Pro češtinu 1
Hokej MS 2017

první hrací den
Výchozí text k úlohám 1–7
Souboj mezi Ruskem a Švédskem nabídl spoustu vzrušujících momentů na obou
stranách. Brankaři byli v pohotovosti hned od prvních minut a nejblíže ke skórování měl
v 5. minutě Jevgenij Dadonov. Útočník Petrohradu nastřelil tyč. Vyprodaná kolínská aréna
poprvé viděla branku v 15. minutě. Švéd Rask vtrhl do útočného pásma a oslovil rozjetého
kolegu Eliase Lindholma, který zamířil mezi betony gólmana Vasilevskije. Ve druhé třetině
pokračovalo ofenzivní představení, skóre se ale neměnilo. Do závěrečné dvaceminutovky
sborná zvýšila napadání a zasloužené branky se dočkala v 44. minutě. Barabanov chytrou
zadovkou našel Sergeje Andronova, jenž zblízka propálil zmateného Fastha. I přes další
příležitosti bitva dvou těžkých vah po 60 minutách vítěze nepoznala, a tak se poprvé
v historii mistrovství světa šlo do prodloužení tři na tři. V atraktivní pětiminutovce zahodil
největší možnost Nikita Kučerov. Útočník Tampy jel od obranné modré sám na brankaře,
jenže při bekhendovém zakončení minul bránu. Utkání tak rozhodovaly samostatné
nájezdy, v nichž byl jediným úspěšným střelcem Rus Artěmij Panarin, který zajistil svému
celku druhý bod.
(http://sport.eurozpravy.cz/hokej/189075-rusove-na-uvod-ms-porazili-svedy-po-najezdech-finovepretlacili-belorusy/#)

1

Nalezněte ve výchozím textu chybně vytvořené podstatné jméno:

2

Nalezněte ve výchozím textu příjmení hokejisty, které je ve výchozím textu
chybně skloňované:

3

Nalezněte ve výchozím textu slovní spojení, které vyjadřuje, že oba týmy patří
k favoritům mistrovství světa:

4

Napište příjmení hokejisty, který je ve výchozím textu označen jako rozjetý
kolega:

5

Napište příjmení hokejisty, který je ve výchozím textu označen jako útočník
Tampy:

6

Nalezněte ve výchozím textu informaci o novince v pravidlech, která byla na
tomto šampionátu uplatněna poprvé:

7

Uveďte střelce branek obou týmů v základní hrací době utkání:

Pro češtinu 2
Hokej MS 2017
Výchozí text k úloze 8
Německo zahájilo šampionát, který pořádají společně s Francií, vítězstvím nad týmem
USA 2:1.
(http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rusove-porazili-ve-skupine-a-svedsko-domaci-nemecko-zdolalousa/1481838)

8

Která z následujících úprav odstraňuje chybu ve výstavbě výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

místo týmem má být tým
místo pořádají má být pořádá
místo Německo má být Němci
místo Francií má být Francouzi

Výchozí text k úlohám 9–10
Rvali se, po 235 minutách dokázali Kanadě alespoň vstřelit branku, na vítězství to ale
stejně nestačilo. Česká hokejová reprezentace ve svém úvodním zápase na mistrovství
světa v Paříži prohrála s obhájci titulu 1:4 a na triumf nad výběrem Javorového listu čeká
už téměř sedm let. Jediný gól Jandačova týmu vstřelil při svém debutu na světovém
šampionátu Lukáš Radil.
[…]
Jandačova družina si i po inkasovaném gólu udržovala optickou převahu, kanadské
protiútoky ale byly velkou hrozbou. Tak jako při hře čtyři na čtyři, když odešli na trestnou
lavici po vzájemném konfliktu spoluhráči z Philadelphie Gudas s Girouxem. Point upaloval
zcela sám na Mrázka, ten jeho zakončení vytěsnil.
(https://www.sport.cz/hokej/reprezentace/clanek/880552-cesi-vstoupili-do-ms-prohrou-s-obhajci-titulukanadu-neporazili-uz-temer-sedm-let.html#section-artcl)

9

Kterou z následujících informací nejspíše obsahuje vynechaná část
výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

10

Kanaďané vstřelili úvodní branku utkání.
Český tým hrál poprvé v zápase přesilovou hru.
Hra byla na chvíli přerušena hromadnou šarvátkou.
Zámořský tým vyrovnal jednobrankový náskok Česka.

Vypište z výchozího textu všechna víceslovná pojmenování užitá pro
označení českého mužstva:

Pro češtinu 3
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druhý hrací den
Výchozí text k úlohám 1–2
V první dvacetiminutovce dobře zafungoval obránce Radim Šimek, který odvrátil
nebezpečnou akci Bělorusů tři na jednoho. Do vedení se český tým dostal ve čtrnácté
minutě. Michal Birner se protáhl podél levého mantinelu a prudkou přihrávku nasměroval
přesně na čepel na najíždějícího Petra Vránu, který bekhendem tečoval puk do brány.
(https://www.irozhlas.cz/sport/ms-hokej-2017/hokejiste-na-ms-chteji-poprve-vyhrat-hraji-sbeloruskem_1705061610_vman)

1

Která z následujících možností je nejvhodnější úpravou podtrženého úseku
výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

2

prudkou přihrávku nasměroval najíždějícímu Petru Vránovi přesně čepelí
prudkou přihrávku nasměroval přesně na čepel najíždějícího Petra Vrány
prudkou přihrávku nasměroval přesně čepelí na najíždějícího Petra Vránu
prudkou přihrávku nasměroval na najíždějícího Petra Vránu na čepel přesně

Kterou z následujících možností vyjadřuje ve výchozím textu sloveso
zafungoval?
A)
B)
C)
D)

zastoupil českého gólmana
fauloval jednoho z Bělorusů
předvedl dobrý obranný zákrok
vyslal do nadějného úniku Birnera

Výchozí text k úlohám 3–7
Zajímavý brzký odpolední duel byl k vidění pod Eiffelovou věží. V rámci skupiny A se
zde totiž střetli Švýcaři se Slovinci a vzhledem k tomu, že země helvétského kříže patřila
k favoritům tohoto duelu, čekalo se, že to budou právě Švýcaři, kteří celkem jasně dospějí
k vítězství. A zprvu se tak zdálo, že by tak tomu mohlo nakonec i být. Vždyť oba týmy
odcházely na první pauzu za jasného švýcarského vedení 4:0, když se ve druhé polovině
části hry o tyto branky postupně postarali Ambühl, Haas, Loeffel a Bodenmann a vyhnali
tak tehdy ze slovinské branky gólmana Krošelje, kterého tak nahradil Pintarič.
(http://sport.eurozpravy.cz/hokej/189119-lotysi-si-dokazali-poradit-s-danskem-a-porazili-ho-3-0-svycari-jasnevedli-ale-nakonec-se-o-vitezstvi-nad-slovinci-strachovali-rozhodly-najezdy/)

3

Která z následujících možností nejlépe vysvětluje, proč je první podtržený
úsek výchozího textu obsahově nesmyslný?
A)
B)
C)
D)

4

Pokud se tuší, že jeden tým v utkání bude dominovat, pak je jednoznačným
favoritem jeho soupeř.
Pokud se předpokládá v utkání dvou týmů vítězství jednoho z nich, může být
favoritem jen jeden tým.
Pokud se očekává vítězství jednoho ze dvou týmů, které loni nezískaly medaili,
pak mohou být favority oba.
Pokud se vychází z předpokladu, že nováček mistrovství světa musí nutně
prohrát, pak mohl být favoritem utkání i on.

Napište jednoslovný synonymický výraz ke slovnímu spojení dospějí
k vítězství:
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5

Která z následujících možností správně vystihuje význam spojení druhá
polovina části hry ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

6

Které z následujících slov je ve výchozím textu použité nesmyslně?
A)
B)
C)
D)

7

doba mezi 30. až 60. minutou utkání
doba mezi 21. až 31. minutou utkání
doba mezi 1. až 20. minutou třetí třetiny
doba mezi 11. až 20. minutou první třetiny

zde
tehdy
jasného
nahradil

Která z následujících možností je
podtrženého úseku výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

nejvhodnější

úpravou

druhého

A zprvu se zdálo, že by tomu tak mohlo být.
A zprvu se taktéž zdálo, že by tak mělo tomu i být.
A zprvu se tak zdálo, že by mohlo nakonec tak být.
A zprvu se také zdálo, že by tomu i mohlo nakonec být.

Výchozí text k úlohám 8–10
Švédové poprvé gólově udeřili na konci sedmé minuty, kdy využil Greissova zakrytého
výhledu obránce Ekman-Larsson. Lundqvist v další příležitosti německého gólmana
nepřekonal, místo toho v 17. minutě vyrovnal Hager, jenž počkal chytře se zakončením
a Fasth na jeho skrytou střelu nemohl zareagovat.
Jenže už sedm vteřin po nástupu do druhé třetiny se proti pravidlům provinil Müller
a výběru Tre kronor stačilo 16 vteřin, aby strhl vedení zpět na svou stranu. Na konci parádní
kombinace byl Rask. V krátkém sledu po sobě ale navazovala dvě vyloučení Švédů a to
druhé potrestal vyrovnáním Gogulla.
V polovině zápasu nevyužil velkou možnost Reimer, což mohlo Němce brzy mrzet. Ještě
před druhou přestávkou se prosadili Omark a pouhé tři vteřiny před odchodem do kabin
Brodin. Švédové tím převzali režii utkání zcela do svých rukou.
Výhru pak zvýraznili třemi trefami v polovině třetího dějství, kdy se v rozmezí dvou minut
a 17 vteřin trefili Landeskog a dvakrát po sobě Nylander. Po jeho druhé brance zamířil
Greiss na střídačku. Náhradníka Aus den Birkena už pak Seveřané ušetřili.
(https://www.sport.cz/hokej/ms2017/clanek/881197-po-uvodni-prohre-s-ruskem-hokejiste-svedskadeklasovali-nemce.html)

