Pro češtinu 1
Hokejový šampionát a čeština

Hokejový šampionát a čeština
čtenářské a jazykové dovednosti v textech o hokejovém šampionátu

Test obsahuje 12 úloh.
Počet správných odpovědí_________________

Rusko–Itálie
Italové potřebovali k udržení šance na setrvání mezi elitou Rusko porazit, jejich
hokejové schopnosti jim ale něco podobného nedovolily. Sborná, v sestavě ještě bez dvojice
posil z Washingtonu Ovečkina a Sjomina, sice nepředvedla oslnivý výkon a hrála „na půl
plynu“, zápas však bez problémů kontrolovala.
Skóre otevřel v 11. minutě Dacjuk, další dva góly Rusové přidali ve druhé třetině
a poslední v závěrečné části. Italům k úspěchu nepomohla ani skutečnost, že od druhé
třetiny se v ruské brance objevila týmová trojka Birjukov. Ten si v průběhu zápasu připsal
i několik těžších zákroků a i díky němu sborná podruhé za sebou a celkově potřetí na MS
neinkasovala.
(http://sport.lidovky.cz)
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Určete na základě článku výsledek utkání Rusko–Itálie:

2

Kterou z následujících informací lze z článku vyvodit?
A)
B)
C)
D)

3

V posledních třech utkáních Rusové zvítězili bez obdržené branky.
Italové budou na příštím šampionátu mezi hokejovou elitou chybět.
S Ovečkinem a Sjominem v sestavě hráli Rusové pohlednější hokej.
Hokejistům Itálie pomohl k úspěchu až příchod třetího ruského brankáře.

Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam obratu na půl plynu
užitého v článku?
A)
B)
C)
D)

poměrně špatně
hlavně pro diváky
bez velkého vypětí
jako kdyby šlo o titul

Úlohy byly vybrány ze sbírky testových úloh Hokejové mistrovství světa 2012 v testových úlohách. Celá sbírka je dostupná
na adrese: http://flexibooks.cz/hokejove-mistrovstvi-sveta-2012-vtestovych-ulohach/d-69286-c-926/#.Vq9OMv_SnIU
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Finsko–Francie
Finové nastoupili s černými páskami, aby uctili památku legendárního beka Pekky
Marjamäkiho, který dnes zemřel po náhlé srdeční příhodě. Zpočátku působili nervózně
a chyběla jim herní pohoda. Vysvobodila je první přesilovka, v níž se po dobře sehrané
kombinaci prosadil z bezprostřední blízkosti Immonen. Domácí poté pykali třikrát na trestné
lavici a i proto se stav do přestávky již neměnil.
Až přesně v polovině zápasu zavelel ke zvýšení náskoku a nastoupení snadné cesty
k vítězství Koivu, který se trefil povedenou tečí deset vteřin poté, co se do hry vrátil za faul
pykající Francouz Roussel. Ve 34. minutě se shodným způsobem prosadil ještě v početní
výhodě Jokinen, a když se ještě před druhou sirénou v rozmezí 56 vteřin zapsali mezi střelce
Niskala s Kapanenem, bylo zřejmé, že Finové na turnaji ani při svém čtvrtém vystoupení
neklopýtnou.
Nic na tom nezměnila ani přesilovková trefa Francouzů ze 44. minuty, kdy po pěkné
souhře zakončil do prázdné branky Guttig a překazil brankáři Vehanenovi další čisté konto.
Domácí kontrovali už 27 vteřin nato také v přesilovce, kdy si druhý gól připsal Jokinen
a skóre uzavřel opět v početní výhodě ranou od modré čáry Hietanen.
(http://www.sportovninoviny.cz)
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Určete na základě článku výsledek utkání Finsko–Francie:
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Napište počet branek, které v utkání padly při přesilových hrách:
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Ve které z následujících částí článku se uplatňuje personifikace?
A)
B)
C)
D)
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Který z následujících výrazů vystihuje význam slova kontrovaliv posledním
souvětí článku?
A)
B)
C)
D)

8

Vysvobodila je první přesilovka,
Finové nastoupili s černými páskami,
Domácí poté pykali třikrát na trestné lavici
Ve 34. minutě se shodným způsobem prosadil

udrželi
zaváhali
faulovali
odpověděli

Rozhodněte o každé z následujících informací, zda je v článku obsažena (ANO),
či nikoli (NE):
ANO

8.1

Finové zatím porazili všechny své soupeře.

8.2

Po dvou třetinách to vypadalo na tvrdý boj o vítězství.

8.3

První Jokinenova branka padla po jeho samostatném úniku.

8.4

Finské útočné aktivity byly v první třetině ovlivněny častým vylučováním.

NE

Úlohy byly vybrány ze sbírky testových úloh Hokejové mistrovství světa 2012 v testových úlohách. Celá sbírka je dostupná
na adrese: http://flexibooks.cz/hokejove-mistrovstvi-sveta-2012-vtestovych-ulohach/d-69286-c-926/#.Vq9OMv_SnIU
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Norsko–Lotyšsko
Norové se dostali do vedení v 13. minutě, kdy otevřel skóre obránce Holös. Puk se
však za brankovou čáru odrazil od Lavinše. Na konci první třetiny mohl zvýšit vedení
Seveřanů Thoresen, ale dopadl stejně jako krátce po přestávce Daugavinš.
Skóre se změnilo až v 26. minutě, kdy měli Norové opět štěstí, neboť puk se za
brankovou čáru odrazil brusle jednoho z hráčů před brankovištěm. Lotyši, kterým by
případná výhra výrazně přiblížila čtvrtfinále, se snažili, měli střeleckou převahu, ale gól dát
nedokázali. Naopak sami potřetí inkasovali.
Hokejisté Norska poté již svůj náskok udrželi a v neděli je čeká zřejmě klíčový zápas
o postup s Německem.
(http://zimni-sporty.erasport.cz)
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Určete na základě článku výsledek utkání Norsko–Lotyšsko:
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Která z následujících předložek vypadla z úvodního souvětí druhého odstavce?
A)
B)
C)
D)
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Která z následujících možností vystihuje smysl závěru druhého odstavce?
A)
B)
C)
D)

12

z
od
nad
přes

Nedáš, dostaneš.
Naděje umírá poslední.
Nechval dne před večerem.
Na hrubý pytel hrubá záplata.

Přiřaďte k jednotlivým možnostem (1–3) odpovídají část článku (A–E), která tuto
možnost vyjadřuje:
1)
2)
3)

srovnání
podmínka
domněnka

A)
B)
C)
D)
E)

v neděli je čeká zřejmě klíčový zápas o postup
měli střeleckou převahu, ale gól dát nedokázali
dopadl stejně jako krátce po přestávce Daugavinš
Puk se však za brankovou čáru odrazil od Lavinše.
Lotyši, kterým by případná výhra výrazně přiblížila čtvrtfinále,

Zdroje obrázků:
https://pixabay.com/cs/photos/?image_type=illustration&cat=&min_width=&min_height=&q=puck&order=popularhttps://pixabay.

Řešení:
1 4:0
2B
3C
4 7:1
5pět
6A
7D
8 ano ne ne ano
9 3:0
10B
11A
12 1C 2E 3A

Úlohy byly vybrány ze sbírky testových úloh Hokejové mistrovství světa 2012 v testových úlohách. Celá sbírka je dostupná
na adrese: http://flexibooks.cz/hokejove-mistrovstvi-sveta-2012-vtestovych-ulohach/d-69286-c-926/#.Vq9OMv_SnIU

