Pro češtinu 1
Rio 2016 a čeština

Rio 2016 a čeština
čtenářské a jazykové dovednosti v textech o olympijských hrách 2016

Test obsahuje 13 úloh.
Počet správných odpovědí_________________

TEXT K ÚLOHÁM 1–4
Čtyřiapadesátiletý ***** Santiago Lange z Argentiny triumfoval ve smíšené posádce s Cecilií
Carranza Saroli na katamaranu třídy Narca 17 a postaral se o senzaci – nejenže byl
nejstarším účastníkem olympijské regaty, navíc závodí jen s jednou plící. Druzí skončili
Australané Jason Waterhouse a Lisa Darmanin. Obzvlášť silnou příchuť má bronz Thomase
Zajace a Tanji Frank pro Rakousko, které získalo první medaili z letních olympijských her od
15. srpna 2008.
(https://www.e-sportfoto.cz)

1

Která z následujících možností nejlépe vystihuje smysl obratu silná příchuť
užitého v textu?
A)
B)
C)
D)

je to zadostiučinění po zranění
pro Rakousko je to skvělý úspěch
nejstarší účastník her si to zasloužil
bronzová medaile je pro ně zklamáním

2

Uveďte medailovou bilanci Rakouska z olympijských her v Londýně 2012:

3

Které z následujících slov patří na vynechané místo (*****) v textu?
A)
B)
C)
D)

4

pólista
plavec
jachtař
skokan

Která z následujících částí textu obsahuje názor jeho pisatele?
A)
B)
C)
D)

získalo první medaili
postaral se o senzaci
byl nejstarším účastníkem
triumfoval ve smíšené posádce

úlohy byly autorsky vytvořeny pro potřeby www.procestinu.com
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TEXT K ÚLOHÁM 5–7
Pamatuje ještě reprezentaci společného Sovětského svazu, nikoho asi nepřekvapí, že je
suverénně nejstarší gymnastkou, která kdy závodila pod pěti kruhy. Debutovala v roce 1992
v Barceloně v týmu pod hlavičkou Společenství nezávislých států, který byl nástupcem
rozpadajícího se impéria. „Když tehdy při zahajovacím ceremoniálu zapálil olympijský oheň
lukostřelec šípem, byla jsem u vytržení. Je to má nejkrásnější vzpomínka na hry,“ líčí
Čusovitinová.
Od té doby se na olympiádě představila v barvách Ruska, Německa a nyní – tak jako
po rozpadu SSSR – závodí za rodný Uzbekistán. Má doma 11 medailí z mistrovství světa,
ještě v roce 2012 získala na ME stříbro v oblíbeném přeskoku. V Riu tomuhle „zázračnému
dinosaurovi“ drželi palce snad všichni fanoušci bez ohledu na národnost.
(http://loh2016.tiscali.cz)

5

Uveďte, co v textu znamená výraz impérium:

6

Napište, kdo je v textu zázračným dinosaurem:

7

Vysvětlete význam slova debutovala v textu:

TEXT K ÚLOHÁM 8–9
V zápase o 5. místo porazily Američanky Francouzsky 19:5 a v zápase o 7. místo zvítězily
Španělky nad Fidži 21:0. Deváté místo obsadily Brazilky, které porazily Japonky 33:5
a jedenáctou příčku vybojovaly Kolumbijky nad Keňankami 22:10.
(http://www.sportovnilisty.cz)

8

Které z následujících slov je v textu napsáno chybně?
A)
B)
C)
D)

9

Fidži
Kolumbijky
Keňankami
Francouzsky

Která z následujících možností je nejvhodnější úpravou druhého souvětí?
A)
B)
C)
D)

Deváté místo obsadily Brazilky, které porazily Japonky 33:5 a jedenáctou
příčku vítězně vybojovaly Kolumbijky, nad Keňankami 22:10.
Deváté místo obsadily Brazilky, které porazily Japonky 33:5, a jedenáctou
příčku vybojovaly Kolumbijky vítězstvím nad Keňankami 22:10.
Deváté místo obsadily Brazilky, které výhrou porazily Japonky 33:5
a jedenáctou příčku vybojovaly Kolumbijky, nad Keňankami 22:10.
Deváté místo obsadily Brazilky, které porazily Japonky 33:5, a jedenáctou
příčku vybojovaly Kolumbijky porážkou nad dvanáctými Keňankami 22:10.
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TEXT K ÚLOHÁM 10–12
Začátek závodu sliboval pro českou chodkyni, která se na loňském světovém šampionátu
umístila na osmém místě, ještě lepší konečný výsledek. Do poloviny dvacetikilometrového
závodu se totiž česká reprezentantka držela v asi patnáctičlenné skupině, která se odtrhla od
zbytku pole a vedla tak závod. Postupem času se ale vedoucí Číňanky rozhodli navyšovat
tempo, čímž tak rozdělily i tuto patnáctičlennou skupinu. Země z Dálného východu tak mají
díky těmto výkonům dva cenné kovy z tohoto závodu. Zopakovala tak zisk dvou medailí
z letní olympiády 2008, kterou pořádala.
(http://sport.eurozpravy.cz)

10

Ve které z následujících částí textu je nadbytečné slovo?
A)
B)
C)
D)

zisk dvou medailí z letní olympiády 2008
čímž tak rozdělily i tuto patnáctičlennou skupinu
která se na loňském světovém šampionátu umístila
se totiž česká reprezentantka držela v asi patnáctičlenné skupině

11

Najděte v textu sloveso, které má být napsáno místa čísla množného v čísle
jednotném:

12

Najděte v textu sloveso, které je napsáno s pravopisnou chybou:

TEXT K ÚLOZE 13
Centrowitz zvládl poslední čtyřstovku za 50,62 sekundy a cílem proběhl o 11 setin před
obhájcem zlata z Londýna Alžířanem Taufikem Machlúfím, který si v Riu zopakoval druhé
místo z osmistovky.
(https://sport.aktualne.cz)

13

Opravte nedostatek ve výstavbě podtržené části textu:

Zdroje obrázků:
https://pixabay.com/cs/olympijsk%C3%A9-hry-rio-olympi%C3%A1da-rio-1608127/

Řešení:
1B
2 žádná medaile (0)
3C
4B
5 Sovětský svaz
6 (gymnastka) Čusovitinová
7 startovala poprvé
8D
9B
10B
11 mají
12 rozhodli
13 …o 11 setin dříve než
obhájce zlata…/… 11 setin před…
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