8

Určete na základě výchozího textu výsledek utkání včetně jednotlivých
třetin:

9

Určete, kolik branek inkasoval náhradní německý gólman:

10

Nalezněte ve výchozím textu víceslovné pojmenování užité pro označení
švédského týmu:

Pro češtinu 5
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třetí hrací den
Výchozí text k úlohám 1–4
Bezbrankový stav v úvodním dějství neprolomilo ani celkových pět početních výhod.
Švýcaři měli k dispozici tři a Norové dvě. Při trestu Mathise Olimba odolal Haukeland při
závaru před svojí brankou. V sedmé minutě při vyloučení Genazziho minul odkrytou branku
Mathis Olimb. Celé dvě minuty strávila na trestné lavici z norského týmu také posila pražské
Sparty Reichenberg, pak i Švýcar Loeffel a Nor Forsberg.
V druhém dějství měli Švýcaři výraznou střeleckou převahu. Při Brunnerově trestu ale
mohli ve 26. minutě inkasovat. Genoni proti Holösovi zasáhl. Ve 29. minutě pomohla
Haukelandovi tyč, na kterou po Loeffelově střele vytěsnil puk Röymarkův obětavý blok.
(http://www.hokejportal.cz/clanky/ms-2017-hokejiste-svycarska-porazili-severskeho-soka-video/)

1

Uveďte hráče z obou týmů, kteří byli v průběhu první třetiny vyloučeni:

2

Napište příjmení norského gólmana:

3

Rozhodněte o každé z následujících informací, zda ji lze zjistit ve výchozím textu
(ANO), či nikoli (NE):
ANO

3.1

Těsně před polovinou utkání byl stav zápasu bezbrankový.

3.2

Od následující sezóny bude hrát Nor Reichenberg za Spartu Praha.

3.3

Během první třetiny utkání hrály oba týmy po pěti přesilových hrách.

3.4

Ve druhé třetině se bilance střeleckých pokusů obou týmů vyrovnala.

4

Kterou z následujících možností vyjadřuje podtržený úsek výchozího
textu?
A)
B)
C)
D)

NE

Soupeř přesilovou hru nevyužil.
Přesilovku soupeř využil po dvou minutách.
Soupeřova přesilovka netrvala ani dvě minuty.
Hráč byl vyloučen dvě minuty před koncem třetiny.

Výchozí text k úlohám 5–7
Jenže Dánům se skvěle povedl nástup do druhé části a přišla nová zápletka. Minutu po
návratu z kabin ztratil Gaudreau puk v obranném pásmu, Jakobsen parádně našel Hardta
a ten snížil na 2:3.
Podobně lehkovážně si jen chvilku poté počínal McAvoy a nechybělo mnoho, aby bylo
vyrovnáno. Christensen však z otočky trefil jen hruď brankáře.
Mezi 35. a 38. minutou Američané definitivně rozhodli. Jejich povedenou pasáž načal
svým druhým gólem Keller, jenž se až trochu drze natlačil do zakončení. Na 5:2 zvýšil
přesilovkovou trefou Lee a jen 28 sekund po něm připojil svůj příspěvek také Nelson.
Třetí dějství se dohrávalo z povinnosti. Schmaltz rozezvučel tyč, Hanifin neuspěl
v ohromné příležitosti, ale pak s velkou porcí štěstí završil hattrick Keller, když se jeho
přihrávka najíždějícímu spoluhráči odrazila od Russellovy brusle do branky.
(http://sport.lidovky.cz/slovakum-se-na-ms-vzdaluje-play-off-po-trapeni-s-italy-podlehli-lotysum-1nd-/mshokej-2017.aspx?c=A170507_144218_ln-sport-mshokej2017_lar)
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5

Určete na základě výchozího textu konečný výsledek utkání USA–Dánsko:

6

Rozhodněte o každém z následujících úseků výchozího textu, zda vyjadřuje
názor jeho pisatele (ANO), či nikoli (NE):
ANO

NE

6.1

zvýšil přesilovkovou trefou Lee

6.2

jenž se až trochu drze natlačil do zakončení

6.3

Dánům se skvěle povedl nástup do druhé části

6.4

28 sekund po něm připojil svůj příspěvek také Nelson

7

Rozhodněte o každém z následujících úseků výchozího textu, zda vyjadřuje
vstřelení branky (ANO), či nikoli (NE):
ANO

7.1

završil hattrick Keller

7.2

připojil svůj příspěvek

7.3

parádně našel Hardta

7.4

Schmaltz rozezvučel tyč

NE

Výchozí text k úlohám 8–10
Rusové nepřipustili na cestě za třemi body sebemenší komplikace. Zahřívací
desetiminutovku před takřka 11 tisíci diváky završil povedenou tečí tísněný Andronov.
Následovala série velkých šancí, kterou utnul faul Namestnikova. Pak ale poprvé faulovali
Italové a Dadonov snadno zblízka zvýšil na 2:0. Italové alespoň symbolicky zazlobili v úvodu
druhého dějství, kdy byl blízko gólu tečující Insam, po něm využil při hře ve čtyřech na obou
stranách místa na ledě Traversa a postaral se o čestný zásah poražených. Kučerov ale brzy
využil přesilovku, ve 36. minutě zvýšil Namestnikov a 77 vteřin po něm využil další hru
v početní výhodě Panarin. Do třetí třetiny vystřídal Vasilevského v ruském brankovišti
Sorokin, zatímco jeho protějšek Cloutier si vypil kalich hořkosti až do dna. Rusové se bavili
hokejem a bylo jen otázkou, na jakém výsledku se jejich očekávané vítězství zastaví. Účet
závěrečné dvacetiminutovky otevřel v přesilovce na brankovišti důrazný Plotnikov. Za
necelé dvě minuty ho následoval - opět v početní výhodě - Mozjakin. Uběhlo jen 19 vteřin
a Namestnikov zvýšil už na 8:1. Panarin pak potvrdil stoprocentní úspěšnost při
přesilovkách a na konci 59. minuty dovršil „desítku“ Andronov.
(http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-reprezentace-ms-v-hokeji-2017/302189/souhrn-ms-slovenskonestacilo-na-lotyse-francie-smetla-finsko-5-1.html)

8

Uveďte, kolikrát hrál ruský tým v utkání přesilovou hru:

9

Vysvětlete význam podtrženého úseku výchozího textu:

10

Uveďte co nejpřesněji, ve které části utkání vstřelil ruský tým první branku:
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čtvrtý hrací den
Výchozí text k úlohám 1–7
Bodyčekem na Rantanena se předvedl Gudas, čeští fanoušci se na chvíli dostali do
varu. Leč Korpisalo odolával. V úvodu třetí třetiny mohlo být ještě hůř: Hietanen trefil tyč,
pak z přečíslení mířil Puljujärvi těsně vedle. Ve 46. minutě vyloučili rozhodčí Filppulu a
hokejisté se z přesilovky konečně prosadili. Pastrňák nahrával a v čase 47:37 odčaroval
Korpisala pohotový Roman Horák – 3:1. Vzápětí byl blízko dalšího snížení Hanzl, jenže
kotouč z jeho hokejky skončil na tyči. Když posléze putoval na trestnou lavici Jaakola,
Finové nabruslili při oslabení do protiútoku. Osala ale naštěstí nezakončil přesně.
Češi dál dřeli a dokázali neskutečné! V čase 57:46 zažehl plamínek naděje Radko
Gudas, jenž nekompromisně zužitkoval přihrávku Krejčíka – 3:2. A to nebylo všechno, po
23 vteřinách se hokejisté radovali z vyrovnání. Pastrňák přečetl finskou rozehrávku, načež
Korpisala překonal Jan Kovář – 3:3. Čekal to málokdo, ovšem hokejisté předvedli podobnou
jízdu jako v posledním vzájemném duelu při Carlson Hockey Games. Vynutili si prodloužení,
v němž byl blízko Aho, ovšem Mrázek jeho nájezd pokryl. Neujala se ani žádná česká
šance.
(http://www.hokej.cz/mizerny-start-pak-jizda-skvely-obrat-proti-finum-dokonal-hanzl/5023108)

1

Rozhodněte o každém z následujících úseků výchozího textu, zda vyjadřuje
vstřelení branky (ANO), či nikoli (NE):
ANO

1.1

přečetl finskou rozehrávku

1.2

v čase 47:37 odčaroval Korpisala

1.3

nabruslili při oslabení do protiútoku

1.4

nekompromisně zužitkoval přihrávku

2

Která z následujících informací je obsažena ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

Gudas byl potrestán dvěma minutami za bodyček.
Český tým promarnil v průběhu utkání všechny přesilové hry.
Češi vyrovnali při hře bez brankáře 23 vteřin před koncem zápasu.
Ještě tři minuty před koncem utkání Česko prohrávalo o dvě branky.

3

Nalezněte ve výchozím textu přirovnání:

4

Vypište z výchozího textu všechny hráče, jimž vstřelení branky překazila
branková konstrukce:

5

Nalezněte ve výchozím textu přirovnání:

6

Doplňte podtržený úsek výchozího textu tak, aby byl jeho význam zcela
zřejmý:

7

Nahraďte slovo leč v prvním odstavci výchozího textu synonymickým
výrazem:

NE
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Výchozí text k úlohám 8–10
Pětiminutové oslabení na straně Německa zkrátil menší trest mstitele Plotnikova, ale
i během tříminutové hry pět na čtyři stihli skórovat opět Šipačov, který procedil puk pod
rukou Greisse, a i samotný Plotnikov, který tečoval puk těsně před strážcem branky
domácích.
Zkraje druhé třetiny odešel do kabiny zraněný Rieder. Ve 27. minutě Plotnikov nezamířil
ve velké šanci přesně a zhatil tak koncovku povedené individuální Tkačovovy akce. Ve
32. minutě sborná zvýraznila vedení, když Panarin v další přesilovce střelou nejprve vyřadil
ze hry bránícího Plachtu a vzápětí našel Guseva, který do odkryté branky zvýšil už na 4:0.
(http://www.hokejportal.cz/clanky/ms-2017-rusove-v-devitigolove-prestrelce-smazli-domaci-nemce-video/)

8

Určete na základě informací ve výchozím textu střelce první branky ruského
týmu:

9

Nalezněte ve výchozím textu jednoslovné pojmenování užité pro označení
ruského týmu:

10

Která z následujících informací vyplývá z výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

Při obranném zákroku se Plachta dopustil faulu na Panarina.
Ruský tým dokázal během přesilovky v první třetině vstřelit tři branky.
Německý hráč Rieder se v průběhu první třetiny zranil a z utkání odstoupil.
Pětiminutovému oslabení německého týmu předcházel faul na ruského hráče.

