrátili domů až po _______________ (půlnoc). 

7) Proč _______________ (vy – stát) za dveřmi? 

8) Mluvili jsme o (oni) _________ dlouho. 

9) ___________ (ty - sníst) ten banán celý! (imperativ) 

10) ____________ (já - umýt) nádobí a potom půjdu ven. 

 

Úloha 4         ____/10 bodů 

Přečtete si text a rozhodněte, zda jsou řádky 1-10 správně, či zda obsahují chybu. 

Správný řádek označte symbolem . Pokud v řádku najdete chybu, opravte ji. Číslo 0 je 

příklad.           

 
 
 
 

 

 

Karel hledá nové místo 

0.Karel už je dlouho nespokojený se svým zaměstnáním. Pracuje 

0.jako odborník senior ve Výzkumné ústavu informačních 

1.technologií. Jeho práce se mu velmi líbí, ale má malý plat. 

2.Několikrát už mluvil s ředitelem, ale ten jí říká, že musí být 

3.trpělivý, protože ústav nyní potřebuje peněz na něco jiného než 

4.na mzdy. Karel už toho má dost a dobře zná, kolik může dostat 

5.jinde. Navíc se nedávno oženil a chce přestěhovat se do jiného 

6.města. Proto hledá nové místo. Náhoda mu pomohla. Nedávno 

7.potkal svého kamaráda do školy. Ten teď žije a pracuje v Plzni. 

8.Dlouho se neviděli, a tak šli spolu na pivo a povídali se. Karel 

9.se zmínil Jirkovi o svém problému a on mu řekl o místě v bance, 

10.kam pracuje. Karel tam poslal svou žádost o místo a svůj 

životopis. Ještě se musí setkat s ředitelem banky a promluvit s 

ním. 

 

0._______

0.výzkumném

1.________

2.________

3.________

4.________

5.________

6.________

7.________

8.________

9.________

10._______ 



Jméno: Skupina: 

Datum: MOCK TEST A 

 

PSANÍ         ___/20 bodů 

Úloha 1 

Budete slavit narozeniny. Napište svému kamarádovi/své kamarádce e-mail a pozvěte 

ho/ji na oslavu. Váš e-mail musí obsahovat:  

- oslovení 

- kdy a kde budete slavit 

- jaký bude program oslavy 

- rozloučení 

Napište alespoň 30-40 slov. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

  



Jméno: Skupina: 

Datum: MOCK TEST A 

 

Úloha 2 

Vyberte si jedno téma (A, nebo B) a napište článek do studentského časopisu. Váš text 

musí mít minimálně 100 slov. 

 

A) Můj vztah ke sportu    B) Můj kamarád/Moje kamarádka 

- Máte rádi sport? Proč ano, proč ne?   - Kdy a kde jste se seznámili? 

- O které sporty se zajímáte (o které ne)?  - Jak vypadá a jaké má vlastnosti? 

- Proč je důležité sportovat?    - Co děláte spolu? 

- Sportujete v České republice (proč ano/ne)?  - Proč ho/ji máte rádi? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


