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VŠEOBECNÉ POKYNY 
Vyplňte tabulku vlevo nahoře. 

Všechny odpovědi pište do tohoto testu. 

Pokuste se vypracovat všechny úlohy. 

Pište čitelně, používejte modré nebo černé pero. 

Při psaní dejte pozor na pravopis. 
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INFORMACE PRO UCHAZEČE 
Tento test má dvě části. Body za každou část najdete v závorkách u zadání. 

Konsorcium nenese zodpovědnost za dodatečné informace od zkoušejícího. 
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Poslech s porozuměním 
1. část 

Úloha: 

Uslyšíte 10 krátkých monologů o oblíbeném jídle (1–10). Ke každému číslu přiřaďte jídlo z jídelního 
lístku (B–N), které si daný člověk nejčastěji objednává v restauraci. Odpovědi napište do tabulky. 
Doplňte pouze svou konečnou odpověď. Tuto odpověď NESMÍTE znovu opravit. Každý dialog 
uslyšíte dvakrát. 
 
Příklad: 
 
A.   Silný hovězí vývar s masem, domácími nudlemi a křupavou zeleninou 49,-  

 
JÍDELNÍ LÍSTEK 

 
A. Silný hovězí vývar s masem, domácími nudlemi a křupavou zeleninou 49,- 
 
B. Bramborová polévka z čerstvé zeleniny, hub a brambor, podávaná v rozpečeném chlebu 59,- 
 
C. Směs listových salátů s vejci, slaninou, parmezánem, krutony a grilovaným kuřetem 155,- 

 
D. Bramboráčky s grilovanou šunkovou klobásou a smaženou cibulkou, kysané zelí 75,- 
 
E. Zapékaná kuřecí miska, kuře ve smetanové omáčce, zapečené se sýrem, brambory 149,- 

 
F. Naložený sýr hermelín, s feferonkou, česnekem a kořením 75,- 

 
G. Velký řecký salát z rajčat, okurek, paprik, oliv, s olivovým olejem a vinným octem 130,- 
 
H. Rizoto s hnědou rýží, lesními houbami, čerstvou zeleninou, posypané sýrem 85,- 
 
I.  Špagety s plátky česneku, čerstvou petrželkou a originálním parmezánem 89,- 
 
K. Rybí prsty z jemného masa, nemleté, bez kostí, ideální pro děti 79,- 
 
L. Meruňkové knedlíky z tvarohového těsta jako od babičky 69,- 

 
M. Čokoládové lanýže obalené v kakau se sirupem z třtinového cukru a piva 69,- 
 
N. Tvarohový dort s jahodami, šlehačkou a jahodovou polevou 49,- 
 
O. Palačinky s horkými malinami a vanilkovou zmrzlinou 69,- 

Doplňte údaje do tabulky. Neupravujte údaje napsané do tabulky. 
Každá oprava bude považována za špatnou odpověď! 
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OTOČTE LIST 

Poslech s porozuměním 
2. část 

 
Úloha: 
 
Uslyšíte rozhovor mezi moderátorem a jeho hostem, paní Renatou Chlumskou. Do jednotlivých 
mezer doplňte jedno nebo dvě slova na základě informací z poslechu. Rozhovor uslyšíte dvakrát.  
 
Příklad:  
 
Renata Chlumská se rozhodla pro život plný…………………………….dobrodružství……….(0)  
 
 
Renata Chlumská se rozhodla pro život plný dobrodružství (0). Místo práce ekonomky se Renata 

rozhodla sportovat a .....…(1). Renata se narodila .....… (2), ale s rodiči mluvila od dětství česky. 

Chtěla žít v Praze, kde ale marně hledala .....… (3). Kromě lezení po skalách měla Renata odmalička 

ráda kolo a .....… (4). Pracovala v základním táboře na Mount Everestu ve výšce .....… (5). Renatě se 

nelíbí, že lidé nejsou při výstupu na nejvyšší horu světa .....… (6). Nemá ráda .....… (7), které vyberou 

peníze a vedou lidi na Mount Everest bez tréninku. V dnešní době žije Renata ve Švédsku s manželem 

a .....… (8). Místo dobrodružství na horách nebo na moři se chystá do .....… (9). Renata má v plánu 

navštívit .....… na Měsíci (10).  

 

0.  …………dobrodružství…………… 

1.  ……………………………………. 

2.  ……………………………………. 

3.  ……………………………………. 

4.  ……………………………………. 

5.  ……………………………………. 

6.  ……………………………………. 

7.  ……………………………………. 

8.  ……………………………………. 

9.  ……………………………………. 

10.  ……………………………………. 
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POZNÁMKY 