Pro češtinu 9
Hokej MS 2017

pátý hrací den
Výchozí text k úlohám 1–3
Po čtyřech minutách hry se zdálo, že by snad mohlo být v Kolíně nad Rýnem k vidění
dost zajímavého, zvlášť, když se tehdy jako první v zápase trefili překvapivě Italové, jasní
outsideři tohoto šampionátu. Celá italská akce začala ve středním pásmu, načež se Italové
dostali do přečíslení 2 na 1, ovšem forvard Marco Insam, u kterého celá akce začala, také
nakonec celou akci zakončil a to díky své nechytatelné střele zápěstím, jímž vymetl
pavučinu ve vzdálenější šibenici, 1:0 pro Itálii. Ještě v úvodní dvacetiminutovce se Lotyšům
díky Džerinšovi, tehdy tento hradecký forvard dokázal tečovat Gabvinšovo nahození, 1:1.
Ve druhé třetině nestálo prakticky nic za jakoukoli zmínku. O všem rozhodl až v 59. minutě
opět Džerinš, který tentokrát skóroval po přihrávce dalšího extraligisty Robertse Bukartse a
zajistil tak Lotyšsku vítězství 2:1.
(http://sport.eurozpravy.cz/hokej/189398-norove-zvitezili-nad-slovinci-i-diky-budoucimu-spartana-lotysskootocilo-duel-s-italy-diky-dvema-trefam-dzerinse/, upraveno)

1

Který z následujících výkladů umožňuje chyba ve výstavbě výchozího
textu?
A)
B)
C)
D)

2

Ve kterém z následujících úseků výchozího textu je chyba v interpunkci?
A)
B)
C)
D)

3

Džerinš dosud vstřelil branku v každém utkání.
Kolín nad Rýnem je favoritem tohoto šampionátu.
Italský hokejista vymetl pavučinu vlastním zápěstím.
Skoro všichni lotyšští hokejisté působili v české extralize.

celou akci zakončil a to díky své nechytatelné střele
rozhodl až v 59. minutě opět Džerinš, který tentokrát skóroval
zvlášť, když se tehdy jako první v zápase trefili překvapivě Italové
že by snad mohlo být v Kolíně nad Rýnem k vidění dost zajímavého

Doplňte podtržený úsek výchozího textu tak, aby jeho význam dával smysl:

Výchozí text k úlohám 4–6
To se ještě zvýšilo v závěru druhé části hry, kdy gól na 4:0 vstřelil budoucí hráč pražské
Sparty Alexander Reichenberg, jenž ukázal akci, po které se mají nač extraligoví fanoušci
skutečně těšit. Dokázal totiž po levém mantinelu projít do útočného pásma hned přes
několik bránících Slovinců, poté se dostal až do předbrankového prostoru, kde si šikovně
poradil s kotoučem na hokejce a nakonec tak mohl slavit svoji trefu. Zanedlouho se trefili
poprvé v zápase i Slovinci a pokud se chvíli před tím z gólu radoval budoucí Sparťan, nyní
takovou radost zažil Sparťan bývalý, a to Robert Sabolič, 4:1. V závěru zápasu pak ještě
Norové zvýšili na konečných 5:1 zásluhou Thoresena, jenž nikým nehlídaným střílel
z levého kruhu.
(http://sport.eurozpravy.cz/hokej/189398-norove-zvitezili-nad-slovinci-i-diky-budoucimu-spartana-lotysskootocilo-duel-s-italy-diky-dvema-trefam-dzerinse/, upraveno)

4

Které z následujících slov je ve výchozím textu užité v chybném tvaru?
A)
B)
C)
D)

šikovně
útočného
konečných
nehlídaným

Pro češtinu 10
Hokej MS 2017
5

Která z následujících možností se nejspíše skrývá za prvním slovem
výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

6

utkání
vedení
zaváhání
vyloučení

Která z následujících možností je nejvhodnější úpravou slovosledu
podtrženého úseku výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

po které se mají nač fanoušci extraligoví těšit skutečně
po které skutečně extraligoví fanoušci se mají nač těšit
po které se nač skutečně těšit mají extraligoví fanoušci
po které se extraligoví fanoušci mají skutečně nač těšit

Výchozí text k úlohám 7–10
Tým kouče Zdena Cígera měl třígólové manko od konce druhé části, přesto se vrátil do
hry trefami Martina Gernáta, Mária Bližňáka a Michela Miklíka, jenž vyrovnal v 52. minutě.
Prodloužení nerozhodlo a v nájezdech skóroval jako jediný ve třetí sérii Morten Green, jenž
měl v té době na kontě už dvě asistence.
Slováci nerozehráli duel o důležité body dobře. Hned zkraje nevyužili své šance Ehlers
a na druhé straně Haščák. Pak ale následovala série tří oslabení slovenského výběru,
proložená jedním prohřeškem Dánů, a posledního hříšníka Libora Hudáčka poslal
předčasně zpět do hry Hardt.
Druhá třetina prohloubila slovenskou beznaděj. Russell přidal ve 25. minutě zblízka
druhý gól po dokonalé přihrávce Bau Hansena. Julius Hudáček se pak sice vyznamenal
proti Madsenovi, ale třetí trefu ve své síti tím jen o něco odložil. V čase 39:57 se po
přečíslení dvou na jednoho zapsal snadno mezi střelce ranou do odkryté branky Poulsen.
Slováci však jakoby během druhé přestávky zapomněli na předchozí dvě třetiny a
s vervou se vydali za obratem. Už po 82 vteřinách je nabudil gólový nápřah Gernáta od
modré čáry, jenž se trefil přesně pod Dahmovu lapačku. Na začátku 47. minuty navíc využil
početní výhodu Bližňák.
(http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/skupina-a-slovaci-prohrali-s-danskem-lotysi-neklopytli-aninapotreti/1483176)

7

Uveďte výsledek utkání po dvou třetinách:

8

Nalezněte ve výchozím textu víceslovné pojmenování užité pro označení
slovenského týmu:

9

Vysvětlete význam podtrženého úseku výchozího textu:

10

Nahraďte slovní spojení s vervou ve výchozím textu synonymickým
výrazem:

Pro češtinu 11
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šestý hrací den
Výchozí text k úlohám 1–2
Zápas velké šance dlouho nenabízel. Bělorusové se ubránili Korobovově vyloučení a
Švýcaři odolali při Bodenmannově trestu. V 16. minutě nepřekonal při Karabanově pobytu
na trestné lavici Lalandea Malgin. Pak šel pykat i Graborenko, Bělorusové se ubránili 27
sekund ve třech proti pěti, ale v klasické přesilovce už z dorážky otevřel skóre Schäppi.
(http://www.tyden.cz/rubriky/sport/ms-v-hokeji-2017/slovaci-znovu-padli-v-najezdech-finsko-se-oklepaloze-dvou-porazek_429393.html)

1

Které z následujících slov nejspíše vypadlo z podtrženého souvětí?
A)
B)
C)
D)

2

na
při
díky
naštěstí

Rozhodněte o každé z následujících informací, zda je obsažena ve výchozím
textu (ANO), či nikoli (NE):
ANO

2.1

První branku v utkání vstřelili Švýcaři.

2.2

Úvodní branku zápasu dal Bělorus Malgin.

2.3

Švýcaři poprvé inkasovali při hře v oslabení.

2.4

Od počátku se na obě branky valil útok za útokem.

NE

Výchozí text k úlohám 3–4
Totožný výsledek byl viděn také v Kolíně nad Rýnem. Američané ale proti podceňované
Itálii nepředvedli žádný střelecký koncert. Utkání ale měli plně pod kontrolou a patřilo
zejména dvěma kamarádům z New Yorku. Mezi střelci byl totiž dvakrát zapsán Brock
Nelson a jednou Anders Lee.
Oba dva spolu působí v NHL v dresu New Yorku Islanders. Na hotelu v Kolíně nad
Rýnem navíc bydlí v jednom pokoji. Italové brankáře Spojených států Jimmyho Howarda
příliš nezaměstnali. Na branku favorita za celý zápas letělo jen devět kotoučů. Nejvíce
v poslední části, kdy musel zasahovat čtyřikrát.
Zajímavostí duelu je, že se stihl odehrát za pouhou hodinu a 57 minut. Nestává se často,
aby utkání trvala méně než dvě hodiny.
(https://www.irozhlas.cz/sport/ms-hokej-2017/belorusko-znovu-nedalo-gol-a-podlehlo-svycarum-vyhruusa-ridili-kamaradi-z-new_1705101914_sob)

3

Určete výsledek utkání Švýcarsko–Bělorusko za předpokladu, že ve
výchozím textu jsou uvedeni všichni střelci branek z utkání USA–Itálie:

