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Čtení 
1. část  

 
Úloha:  

Přečtěte si jednotlivé úvody novinových článků (1–10). Poté vyberte pro každý článek NEJLEPŠÍ 

titulek z nabídky (B–N). Existuje 10 správných odpovědí, nebudete tedy potřebovat všechna písmena.  

Odpovědi napište do tabulky. Doplňte pouze svoji konečnou odpověď. Odpovědi NESMÍTE znovu 

opravit. První odpověď je příklad.  
 

Příklad: 

0. Inženýři z americké automobilky chtějí uvést na trh auta z kukuřice či sójových bobů. 
Využít však lze i jiné přírodní materiály, které by měly nahradit současné plasty.  

 

A. Příznivci ekologického motorismu se dočkají „jedlých“ aut  

 
 
1. Rostoucí obliba nákupů na slevových serverech s sebou nese i nemalá rizika. Stále více lidí si 
stěžuje, že objednané zboží vůbec nedostali.  
 
2. V zoologické zahradě na Svatém Kopečku přibyla nová zebra. V listopadu se narodil hřebeček 
Daren, který již ve čtrnácti dnech života chodil se stádem na procházky.     
 
3. Darujte svým přátelům pobyt v solné jeskyni. Darujte zdraví a nevšední zážitek k tomu! Unikátní 
mikroklima solné jeskyně očistí dokonale vaše tělo.  
 
4. Praktická škola zve zájemce na den otevřených dveří. Tuto možnost k návštěvě a prohlídce školy 
dostane veřejnost dvakrát, a to 18. září a 22. října.  
 
5. První květnovou neděli měly české rodiny možnost obědvat s rodinami cizinců. Rodiny se tak 
vzájemně dozvěděly o jiných kulturách a ochutnaly tradiční pokrmy jiných zemí.  
 
6. Tým aquaparku připravil pro prázdninové návštěvníky soutěže pro děti i dospělé ve vodě i na suchu, 
tancování, aquafitness, malování na obličej, plavání při svíčkách a mnoho dalšího.  
 
7. Ať už se chystáte sportovat, nebo jen na procházku se psem, nabídka sportovního či vycházkového 
oblečení s 15% slevou na veškerý sortiment je připravena v prodejnách Gigasport právě pro vás.    
 
8. Několikahodinové sezení ve školní lavici může u dítěte vyvolat bolesti zad, které ovlivní jeho zdraví 
v dospělosti. Lékaři proto připravili speciální cviky pro děti i během vyučování.   
 
9. V říši ledu se proměnilo čínské město Harbin, které patří mezi nejchladnější města na světě. 
Mrazivé teploty zajišťují účastníkům každoročního ledového festivalu ideální podmínky. 
 
10.  Co všechno je možné vidět z vlaku? Pojďte se s námi podívat, jak lze procestovat Ameriku trochu 
netradičním způsobem. Původní trasy jsou sice klikaté, ale vedou tou nejkrásnější krajinou. 
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OTOČTE LIST 

 
 
 
 

A. Příznivci motorismu se dočkají „jedlých“ aut 

B. Netradiční nedělní oběd 

C. Nejen sportovní oblečení levněji  

D. Slevy se nakonec mohou dost prodražit 

E. Zábava pro celou rodinu 

F. Pro děti vstupenka zdarma 

G. Pozvánka pro studenty 

H. Ekologické hnutí proti cestování 

I. Nové zebří mládě 

J. Více pohybu pro školáky 

K. Letos se sněhu nedočkáme 

L. Cestujte uprostřed nádherné přírody 

M. Hledáte originální dárek?  

N. Ledové království  

 
 
 
 

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

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           



4 European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (READING) – B1 

 4 

Čtení 
2. část  

 
Úloha:  

Přečtěte si článek o cestě do Namibie a poté odpovězte na otázky 1–10. Použijte 1–4 klíčová slova 

(předložky a spojky se nepočítají). Doplňte pouze svoji konečnou odpověď. Tuto odpověď NESMÍTE 

znovu opravit. První odpověď je příklad. 

 

Cesta do Namibie  
 
 Je jen málo míst, která vypadají jako z jiné planety a která Evropana překvapí svou velikostí. V 

Namibii najdete například nejvyšší písečné duny na nejstarší poušti na Zemi. Zároveň v Namibii žije 

nejméně lidí ve srovnání s ostatními zeměmi Afriky. Naše tříčlenná expedice odlétala z Vídně do 

Johannesburgu. V hlavním městě Jihoafrické republiky si půjčujeme auto a vyměňujeme peníze. 

Naším prvním cílem není největší turistická atrakce Namibie – kaňon Augrabies Falls – ale národní 

park Kalahari, který slibuje jedinečnou možnost pozorování divoké zvěře. Lze prý vidět žirafy, lvy a 

jiné kočkovité šelmy. Žirafy se přehlédnout nedaly, na lvy jsme ale bohužel nenarazili. Písek, travnatý 

porost se zelenými keříky spolu s azurově modrou oblohou vytváří opravdový rej barev. Přespáváme v 

kempu a před usnutím žasneme nad nádherou zdejšího nebe, protože je neuvěřitelně poseto hvězdami. 

Na vlastní kůži ale poznáváme zdejší výkyvy teplot. Po západu slunce se rychle stmívá, takže spát 

jdeme již po osmé. Vstáváme však kvůli zimě velmi brzy. Druhý den navštěvujeme nedaleký kaňon s 

vodopády, kde strávíme celý den pěším výletem. Tentokrát nalezneme ubytování v nedaleké vesničce, 

kde jsme ovšem jediní turisté. Majitelé malého hotelu nám dokonce uvařili večeři, kterou jsme 

společně snědli. Naše cesta pokračuje do pouště Namib, která patří k nejsušším oblastem na 

zeměkouli. Zajímavý je i výstup na horu Spitzkoppe. Červeně zbarvená hora není příliš vysoká, ale 

vystupuje z rovinaté písečné krajiny. Přesouváme se na pobřeží Atlantského oceánu. Prohlížíme si 

laguny, které jsou domovem desetitisíců plameňáků. Na pobřeží se také vyskytují tisícová stáda tuleňů 

a lachtanů odpočívajících na útesech. Nádhernou africkou přírodu můžete vidět stokrát v televizi, ale 

ve skutečnosti vás uchvátí fantastický pocit, když jste jí tak nablízku.  
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OTOČTE LIST 

 

 
 
Příklad: 
 
0 Co je z pohledu Evropana charakteristické pro Namibii? 

 
velikost  

 

 

1 Jaký je počet obyvatelstva Namibie ve srovnání s ostatními zeměmi Afriky?  

 

 
2 Kolik lidí se vydalo na expedici do Namibie?   

 

 
3 Odkud turisté vyjeli autem na svou cestu po Namibii?   

 

 
4 Kde chtěli turisté pozorovat divokou zvěř? 

 
 

5 Které zvíře turisté při návštěvě první destinace neviděli? 

 

 
6 Co bylo pro turisty největším zážitkem při přenocování v kempu? 

 

 
7 Proč všichni po noci v kempu vstávali brzy?  

 

 
8 S kým večeřeli turisté po dni stráveném v kaňonu s vodopády? 

 

 
9 Popište 2-5 slovy horu Spitzkoppe.   

 

 
10 Napište alespoň dva druhy zvířat, která žijí na africkém pobřeží.  
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POZNÁMKY 
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OTOČTE LIST 
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