Centre Number
Číslo centra

EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE
CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN
MODERN LANGUAGES

For Examiners' Use
Only
Nevyplňovat!

………………………………….…..….…
Candidate No.
Číslo uchazeče
………………………………….…………

Čeština

CZ-B2

VZOREK

Signatures
Podpisy

Surname and Initials
Příjmení, jméno
(VELKÝMI TISKACÍMI PÍSMENY)

Poslech

…………………………….…….....
Signature / Podpis

Hodnotitel 1.

Úroveň B2
…………………………….……....
Date / Datum

cca 25-30 minut
25 bodů

…… / ………../202

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.
Používat slovník není dovoleno.

INFORMACE PRO UCHAZEČE
Tento test má dvě části.
Konsorcium nenese zodpovědnost za dodatečné informace od zkoušejícího.

© All rights reserved
 European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages

……………………...
Hodnotitel 2.

……………………..

2

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (LISTENING) – C1

Poslech s porozuměním
1. část
Úloha
Uslyšíte rozhovor z rozhlasového pořadu Rozprava u kávy na téma středověk. Na základě poslechu
vyberte JEDNU správnou možnost z nabídky ke každé z deseti otázek. Písmeno správné odpovědi – a, b,
c – napište do tabulky. Doplňte pouze vaši konečnou odpověď. První odpověď je příklad. Celý rozhovor
uslyšíte dvakrát. Nyní máte 2 minuty na přečtení otázek.
Příklad:
0. Pořad Rozprava u kávy bude o:
a) středověkém zemědělství
b) středověkých dvořanech
c) středověkých lidových slavnostech

1. Voskovec a Werich:
a/ napsali píseň, kde se mluví o středověku
b/ se zajímali o středověké konvence
c/ hráli v jedné své hře středověké dvořany
2. Dvořáčková tvrdí, že středověcí dvořané:
a/ tvořili netypickou sociální skupinu
b/ se museli oblékat podle pravidel
c/ museli hrát dvorské divadlo
3. Dvořáčková říká, že:
a/ na dvoře bylo až příliš okázalých slavností
b/ že slavnosti demonstrovaly bohatství a krásu
c/ nespokojení dvořané pořádali první demonstrace
4. Dvořáčková se domnívá, že „módní novinky“
a/ byly nejprve etablovány u dvora a pak se šířily dál
b/ se dostávaly ke dvoru z prostředí lidových vrstev
c/ vznikaly jako snaha o překročení konvencí
5. Panovník se podle ní oblékal velkolepě, aby
a/ symbolizoval boží štědrost
b/ ukázal svou sílu a bohatství
c/ byl mezi dvořany dobře identifikovatelný
6. Moderátor se ptá, zda
a/ středověkému člověku ztěžovaly konvence život
b/ byla některá středověká pravidla absurdní
c/ zda byla středověká pravidla absurdnější než dnešní
7. Na dvoře Ludvíka XIV. bylo běžné, že
a/ každý dvořan měl svůj vlastní svícen
b/ sluha musel králi pomáhat nastupovat do kočáru
c/ sluha musel poskytovat králi světlo, i když to nebylo potřeba
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8. Ve středověku platilo, že
a/ každý se musel chovat podle svých šatů
b/ lidé se k vám chovali podle vašich šatů
c/ šaty nedělají člověka
9. Zelenka tvrdí, že dvorská kultura mimo jiné ovlivnila
a/ literaturu
b/ divadlo
c/ stolování
10. Francouzský politik chtěl:
a/ sedět na čestném místě
b/ funkci ve vedení NATO
c/ vzdát poctu legendě o Artušovi

Doplňte údaje do tabulky.
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Poslech s porozuměním
2. část
Úloha
Uslyšíte úryvek rozhlasového rozhovoru se známým českým cestovatelem Jiřím Kolbabou. Doplňte
následujících deset vět tak, aby co nejvíce souhlasily s textem. Použijte k tomu 1–4 slova. Odpovědi
pište velkým tiskacím písmem. Doplňte pouze vaši konečnou odpověď. První věta je příklad. Nyní máte
1 minutu na přečtení vět.
Příklad:
0 Podle moderátora je Jiří Kolbaba VELKÝ PSAVEC, neboť z cest posílá často e-maily.

1
2

3

Moderátor se diví, jak může cestovatel tak velký počet různých míst _____________________.
Jiří Kolbaba koná na jedné straně velmi dlouhé cesty, ale jindy je _______________________.
Jiří Kolbaba se považuje za _____________________________, neboť si všímá věcí kolem
sebe a komentuje je.

4
Jiří Kolbaba jezdí rád do chladných lokalit, kvůli _____________________________.
5
Život Evropanů je podle cestovatele _____________________________________________.
6
Jemu se ale líbí střídání hladu a ___________________________________.
7
Co přeje Jiří Kolbaba všem lidem jménem Silvestr? Aby __________________________.
8
Jiří Kolbaba má k alkoholu ______________________________.
9
Praha, Brno a Krušné hory jsou tři místa, na kterých se pan Kolbaba _____________________,
když je v České republice.
10
Letos poprvé stráví pan Kolbaba Silvestra v Praze, což ještě __________________________.