4

Rozhodněte na základě výchozího textu, proti kolika střelám Italů zasahoval
americký gólman v průběhu první třetiny:
A)
B)
C)
D)

přesně dvěma
maximálně třem
minimálně čtyřem
nejvýše pěti

Pro češtinu 12
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Výchozí text k úlohám 5–10
Tým Suomi sice přestřílel soupeře v první třetině 15:5, ale prohrál ji 0:1. V 15. minutě se
z pravého kruhu trefil přesně k tyči Kuralt.
Odpovědět mohl bleskově Järvinen, jenže trefil levou tyč. Rantanenův pokus ze vzduchu
pak kryl Krošelj, po rychlém brejku nezamířil přesně Pihlström a na slovinském brankáři
ztroskotal Osala.
Slovinci se ubránili při Jegličově vyloučení z konce první třetiny, ale ve 25. minutě už
náskok ztratili. Za pravým kruhem napřáhl Savinainen a Krošelj po jeho přesné ráně poprvé
kapituloval.
Za 105 vteřin favorit stav otočil. Při dalším Jegličově trestu se puk po Savinainenově
střele odrazil od Vidmara před Rantanena, který zakončil do odkryté branky. Při Vidmarově
trestu mohl zvýšit Puljujärvi. Finům se ale nedařilo náskok pojistit a Slovinci se nevzdávali.
Vyrovnání se dočkal outsider ve 46. minutě při Järvinenově vyloučení. Po Saboličově
střele propadla Säterimu mezi betony Tičarova teč. Vedení vrátil Finům Aho a vzápětí se
z pravého kruhu trefil přes dva bránící hráče Hännikäinen. Finové se ještě v závěru ubránili
při trestu Sallinena, který po návratu z trestné lavice výsledek do prázdné branky zpečetil.
(http://www.tyden.cz/rubriky/sport/ms-v-hokeji-2017/slovaci-znovu-padli-v-najezdech-finsko-se-oklepaloze-dvou-porazek_429393.html)

5

Uveďte příjmení hráče, který byl v utkání vyloučený více než jednou:

6

Uveďte výsledek utkání včetně jednotlivých třetin:

7

Napište příjmení finského gólmana v tomto utkání:

8

Uveďte posledního vyloučeného hráče v utkání:

9

Nalezněte ve výchozím textu všechna pojmenování užitá pro označení finského
týmu:

10

Vysvětlete význam slova kapituloval ve výchozím textu:

Pro češtinu 13
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sedmý hrací den
Výchozí text k úlohám 1–3
Hokejisté Švédska porazili na mistrovství světa Lotyšsko a ve skupině A vystřídali
domácí Německo na poslední čtvrté postupové příčce do play off. Lotyši až ve čtvrtém
zápase ztratili body. O výhře favorita rozhodl v 10. minutě Gabriel Landeskog a potvrdil ji
v závěru Elias Lindholm. Čisté konto vychytal díky 19 úspěšným zákrokům Eddie Läck.
(https://www.sport.cz/hokej/ms2017/clanek/883054-svedove-porazili-po-vlaznem-vykonulotyssko.html#rss, upraveno)

1

Ve kterém z následujících úseků výchozího textu je chyba v interpunkci?
A)
B)
C)
D)

2

až ve čtvrtém zápase ztratili body
na poslední čtvrté postupové příčce
porazili na mistrovství světa Lotyšsko
vychytal díky 19 úspěšným zákrokům

Rozhodněte o každé z následujících informací, zda vyplývá z výchozího textu
(ANO), či nikoli (NE):
ANO

2.1

Švédský brankář Eddie Läck nastoupil na šampionátu poprvé.

2.2

Ze základní skupiny postupují do dalších bojů nejlepší čtyři týmy.

2.3

První tři utkání na šampionátu Lotyši vyhráli v normální hrací době.

2.4

Německo bylo před tímto utkáním na posledním postupovém místě.

3

Uveďte výsledek druhé třetiny utkání Švédsko–Lotyšsko:

NE

Výchozí text k úlohám 4–5
V úvodu utkání se dlouho nic zajímavého nedělo, v poklidné atmosféře arény v Bercy si
Češi vytvořili tlak až na přelomu 6. a 7. minuty. Poté byli vyloučeni Bonsaksen a Forsberg,
kteří se na sedm sekund sešli na trestné lavici, k českému gólu to ale nevedlo. Hned dvakrát
nebezpečně, ale nepřesně střílel Pastrňák. Neprosadil se ani Horák.
Francouz v české brance se dlouho nudil, zpozornět musel až v 18. minutě při Gudasově
vyloučení. I tak si ale v první třetině připsal jen tři zákroky. Jeho protějšek Haugen dvanáct.
Hned na začátku druhé dvacetiminutovky zkoušel změnit bezbrankový stav Červenka,
ale neuspěl stejně jako Rosseli Olsen na druhé straně. Zkouška české defenzivy přišla ještě
před polovinou zápasu, kdy byl nejprve vyloučen Voráček a následně hráli jeho spoluhráči
v pěti. Na 24 sekund tak musel český tým do tří.
(http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hokejiste-vydreli-vyhru-nad-nory-1-0-v-prodlouzeni-rozhodlkovar/1483545)

4

Kterého z následujících přestupků proti pravidlům se dopustil český tým ve
druhé třetině, a hrál proto 24 sekund v oslabení tří proti pěti?
A)
B)
C)
D)

5

Obránci faulovali norského hráče Olsena.
Voráček byl vyloučen na nedovolený zákrok.
Náš útočník se provinil postavením v brankovišti soupeře.
Češi měli na ledě pět hráčů v době, kdy měl hrát ve čtyřech.

Vyjádřete synonymicky podtrženou větu ve výchozím textu:

Pro češtinu 14
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Výchozí text k úlohám 6–7
Francouzi, povzbuzeni výhrami nad Finskem a Švýcarskem, se úřadujících šampionů
z Kanady nezalekli a sehráli s nimi prakticky vyrovnanou partii. Pořádající výběr sice
prohrával, ale více než čtrnáct tisíc fanoušků potěšil obratem. Po trefě Damiena Fleuryho
nastala v AccorHotels Areně vlna euforie, ale javorové listy překvapení nepřipustily. Claude
Giroux jen 49 sekund před koncem druhé části srovnal krok a Marc-Edouard Vlasic zajistil
zámořskému týmu čtvrtý triumf na turnaji. Nadšeně hrajícím Francouzům v závěru
nepomohla ani hra bez brankáře.
(http://hokej.cz/domaci-francie-potrapila-kanadu-svedove-zastavili-lotysskou-jizdu/5023183)

6

Nalezněte ve výchozím textu víceslovné pojmenování užité pro označení
francouzského týmu:

7

Nalezněte ve výchozím textu všechna víceslovná pojmenování užitá pro
označení kanadského týmu:

8

Vyjádřete synonymicky podtržený úsek výchozího textu:

Výchozí text k úlohám 9–10
Dánové vsadili poprvé v turnaji na Soerensena, jenž začal v brance místo Dahma. Po
opatrném úvodu ho zahřál Kiselevič. Okolo sedmé minuty už Soerensen vytáhl během
několika vteřin sérii skvělých zákroků proti Dadonovovi. Po polovině úvodního dějství měl
štěstí, když Namestnikov tečoval těsně vedle tyče.
Ve 36. minutě už Soerensen svůj tým nezachránil. Do šance si najel bek Kiselevič a
v koncovce si počínal s přehledem – zavěsil pod horní tyč. Uběhlo jen 18 vteřin, kdy Dánové
zcela zapomněli na Plotnikova, ten si tvář v tvář pohrál se Soerensenem a blafákem do
bekhendu přidal druhý gól.
Skvělou pasáž sborné završil po dalších 52 vteřinách zblízka Gusev, jemuž se odrazil
puk přímo na hokejku. V závěrečných čtyřech minutách dánský hrdina zápasu uchránil tým
od ještě větší porážky při šancích Plotnikova a Dadonova, Andronov pak netrefil prázdnou
branku.
(http://www.tyden.cz/rubriky/sport/ms-v-hokeji-2017/rusko-kanada-i-svedsko-potvrdily-roli-favoritu-navyhru-se-ale-nadrely_429552.html)

9

Napište výsledek utkání Rusko–Dánsko včetně jednotlivých třetin:

10

Která z následujících možností je správnou úpravou podtrženého úseku
výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

tváří v tvář
tváří k tváři
tvář ke tváři
tvář ve tváři
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osmý hrací den
Výchozí text k úlohám 1–3
Češi na Slovince nastoupili pořádně zhurta a otevřeli si hned pořádný kolotoč. Už ve
třetí minutě využil přesilovou hru Michal Řepík, který dorážel do úplně prázdné brány.
V osmé minutě pak viděli diváci v Paříži velmi kuriózní situaci. Gól vstřelil Roman Horák,
ale puk se od brankové kamery rychle odrazil ven a hrálo se dál. Hru poté přerušil až další
český gól, který vstřelil znovu Michal Řepík. Rozhodčí celou situaci prozkoumal a na videu
viděl, že platným střelcem má být jasně Roman Horák. Česko tak šlo do vedení 2:0 a čas
se o minutu vracel zpátky.
(http://sport.tn.nova.cz/clanek/cechy-na-ms-bezzube-slovinsko-neprekvapilo.html)

1

Které z následujících slov je v prvním souvětí výchozího textu nejvíce
nadbytečné?
A)
B)
C)
D)

2

Které z následujících slov je nejvhodnější náhradou výrazu kolotoč ve
výchozím textu? Neberte v potaz tvar slova pořádný.
A)
B)
C)
D)

3

hned
zhurta
pořádně
nastoupili

paráda
mejdan
koncert
střelnice

Rozhodněte o každém z následujících úseků výchozího textu, zda se v něm
uplatňuje personifikace (ANO), či nikoli (NE):
ANO

3.1

Česko tak šlo do vedení 2:0…

3.2

Hru poté přerušil až další český gól...

