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Euro 2016 a čeština
čtenářské a jazykové dovednosti v textech o fotbalovém ME 2016

Test obsahuje 13 úloh.
Počet správných odpovědí_________________

TEXT K ÚLOHÁM 1–2
Po přestávce se prosadili také Seveřané, v 56. minutě po přihrávce Gylfiho
Sigurdssona přesně zakončil Sigthórsson a Francouzi poprvé na turnaji inkasovali ze hry.
Vzápětí ale vrátil domácím čtyřgólový náskok druhou trefou v duelu Giroud. V 63. minutě pak
předvedl francouzský gólman Lloris zákrok zápasu proti pokusu střídajícího Ingasona.
Skóre uzavřel v 84. minutě Birkir Bjarnason, poprvé od roku 2000 tak padlo v zápase
evropského šampionátu sedm gólů.
(https://sport.aktualne.cz)

1

Napište výsledek utkání Francie–Island po prvním poločase:

2

Napište konečný výsledek utkání Francie–Island:

TEXT K ÚLOHÁM 3–4
V souběžně hraném utkání hraje Slovensko s Walesem 0:0. Kdyby výsledky vydrželi stejně
welští fotbalisté by postupovali z prvního místa.
(http://isport.blesk.cz)

3

Rozhodněte o každém z následujících slov, zda je v textu napsáno správně
(ANO), či nikoli (NE):
ANO

3.1

welští

3.2

vydrželi

3.3

souběžně

3.4

postupovali

4

Opravte interpunkci v textu:
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TEXT K ÚLOHÁM 5–8
Ukrajina po dvou prohrách 0:2 měla už před zápasem jistotu, že pro ni turnaj končí.
Trenér Michajlo Fomenko už také oznámil že po zápase skončí ve funkci. Přesto se mužstvo
chtělo v duelu spolupořadatelů minulého šampionátu důstojně rozloučit.
Polsko naproti tomu potřebovalo bodovat, aby si definitivně pojistilo postup. Od začátku
se tak hrál poměrně ofenzivní fotbal. Už ve 3. minutě měl šanci Polák Milik, který v zápětí
připravil stoprocentní možnost pro Lewandowského. Kanonýr Bayernu Mnichov však
v zakončení selhal a branku přestřelil.
Po deseti minutách ale začali zlobit i Ukrajinci, zejména Jarmolenko, který běžel i sám
na gólmana, ale míč špatně trefil a poslal ho mimo branku.
Poláci se po počátečních šancích těžko prosazovali a více ze hry měl soupeř. Trenér
Nawalka proto v poločase poslal do hry jednu ze svých hvězd Blaszczykowského, který
překvapivě začal jen na lavičce. A záložník Dortmundu hru Polska ihned rozhýbal a po devíti
minutách na hřišti dokonce sám skóroval.
(http://www.denik.cz)

5

Určete na základě textu, kdo byl pořadatelem fotbalového mistrovství Evropy
v roce 2012:
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Opravte interpunkci v prvním odstavci textu:
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Nalezněte chybně napsané příslovce v druhém odstavci textu:
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Která z následujících skutečností byla podle autora textu nečekaná?
A)
B)
C)
D)

že Jarmolenko v šanci netrefil dobře balón
že Fomenko nechce pokračovat jako trenér
že Blaszczykowski nehrál od začátku utkání
že Milik neproměnil šanci v úvodních minutách

TEXT K ÚLOZE 9
Vzhledem k průběžnému výsledku zápasu mezi Slovenskem a Anglií, který je 3 minuty před
koncem 0:0, na cestě k vítězství ve skupině B.
(http://isport.blesk.cz)
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Která z následujících informací v textu chybí, aby text dával smysl?
A)
B)
C)
D)

kdy se střetne Slovensko s Anglií
kde se hraje druhý zápas skupiny
kolik minut zbývá do konce zápasu
kdo je na cestě k vítězství ve skupině
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TEXT K ÚLOHÁM 10–13
Fotbalisté Islandu sahali po první výhře na mistrovství Evropy, ale v závěru duelu
s Maďarskem je položil vlastní gól. Za třemi body přiblížil seveřany v prvním poločase Gylfi
Sigurdsson, který Királye prostřelil z penalty. Dvě minuty před koncem si Birkir Saevarsson
srazil přihrávku ze strany do vlastní brány. Maďaři jsou se čtyřmi body blízko postupu do
osmifinále, tabulku skupiny F vedou.
Do utkání vstoupili se třemi body v kapse hráči Maďarska, kteří v prvním kole
překvapivě zdolali Rakousko. Islanďané, známí tvrdou hrou a nebezpečnými standardkami,
obrali na úvod šampionátu hvězdné Portugalsko, byť měl soupeř velkou převahu.
(http://fotbal.idnes.cz)
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Rozhodněte na základě textu, jakou informaci dostává čtenář sdělením, že
Island obral Portugalsko:
A)
B)
C)
D)

Portugalci ani Islanďané ještě nezvítězili.
Island porazil svého portugalského soupeře.
Portugalci Islanďany celkem jednoznačně přehráli.
Utkání lslandu s Portugalskem skončilo nerozhodně.
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Najděte v textu nespisovné slovo:
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Najděte v textu slovo, které je napsáno s pravopisnou chybou:

13

Určete počty získaných bodů každého týmu ve skupině po druhém kole, jestliže
víme, že Portugalsko remizovalo s Rakouskem:

Zdroje obrázků:
https://pixabay.com/cs/fotbal-p%C5%99ehr%C3%A1va%C4%8D-koule-hra-sout%C4%9B%C5%BE-149716/

Řešení:
14:0
2 5:2
3 ne, ne, ano, ano
4 chybí čárka za stejně
5 Polsko, Ukrajina
6 oznámil, že…
7 v zápětí
8C
9D
10D
11 standardkami
12 seveřany
13 Maďarsko 4, Portugalsko a
Island 2, Rakousko 1
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