3.3

Rozhodčí celou situaci prozkoumal…

3.4

Už ve třetí minutě využil přesilovou hru…

NE

Výchozí text k úlohám 4–5
Na Treille navázal v úvodu druhé třetiny skvělou ranou do horní části branky Fleury –
2:0. Bělorusové se ne a ne najít. Jejich výkon byl stále bez nápadu, a navíc působil dost
pasivně. Až ve 24. minutě se do šance prodral Kulakov, jenže zařízení netrefil. Pak
zničehonic se odražený puk dostal před Pavloviče a ten ze vzduchu zavěsil za Huetova
záda.
(http://mshokej.ceskatelevize.cz/zpravy/354130--rancie-nechala-vzkrisit-belorusy-ale-nakonec-seradovala-po-najezdech, upraveno)

4

Napište, co se skrývá ve výchozím textu pod pojmenováním zařízení:

5

Nalezněte ve výchozím textu příslovečnou spřežku:

Pro češtinu 16
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6

Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je vhodnou úpravou
slovosledu dané části výchozího textu (ANO), či nikoli (NE):
ANO

6.1

Bělorusové ne a ne se najít.

6.2

ten za záda Huetova zavěsil ze vzduchu

6.3

Pak se odražený puk zničehonic dostal před Pavloviče

6.4

v úvodu druhé třetiny skvělou ranou navázal do horní části branky

NE

Výchozí text k úlohám 7–8
V 17. minutě se prosadili poprvé Dánové. Storm skóroval z dorážky a sudí si ještě
u videa ověřili, zda gól odpovídal pravidlům, protože se dotknul puku i bruslí. Hned za
25 vteřin bylo vyrovnáno, když Aus den Birken vyrazil Christensenův pokus jen před
Poulsena, který dorazil puk do prázdné branky.
(https://www.irozhlas.cz/sport/ms-hokej-2017/nemecko-nestacilo-na-dany-po-prodlouzenifrancouzi-vyhralinad-beloruskem-po_1705130911_bor)

7

Kterou z následujících interpretací připouští výchozí text?
A)
B)
C)
D)

8

Gól se dotknul puku i bruslí.
Poulsen skončil v prázdné brance.
Rozhodčí se dostal do sporu s videem.
Sturm dal branku hned po naskočení na led.

Napište příjmení německého gólmana v tomto utkání:

Výchozí text k úlohám 9–10
Švédsko vstoupilo do zápasu aktivně a v úvodních devíti minutách skórovali Rask
a Holm. Italové sice snížili ve 24. minutě, když přesilovou hru využil Morini, ovšem
Brodinova nechytatelná dělovka vrátila klid na hokejky Seveřanů. Po 41 sekundách třetí
třetiny Lindholm se štěstím dorazil do brány svou střelu a Italové za nepříznivého stavu
rezignovali.
Švédové korunovali svůj výkon čtyřmi brankami v závěrečné desetiminutovce a po výhře
si upevnili druhou příčku v tabulce. Ještě o víkendu navíc jejich kádr doplní hvězdné jméno
z NHL, do Německa přiletí brankář Henrik Lundqvist. Brankař New York Rangers si na
sklonku kariéry poprvé na MS zahraje se svým dvojčetem Joelem, který je kapitánem
švédského mužstva.
(http://sport.eurozpravy.cz/hokej/189713-svedska-exhibice-italove-schytali-osmigolovy-pridel/, upraveno)

9

Napište výsledek utkání Švédsko–Itálie včetně jednotlivých třetin:

10

Napište příjmení kapitána švédské reprezentace:

Pro češtinu 17
Hokej MS 2017

devátý hrací den
Výchozí text k úlohám 1–3
V klíčové bitvě o udržení měli první možnost ve třetí minutě Slovinci, ale Robar ztroskotal
na Lalandeovi. Slovinci se po faulech Gregorce a Kranjce ubránili téměř čtyři minuty
v oslabení včetně čtyř vteřin ve třech proti pěti. Ve 14. minutě už se Bělorusové radovali,
když z levého kruhu trefil protější horní roh Pavlovič.
V 17. minutě při Chenkelově vyloučení vyrovnal Jeglič, který po Saboličově střele a
Verličově přihrávce zamířil do odkryté branky. Tým Nika Zupančiče ještě 45 vteřin před
první pauzou otočil stav, když Rodman využil přesnou střelou clony před Lalandem.
Druhé dějství ovládli Bělorusové. Už po 29 vteřinách po akci uzdraveného Andreje
Kosticyna zblízka vyrovnal Kovyršin. Bělorusové se ubránili při trestu Lisovce a v polovině
zápasu se dočkali vedení. Šinkevičův zblokovaný pokus poslal do odkryté branky Pavlovič,
jenž se radoval z druhé trefy v utkání a čtvrté na turnaji.
Odpovědět se snažil Sabolič, ale v 39. minutě Slovinci prohrávali už o dva góly.
Pavlovičovu přihrávku usměrnil za Krošelje Šinkevič. Osud Slovinců prakticky zpečetil
17 vteřin před koncem druhé třetiny Stas, který při Robarově trestu vleže doklepl puk do
prázdné branky.
Snaha Slovinců ve třetí třetině už byla marná. V 47. minutě při Drozdově trestu zamířil
Kovačevič do horní tyče a Bělorusové už náskok bez problémů uhájili.
(http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/svycari-zdolali-kanadu-v-prodlouzeni-slovinsko-sestoupilo/1484805)

1

Napište výsledek utkání Bělorusko–Slovinsko včetně jednotlivých třetin:

2

Nalezněte ve výchozím textu víceslovné pojmenování užité pro označení
slovinského týmu:

3

Rozhodněte o každé z následujících informací, zda je obsažena ve výchozím
textu (ANO), či nikoli (NE):
ANO

3.1

Pavlovič dosud na šampionátu skóroval čtyřikrát.

3.2

Robar byl během utkání dvakrát vyloučen na faul.

3.3

Slovinci vstřelili svou první branku v přesilové hře.

3.4

Andrej Kosticyn odehrál na mistrovství první utkání.

NE

Výchozí text k úlohám 4–5
Kvůli potížím s kvalitou ledové plochy a nutné opětovné úpravě rolbou začala druhá
třetina s výrazným zpožděním. Ruské hokejisty to však ani v nejmenším nevykolejilo.
V končící 23. minutě se prosadil Kučerov, jemuž sudí po poradě s kolegou u videa posvětili
sporný zásah bruslí.
(http://sport.lidovky.cz/americane-i-pres-bidnou-prvni-polovinu-zapasu-zdolali-lotyssko-pwv-/ms-hokej2017.aspx?c=A170513_143421_ln-sport-mshokej2017_oka)

4

Nahraďte synonymicky podtržený úsek výchozího textu:

5

Vypište z výchozího textu všechna podstatná jména rodu mužského, která
jsou v množném čísle:

Pro češtinu 18
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Výchozí text k úlohám 6–10
Domácí mužstvo s chutí útočilo také po úvodní obrátce a ve 23. minutě Yannic
Seidenberg elegantním nápřahem vymetl horní růžek branky. Pojistku na německém
výsledku přidal ve 26. minutě dorážející Kahun a všem přítomných v naplněné kolínské hale
bylo jasné, kdo se stane vítězem. Favorit ve zbytku střetnutí opravdu nedopustil žádné
komplikace. Němci vyrovnali bodový počin čtvrtého Lotyšska, s nímž si to, pokud tedy celek
z Pobaltí v pondělí nezaskočí Rusy, na závěr skupinového programu rozdají o postup do
čtvrtfinále.
(http://sport.eurozpravy.cz/hokej/189764-hokejiste-nemecka-na-ms-zdolali-italy-kanadane-prekvapivepadli-se-svycary/)

6

Nahraďte synonymicky slovní spojení po úvodní obrátce v úvodním souvětí
výchozího textu:

7

Která z následujících možností je nejvhodnější úpravou daného úseku
výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

8

Pojistku na německém výsledku dal ve 26. minutě dorážející Kahun
Pojistku na německý výsledek přidal ve 26. minutě dorážející Kahun
Pojistku na německém výsledku připojil ve 26. minutě dorážící Kahun
Pojistka na německém výsledku přišla ve 26. minutě dorážejícím Kahunem

Které z následujících slov je ve výchozím textu užito v chybném tvaru?
A)
B)
C)
D)

německém
přítomných
elegantním
skupinového

9

Vysvětlete význam podtrženého úseku výchozího textu:

10

Nalezněte ve výchozím textu víceslovné pojmenování užité pro označení
lotyšského týmu:

Pro češtinu 19
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desátý hrací den
Výchozí text k úlohám 1–3
Domácí hokejisté začali duel proti českým „lvům“ s obrovskou vervou a gólman
Francouz musel už po necelé minutě zasahovat. Po přihrávce Treilleho pálil z dobré pozice
před brankou Fleury, český brankář ale jeho střelu lapil. Francouzi vzápětí opět vystrčili
růžky. Jejich snahy o vstřelení gólu však znovu utnul maskovaný muž v českých barvách.
Proti Lamperierově projektilu z levého kruhu vytáhl skvělý zákrok lapačkou.
(http://www.tyden.cz/rubriky/sport/ms-v-hokeji-2017/trpaslik-z-francie-kousal-cesi-utnuli-napor-peti-goly-aslavi-triumf_429901.html)

1

Nalezněte ve výchozím textu všechna pojmenování užitá pro označení
hráče, který byl v brance českého týmu:

2

Vysvětlete význam slova projektil ve výchozím textu:

3

Která z následujících možností je svým významem nejbližší podtrženému
úseku výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

Francouzi vzápětí získali převahu.
Francouzi vzápětí začali znovu zlobit.
Francouzi vzápětí ukázali zač je toho loket.
Francouzi vzápětí uzavřeli obranné pásmo.

Výchozí text k úlohám 4–6
Po návratu z kabin tak tedy na kluziště vyjel nebuzený finský tým, což tak tedy dokazoval
svým náporem hned z kraje druhé dvacetiminutovky. Tehdy však ve svých příležitostech
neuspěl ani Aaltonen, ani Kemppainen. Následně byl vyloučen Philström, ovšem ani to
nedokázali Švýcaři využít k zvýšení svého jednobrankového náskoku. Poté, co spolu
s Osalou opět neskóroval Kemppainen, měli zase Švýcaři možnost poodskočit v této části
hry, ale ani Hollenstein si nedokázal přijít na gólmana Säteriho.
(http://sport.eurozpravy.cz/hokej/189884-finove-vymazali-dvoubrankovy-naskok-svycaru-a-jeste-dokazalivyhrat-svedsko-si-poradilo-s-danskem/)

4

Která z následujících úprav odstraňuje chybu ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

5

Které z následujících slov je ve výchozím textu užito chybně?
A)
B)
C)
D)

6

místo tehdy má být tedy
místo z kraje má být zkraje
místo ovšem má být o všem
místo poodskočit má být po odskočit

vyloučen
nebuzený
příležitostech
jednobrankového

Která z následujících možností nejlépe upravuje poslední větu výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

ani Hollenstein nepřišel na gólmana Säteriho
ani Hollenstein si na gólmana Säteriho nepřišel
ani Hollenstein nedokázal na gólmana Säteriho přijít
ani Hollenstein si přijít na gólmana Säteriho nedokázal

Pro češtinu 20
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Výchozí text k úlohám 7–10
Hokejisté Švédska porazili v utkání základní skupiny A světového šampionátu Dánsko
4:2. Svěřenci kouče Rikarda Grönborga, který zařadil do sestavy poslední posily brankáře
Henrika Lundqvista a útočníka Nicklase Bäckströma, si zajistili postup do čtvrtfinále. Dva
góly a nahrávku zaznamenal útočník William Nylander.
Dříve než mohl ukázat něco ze svého brankářského umění Henrik Lundqvist, zaskvělo
se jeho dvojče Joel. Dánové ve třetí minutě otáleli s rozehrávkou v rohu za vlastní brankou,
přišli o kotouč, ten nabil Krüger mezi kruhy Joelu Lundqvistovi a ten se trefil pod horní tyč.
V sedmé minutě ujel Nylander, vyčkával se zakončením, avšak Soerensena překonat
nedokázal. Další šanci spálil Krüger, jemuž po obrovské hrubce nahrál přímo před dánskou
brankou Kristensen.
(https://www.sport.cz/hokej/ms2017/clanek/884054-svedove-potvrdili-postup-do-ctvrtfinale-ms-vyhrounad-dany.html#section-artcl)

7

Nahraďte slovo nabil ve druhém odstavci tak, aby se smysl výchozího textu
nezměnil:

8

Najděte ve výchozím textu pojmenování užité k označení Joela Lundqvista:

9

Která z následujících možností je nejvhodnější úpravou podtrženého úseku
výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

10

Joelu Lundqvistovi a ten trefil pod horní tyč
Joelu Lundqvistovi jež se trefil pod horní tyč
Joelu Lundqvistovi, který se trefil pod horní tyč
Joelu Lundqvistovi, a jenž se trefil pod horní tyč

Která z následujících možností vyplývá z výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

Bäckström hrál své první utkání na šampionátu.
Grönborg v minulosti působil jako trenér Dánska.
Kristensen je zatím nejhorším dánským obráncem.
Nylander je na mistrovství nejlepším švédským střelcem.

Pro češtinu 21
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jedenáctý hrací den
Výchozí text k úlohám 1–4
Za tři minuty zvýšil přesnou střelou z mezikruží Auvitu. Francouzi byli při chuti, další
šanci měl Fleury a ve 35. minutě trefil Auvitu bekhendovým pokusem pravou tyč. Sérii
nebezpečný pokusů pak kryl Huet a Slovinci nevyužili ani přesilovku.
V závěrečném dějství po faulech Ograjenška a Kovačeviče měli na sedm sekund
přesilovku pěti proti třem a stihl ji využít tečí Auvituovy střely znovu Roussel. Hned za
24 sekund ujel v pokračujícím oslabení Muršak a sebral Huetovi nulu. Výsledek i hattrick
dovršil ve vlastním oslabení při power play Slovinska do prázdné branky Roussel.
(https://www.sport.cz/hokej/ms2017/clanek/884386-francie-se-loucila-s-domacim-sampionatem-vyhrouslovinci-miri-o-patro-niz.html#section-artcl)

1

Které z následujících slov je ve výchozím textu užito v chybném tvaru?
A)
B)
C)
D)

2

dovršil
mezikruží
nebezpečný
pokračujícím

Které z následujících slov je třeba doplnit do první věty druhého odstavce,
aby text byl zcela jednoznačný a navazoval na předchozí odstavec?
A)
B)
C)
D)

třetiny
hráčům
hrubých
Francouzi

3

Uveďte, kolik hokejistů kromě brankáře měli Slovinci na ledě v době, když
vstřelili první branku:

4

Vysvětlete význam podtrženého úseku výchozího textu:

Výchozí text k úlohám 5–6
Norové, kteří potřebovali k zachování naděje a účasti v play off získat alespoň bod, se
od začátku bránili. Hned ve druhé minutě fauloval Johannesen O'Reillyho, který ale
nařízené trestné střílení neproměnil. Další možnost nevyužil Duchene, v páté minutě už
sice zakončil do odkryté branky Simmonds, ale sudí si u videorozhodčího ověřili, že skóroval
do posunuté branky.
(https://sport.aktualne.cz/hokej/ms-v-hokeji/jasna-zalezitost-pro-kanadu-norysmetla/r~2fd761ac398711e7ba1d0025900fea04/)

5

Která z následujících možností je nejvhodnější úpravou podtržené části
výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

6

potřebovali zachování naděje pro účast v play off
potřebovali k zachování naděje na účast v play off
potřebovali na zachování naděje a účasti v play off
potřebovali pro zachování naděje při účasti v play off

Napište příjmení norského hokejisty, o kterém se píše ve výchozím textu:

Pro češtinu 22
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Výchozí text k úlohám 7–10
Italové šli do utkání s vědomím, že pouze plný bodový zisk je může zachránit. Přesto
k vidění příliš šancí nebylo. Dlouho se totiž soustředili hlavně na obranu, aby neinkasovali
a nemuseli zápas otáčet z nepříznivého stavu. O jediný zajímavější moment první třetiny se
postaral Madsen, jehož zakončení vytěsnil gólman Andreas Bernard maskou, a puk poté
skončil na tyči.
Ve druhé třetině přišly vniveč příležitosti Antona Bernarda a Andergassena, na druhé
straně zahrozil Regin, Italové však nadále setrvávali především u snahy o dobrou defenzivu
a po 40 minutách hry měli na kontě v utkání o všechno dohromady pouhých 10 střel mezi
tyče.
Klíčovou pasáž rozpoutala nevyužitá možnost Poulsena ve 49. minutě. Vzápětí měl
Michele Marchetti na holi kýžený gól, který mohl znamenat záchranu Italů, jenže
bekhendovou dorážkou ve stoprocentní šanci nechal vyniknout Dahma.
(http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/skupina-a-italie-podlehla-danum-a-sestupuje-rusko-porazilolotyse/1485634)

7

Nahraďte synonymicky podtržený úsek výchozího textu:

8

Vysvětlete význam slovního spojení přišly vniveč příležitosti na začátku
druhého odstavce výchozího textu:

9

Která z následujících možností nejlépe vystihuje dojem pisatele výchozího
textu z dění na hřišti v první třetině?
A)
B)
C)
D)

10

celkem nuda
pastva pro oči
průměrný zápas
dramatická podívaná

Která z následujících možností je nejvhodnější náhradou slova rozpoutala
ve třetím odstavci výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

završila
přinesla
vypuknula
odstartovala

Pro češtinu 23
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dvanáctý hrací den
Výchozí text k úlohám 1–4
„Je to velké vítězství. Je mimořádné vyhrát a díky tomu opanovat i celou skupinu. Je to
jeden z cílů, co jsme si stanovili před turnajem. Tím dalším je hrát dobře v bojích o medaile.
Je to skvělá výhra i proto, neboť si myslím, že jsme dnes jako tým vyrostli. Byl to od nás
výborný výkon,“ prohlásil útočník Američanů Johnny Gaudreau.
První třetina měla velmi překvapivý průběh. Rusové v ní stihli dostat pět dvouminutových
trestů a i proto ji prohráli na střely mezi tyče drtivým poměrem 3:16. Jenže Vasilevskij
odolával, při Bjugstadově zakončení mu pomohla tyč a o jediný gól do první přestávky se
tak postarali paradoxně Rusové, když ve 13. minutě ujel Gusev a překonal Howarda. Ten
se poté vyznamenal při Těleginově šanci.
Gólová smršť přišla v druhém dějství. Američané nejprve dohrávali přesilovku, v níž
nejprve Vasilevskij zneškodnil dobře mířenou Gaudreauovu ránu, ale jen chvilku poté
inkasoval z Hayesovy hole. Puk tak na šampionátu lovil ze sítě po dlouhých 141 minutách
a 50 vteřinách.
(http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/skupina-a-americane-prestrileli-rusko-nemci-vydrelictvrtfinale/1485975)

1

Rozhodněte o každém z následujících výrazů, zda jím lze beze změny smyslu
výchozího textu nahradit slovo opanovat (ANO), či nikoli (NE):
ANO

NE

1.1

vyhrát

1.2

porazit

1.3

překonat

1.4

ovládnout

2

Rozhodněte o každé z následujících možností, zda byla pro autora výchozího
textu překvapením (ANO), či nikoli (NE): Všechny možnosti se týkají první třetiny.
ANO

2.1

Ruský tým hrál pětkrát v oslabení.

2.2

Brankář Howard podal výborný výkon.

2.3

Američané ve střelecké aktivitě soupeře předčili.

2.4

Rusové měli několik příležitosti ke vstřelení branky.

3

Která z následujících informací vyplývá z výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

4

Američan Gaudreau se dostal do čela tabulky střelců.
Rusové se stali nejvíce vylučovanými ze všech týmů v turnaji.
Ruský gólman nedostal ve dvou po sobě jdoucích utkáních branku.
Vítězstvím nad Ruskem si Američané zajistili nejhůře bronzovou medaili.

Vysvětlete význam slova paradoxně ve výchozím textu:

NE
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Výchozí text k úlohám 5–6
Kanaďané hrající s jistotou prvního místa se dostali do vedení ve třetí minutě, kdy
přečíslení dvou na jednoho s Pointem vyřešil Marner individuálně, položil si obránce
Ohtamu a střelou na lapačku překonal Säteriho. Hned za 22 vteřin Finové vyrovnali, když
Osalovi sklouzl puk z hokejky tak šťastně, že přihrál před prázdnou branku Janimu
Lajunenovi a ten snadno skóroval.
Za 58 sekund už Kanada zase vedla. Za pouhých osm vteřin potrestal Järvinenovo
vyloučení obránce Parayko, který trefil pravý horní roh Säteriho branky.
Při trestu Mira Aaltonena se sice Finové ubránili, ale při vyloučení Aha, které se Finům
vůbec nelíbilo a kapitán Kukkonen dostal za protesty i desetiminutový osobní trest, už
Kanada znovu udeřila. Aho se vrátil na led po deseti vteřinách, když Scheifele zadovkou
uvolnil Marnera, který dal druhý gól v utkání.
V druhém dějství nevyužili Finové přesilovku při vyloučení Morrisseye.
(https://www.irozhlas.cz/sport/ms-hokej-2017/kanada-porazila-finsko-a-vyhrala-parizskou-skupinuprisoudila-cechum-ctvrtfinale_1705162255_vman)

5

Určete výsledek první třetiny utkání Kanada–Finsko:

6

Která z následujících možností vyplývá z výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

Aho se nechal zcela zbytečně vyloučit za brutální faul.
Kanaďané ani v případě prohry nemohli přijít o první místo.
Zámořští hokejisté nevyužili v první třetině žádnou přesilovku.
Finům ani vítězství stále ještě nezaručovalo postup do čtvrtfinále.

Výchozí text k úlohám 7–8
Reprezentanti se snažili, tohle byl další mrzutý zásah do živého. Leč hrálo se dál a Češi
neztráceli víru. Přikládali pod kotel, pomohlo jim vyloučení Richarda. Přesilovka ještě
brankou neskončila, v čase 34:08 Schlegel konečně kapituloval. Z dobré pozice střílel
Šulák, Pastrňák se neukvapil, našel Romana Červenku a ten ze strany mířil přesně – 1:2:
Po tlaku v pásmu se do zajímavé příležitosti dostal následně Hanzl, ovšem do druhé pauzy
zůstalo skóre beze změn.
(http://hokej.cz/tezka-sichta-bez-radosti-cesi-padli-se-svycary-druha-pricka-patri-souperum/5023288)

7

Rozhodněte o každé z následujících možností, zda odpovídá významu
podtrženého úseku výchozího textu (ANO), či nikoli (NE):
ANO

7.1

Dopouštěli se faulů.

7.2

Pořádně se zapotili.

7.3

Zvyšovali tempo hry.

7.4

Stupňovali tlak na soupeře.

8

Která z následujících událostí nejspíše předcházela dění líčenému ve
výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

Český tým hrál dlouhou dobu v oslabení.
Švýcarsko vstřelilo českému týmu druhou branku.
Snažení českého týmu zastavila přestávka mezi třetinami.
Konečně se střelecky prosadil i nejlepší střelec českého týmu.

NE
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Výchozí text k úlohám 9–12
Švédové mohli prohrávat po šanci Miklíka, jenže ten nepřekonal Henrika Lundqvista.
Vzápětí sami gólově udeřili, když znovu prokázal šikovné ruce Nylander a zblízka zavěsil
pod horní tyčku. Brankář Lundqvist se pak vyznamenal proti Kudrnovi a místo vyrovnání
Slováků si v 9. minutě dojel od zadního hrazení odraženou střelu Ekman-Larsson a přidal
zblízka druhý gól. Kudrnovi pak znovu sebral radost pozorný Lundqvist.
Zkraje prostředního dějství přišel kuriózně již třetí trest v utkání pro hráčskou lavici
Švédska. Hned po jeho skončení fauloval Lindholm, výběr Tre kronor sice ubránil i toto
oslabení, ale šest vteřin po Lindholmově návratu na led snížil Matoušek.
(https://www.sport.cz/hokej/ms2017/clanek/884469-fiasko-dokonano-slovaci-se-louci-dalsi-porazkouzazili-sve-nejhorsi-ms.html#section-artcl)

9

Určete střelce první branky utkání:

10

Vysvětlete význam spojení výběr Tre Kronor ve výchozím textu:

11

Nahraďte synonymicky podtržený úsek výchozího textu:

12

Vysvětlete význam spojení sebral radost na konci prvního odstavce
výchozího textu:
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čtvrtfinále
Výchozí text k úlohám 1–7
Kanadu dělí dvě výhry od zlatého hattricku, v semifinále však narazí na silné
Rusko
Javorové listy, vítězové posledních dvou šampionátů, opanovaly skupinu B a mezi
nejlepší osmičkou se utkaly s Německem, čtvrtým celkem z „áčka“.
Kanaďané se od prvních minut chopili taktovky a německý brankař Grubauer likvidoval
jednu střelu za druhou. Domácí příznivce v kolínské hale rozesmutněl až zámořský útočník
Mark Scheifele, který v 18. minutě střelou zblízka otevřel skóre.
Grubauerův výkon a podpora z hlediště dodávala Němcům povolený doping. Kanaďané
se trápili v zakončení a pocit jistoty jim přinesla až 39. minuta. Jeff Skinner dorazil
Mathesonovu ránu od modré a favorit zvýšil.
Němci zahrozili v úvodu třetí třetiny střelou Schütze, deset minut před koncem ustáli
velkou šanci po průniku Couturiera a v 54. minutě se dočkali nečekaného snížení. Při
oslabení Ehrhoff nastartoval Yannica Seidenberga, jenž se prosadil precizní kličkou do
bekhendu. Zámořský celek ovšem druhou chybu nedopustil a po zasloužené výhře
postupuje do semifinále.
(http://sport.eurozpravy.cz/hokej/190255-bez-prekvapeni-do-semifinale-ms-postupuji-hokejiste-kanady-asvedska/, upraveno)

1

Určete výsledek utkání Kanada–Německo včetně jednotlivých třetin:

2

Vysvětlete význam slova nastartoval v posledním odstavci výchozího textu:

3

Nahraďte synonymicky ve výchozím textu větu Kanaďané se trápili v zakončení:

4

Vypište z výchozího textu všechna pojmenování užitá pro označení
kanadského týmu:

5

Nahraďte podtržený úsek výchozího textu při zachování jeho smyslu jiným
obrazným pojmenováním.

6

Která z následujících možností vyplývá z nadpisu výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

7

Jakmile se podaří Kanaďanům dvakrát skórovat, už je těžko něco zastaví.
Jestliže Rusko v semifinále přemůže Kanadu, čeká oba soupeře třetí zápas.
Když Kanada vyhraje ještě dvě utkání, stane se potřetí za sebou mistrem světa.
Pokud se Kanaďané výrazně nezlepší, dosud neporaženým Rusům podlehnou.

Kterou z následujících možností lze v posledním odstavci nejlépe nahradit
slovo ustáli, aniž se se změnil smysl výchozího textu?
A)
B)
C)
D)

měli
přežili
vydrželi
zahodili
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Výchozí text k úlohám 8–9
Úvod druhé dějství patřil Švýcarsku, protože Bäckström šel pykat na dvě plus dvě
minuty, ale švédský gólman odolal. Při Schäppiho vyloučení se neprosadil ani výběr Tří
korunek, ale ve 34. minutě už se dočkal. Nylander sice v úniku po souboji s Martim padal,
ale ještě stihl poslat puk mezi Genoniho betony do branky. Vyrovnat mohl Hollenstein, ale
neuspěl s blafákem.
(http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-reprezentace-ms-v-hokeji-2017/303316/souhrn-ms-kanada-tesneporazila-nemecko-2-1-postupuje-svedsko-i-finsko.html)

8

Upravte podtrženou větu výchozího textu tak, aby byla jazykově správně:

9

Rozhodněte o každé z následujících možností, zda jí mohla skončit první třetina
utkání Švédsko–Švýcarsko (ANO), či nikoli (NE):
ANO

9.1

Žádný tým nevstřelil branku.

9.2

Švédsko vedlo o jednu branku.

9.3

Švýcarsko vedlo o jednu branku.

9.4

Oba týmy vstřelily po jedné brance.

NE

Výchozí text k úloze 10
Češi začali aktivně a ruský tým i díky třem přesilovkám přestříleli. Jenže brankář
Vasilevskij všechny střely na bránu pochytal. Rusové si naopak hned s první početní
výhodou věděli rady a díky akci Orlova se dostali do vedení. České fanoušky pak ještě víc
zmrazil parádní gól Nikity Kučerova.
(http://sport.tn.nova.cz/clanek/cesi-stoji-proti-rusku-v-zapase-o-vsechno-stoji-v-brane-francouz.html)

10

Vysvětlete význam podtrženého úseku výchozího textu:
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semifinále
Výchozí text k úlohám 1–7
A právě to mohlo Rusko mrzet, neboť ze třetí třetiny uběhlo pouhých 17 sekund a
Kanada dokázal potrestat Zubovo vyloučení, které se ještě událo před přestávkou. Tehdy
totiž dostal kotouč do mezikruží na hokejku Scheifele, kterému stačilo namířit puk směrem
na branku a překonal tak ruského brankáře, ten tak poprvé v play off tohoto světového
šampionátu inkasoval, 2:1. Na ruské straně čím dál více rostla nedisciplinovanost a tak
rázem měli Kanaďané hned tři přesilovky za sebou, ovšem ani jednu z nich nedokázala
využít. Vrátit Rusku dvoubrankové vedení mohli Tkačov s Panarinem, ti ale ve svých
brejkových šancích selhali. V 56. minutě tak mohl vyrovnat na 2:2 MacKinnon, jemuž se
podařilo na levém kruhu uspět v souboji s Tkačovem a následně tak poslal puk za záda
Vasilevského. A když o 111 vteřin později dokonal obrat po nedůrazných ruských obranných
zákrocích O´Reilly a právě ten pak ještě v závěru přihrál Couturierimu, jenž už pouze zvýšil
střelou do prázdné branky. Kanada tak tedy díky výtečné třetí třetině porazila Rusko 4:2 a
nyní bude čekat na svého finálového soupeře.
(http://sport.eurozpravy.cz/hokej/190405-kanada-muze-dal-snit-o-zlatem-hattricku-dokazala-otocitnepriznivy-stav-a-vyhrat/, upraveno)

1

Ve kterém z následujících úseků výchozího textu je chyba v interpunkci?
A)
B)
C)
D)

Vrátit Rusku dvoubrankové vedení mohli Tkačov s Panarinem, ti ale ve svých
brejkových šancích selhali.
Kanada tak tedy díky výtečné třetí třetině porazila Rusko 4:2 a nyní bude čekat
na svého finálového soupeře.
V 56. minutě tak mohl vyrovnat na 2:2 MacKinnon, jemuž se podařilo na levém
kruhu uspět v souboji s Tkačovem…
Na ruské straně čím dál více rostla nedisciplinovanost a tak rázem měli
Kanaďané hned tři přesilovky za sebou…

2

Opravte jazykovou chybu v podtrženém úseku výchozího textu:

3

Opravte jazykovou chybu v úvodním souvětí výchozího textu:

4

Která z následujících událostí se nejspíše stala v závěru druhé třetiny?
A)
B)
C)
D)

5

Obě mužstva hrála bez dvou vyloučených hráčů.
Rozhodčí neuznali kanadskému týmu branku na 1:2.
Došlo k potyčce mezi ruskými a kanadskými hokejisty.
Rusko nevyužilo velkou šanci ke vstřelení branky na 3:0.

Která z následujících možností nejlépe vystihuje dění na ledě v závěrečných pěti
minutách utkání?
A)
B)
C)
D)

Rusové se úspěšně bránili narůstajícímu tlaku soupeře.
Kanaďané svého ruského soupeře doslova převálcovali.
Hrál rychlý hokej se střídajícími se útoky na obou stranách.
Gólman ruského týmu se dopouštěl jedné chyby za druhou.
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6

Nalezněte ve výchozím textu chybu ve skloňování, jestliže příjmení hokejistů
v 1. pádu mají podobu Zub, Scheifele, Tkačov, Panarin, MacKinnon, Vasilevskij,
O'Reilly, Couturier:

7

Jedno z následujících slov ve druhém souvětí výchozího textu způsobuje,
že není zřejmé, zda „kotouč do mezikruží na hokejku dostal Scheifele“ na konci
druhé, nebo na začátku třetí třetiny. Které?
A)
B)
C)
D)

ten
totiž
tehdy
tohoto

Výchozí text k úlohám 8–10
Ve 25. minuté hráli Švédové první přesilovou hru v zápase a již po sedmi sekundách ji
využili. Zpět do vedení posunul favorita Klingberg, jehož střelu od modré čáry Sateri přes
clonící hráče neviděl. Následně gólman ruského Podolsku zlikvidoval slibný pokus
Lindberga, ale ve 35. minutě opět kapituloval. Na trestné lavici seděl Puljujärvi a Švédy
přiblížil k finále Nylander.
Finové při power play zazvonili jen na tyč
I při dvoubrankovém vedení bylo Švédsko výrazně střelecky aktivnější a Finové jen
těžko hledali cestu, jak se prosadit. Ve 48. minutě vyzkoušel pozornost Lundqvista Lajunen,
hvězdný gólman NY Rangers, který na šampionát přijel až v jeho průběhu, byl ale pozorný.
V 54. minutě překonal Sateriho Nordström a o vítězi bylo jasno.
(https://www.sport.cz/hokej/ms2017/clanek/885898-finsko-stribro-neobhaji-kanadu-vyzvou-ve-finalesvedove.html#article-artcl)

8

Nalezněte ve výchozím textu víceslovné pojmenování užité k označení finského
brankáře:

9

Nalezněte ve výchozím textu víceslovné pojmenování užité k označení
švédského brankáře:

10

Který z následujících úseků výchozího textu vyjadřuje z hlediska průběhu utkání
nejméně podstatnou skutečnost?
A)
B)
C)
D)

který na šampionát přijel až v jeho průběhu
hráli Švédové první přesilovou hru v zápase
Finové jen těžko hledali cestu, jak se prosadit
střelu od modré čáry Sateri přes clonící hráče neviděl
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o medaile
Výchozí text k úlohám 1–6
A zatímco tato přesilovka Kanaďanům zle nevyšla, ta následná - už ve třetí třetině - byla
přeci jen úspěšnější. Na trestnou lavici totiž ve 42. minutě usedl Lindholm, z tohoto trestu
uběhlo pouhých 10 vteřin a dorážející O´Reilly rozradostnil kanadské publikum, 1:1.
Přestože moc gólů k vidění do této chvíle nebylo, nedá se vůbec říct, že by to nebyl duel ke
koukání. Bylo znát, že na obou stranách nastupovali hráči z NHL a kvalita hokeje byla
skutečně veliká. I poté, co hráči ze zámoří dokázali vyrovnat skóre tohoto finálového
zápasu, se oba týmy snažili uzmout vedení na svou stranu. Jenže na švédské straně
Nylander neuspěl, na kanadské se zase nedaroval Vlasic, jehož střela byla navíc ještě
tečována. I když se následně oba soupeři uchýlili k opatrné hře, tak jak se základní hrací
doba blížila čím dál více ke svému závěru, bylo se rozhodně na co dívat. V 57. minutě mohl
například rozhodnout Nordström a navíc pak Švédové měli ještě přesilovku zapříčiněnou
Mathesonovým vyloučením, ovšem ani v ní nedokázali skórovat. V samém závěru duelu
pak byli vyloučeni Švédové za příliš mnoho hráčů na ledě a když ani O´Reilly během této
početní výhody gól nevstřelil, bylo jasné, že finále půjde do prodloužení.
(http://sport.eurozpravy.cz/hokej/190475-svedsko-pretrhlo-cestu-kanade-za-zlatym-hattrickem-a-stalo-semistry-sveta/, upraveno)

1

Rozhodněte o každém z následujících výrazů, zda je ve výchozím textu správnou
opravou výrazu nedaroval (ANO), či nikoli (NE):
ANO

NE

1.1

nejásal

1.2

nechytil

1.3

nesmířil

1.4

neprosadil

2

Rozhodněte o každé z následujících možností, zda opravuje nepřesnost z úvodu
posledního souvětí výchozího textu (ANO), či nikoli (NE):
ANO

NE

2.1

… hráli Švédové v oslabení…

2.2

… byl vyloučen švédský hráč…

2.3

… měli Švédi možnost přesilovky…

2.4

… hráli Kanaďané dvojnásobnou přesilovku…

3

Opravte ve výchozím textu chybu ve shodě přísudku s podmětem:

4

Která z následujících možností má stejný smysl jako podtržená část výchozího
textu?
A)
B)
C)
D)

Ke konci utkání získávali Švédové postupně převahu.
Zajímavý hokej pokračoval i přes blížící se konec utkání.
Oba soupeři před koncem normální hrací doby šetřili síly.
S blížícím se koncem se tempo zápasu výrazně zpomalilo.
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5

Která z následujících možností je nejvhodnější náhradou výrazu uzmout ve
výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

6

získat
dostat
převážit
strhnout

Která z následujících herních situací nastala v závěru druhé třetiny?
A)
B)
C)
D)

Kanaďané hráli přesilovou hru.
Švédský tým vyrovnal náskok soupeře.
Švédové byli oslabeni o jednoho hráče.
Kanada využila dvojnásobnou přesilovku.

Výchozí text k úlohám 7–10
Zápas se překlápěl na stranu Rusů, kteří byli obdivuhodně svěží a koncentrovaní. Důraz
dodávali bojovníci jako Kučerov nebo Plotnikov, hokejovou krásu dávkovali šikulové Gusev,
Panarin, Šipačjov a další. Ve druhé třetině Finové nestačili odolávat tlaku protivníka. Po 108
vteřinách inkasovali druhý gól, stalo se v oslabení při vyloučení Kučerova. Ničuškin
v přečíslení vyzval Vladimíra Tkačjova, puk prošel Honkovi pod hokejkou a útočník Kazaně
nedal Korpisalovi šanci – 2:0.
Zadní řady týmu Suomi byly hodně děravé. Plotnikov toho nevyužil, ovšem pak Rusové
dostali k dispozici přesilovku a tahle disciplína jim jde: Panarin napřáhl, ovšem viděl
bezvadně postaveného Nikitu Guseva, který ze strany okamžitě pálil přesně – 3:0. Minutku
a 15 vteřin poté už to bylo o čtyři, do střelecké pozice dostal puk Bogdan Kiselevič a obránce
CSKA Moskva krásně napnul síť – 4:0.
(http://www.hokej.cz/sborna-radila-pak-se-bala-rusove-nedovolili-finum-obrat-a-maji-bronz/5023376)

7

Rozhodněte o každém z úseků výchozího textu, zda vyjadřuje vstřelení branky
(ANO), či nikoli (NE):
ANO

7.1

puk prošel Honkovi pod hokejkou

7.2

útočník Kazaně nedal Korpisalovi šanci

7.3

obránce CSKA Moskva krásně napnul síť

7.4

do střelecké pozice dostal puk Bogdan Kiselevič

8

Nalezněte ve výchozím textu větu, která vyjadřuje, že finská obrana nehrála
dobře:

9

Vysvětlete význam podtrženého úseku výchozího textu:

10

Vysvětlete význam slova koncentrovaní v prvním souvětí výchozího textu:

NE

