
 

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2011 
Test i příslušný klíč správných řešení jsou do okamžiku uvolnění testu k volnému užití, tj. do 26. dubna 2011, 
určeny výhradně středním školám, a to pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli zveřejnění 
či užití obsahu tohoto testu či příslušného klíče správných řešení, jakož i kterékoli jejich části v rozporu s tímto 
určením, bude považováno za porušení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). 

ŠPANĚLSKÝ JAZYK 
základní úroveň obtížnosti     SJIZL11C0T02 
CVIČNÝ POSLECH 
 
 

Maximální bodové hodnocení: 23 bodů 
Hranice úspěšnosti: --- 
(používá se pouze pro celý didaktický test) 
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• Cvičný poslech obsahuje 23 úloh. 

Základní informace k zadání zkoušky 

• Časový limit pro řešení cvičného poslechu 
je 35 minut. 

• Povolené pomůcky: pouze psací potřeby. 

• U každé části je uvedena váha části/úlohy 
v bodech, např.: 
5 bodů/1 bod = v celé části můžete získat 
nejvýše 5 bodů, za jednu správnou 
odpověď získáte 1 bod. 

• U všech úloh je právě jedna odpověď 
správná. 

• Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď 
se body neodečítají. 

• Odpovědi pište do záznamového archu. 

• Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení. 

• Nejednoznačný nebo nečitelný zápis 
odpovědi bude považován za chybné 
řešení. 
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• Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo 
černou propisovací tužkou, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně. 

Pravidla správného zápisu odpovědí 

• Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu. 

 

 2.1   

• Odpověď, kterou považujete za správnou, 
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli 
záznamového archu, a to přesně z rohu do 
rohu dle obrázku. 

Pokyny k uzavřeným úlohám 

 
• Pokud budete chtít následně zvolit jinou 

odpověď, zabarvěte pečlivě původně 
zakřížkované pole a zvolenou odpověď 
vyznačte křížkem do nového pole. 

 
• Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí a 

jejich oprav bude považován za 
nesprávnou odpověď. 

• Pokud zakřížkujete více než jedno pole, 
bude vaše odpověď považována za 
nesprávnou. 

 2.2   

• Odpovědi pište čitelně do vyznačených 
bílých polí.  

Pokyny k otevřeným úlohám 

 

 

• Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice. 

• Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá 
písmena. 

• Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, pak původní odpověď 
přeškrtněte a novou odpověď zapište do 
stejného pole. Vaše odpověď nesmí 
přesáhnout hranice vyznačeného pole. 

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 
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POSLECH 
1. ČÁST ÚLOHY 1–4 4 body/1 bod 

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na 
základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–C. 

1 ¿Cuál de los perros es del señor Rodríguez? 

A) B) C) 

   

2 ¿Cuál de las chicas es Manuela, la novia de Juan? 

A) B) C) 

   
3 ¿Qué temperatura máxima habrá el sábado? 

A) B) C) 

 
11°C 

 
15°C 

 
17°C 

4 ¿Qué es lo primero que quiere comprar Ana? 

A) B) C) 
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2. ČÁST ÚLOHY 5–12 8 bodů/1 bod 

Uslyšíte vyprávění dívky o prázdninách. Na základě vyslechnuté nahrávky rozhodněte, zda 
jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 
 
 
 
                P N 

 

 
 

5 La chica compró el viaje en una agencia de viajes.  

6 La chica recibió toda la información sobre el viaje por e-mail.  

7 La oferta incluía sólo destinos europeos.  

8 La chica ya ha estudiado italiano.  

9 La chica conoció a sus compañeros antes de llegar al aeropuerto.  

10 A la chica le sorprendió la edad de sus compañeros.  

11 La chica regresó a casa en taxi.  

12 La chica pidió un descuento del 20%.  
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3. ČÁST ÚLOHY 13–19 7 bodů/1 bod 

Uslyšíte rozhovor zákazníka a pojišťovacího agenta. Na základě vyslechnuté nahrávky 
doplňte informace na vynechaná místa v úlohách 13–19. V odpovědích použijte nejvýše 3 
slova. Čísla můžete zapisovat číslicemi. První úloha slouží jako vzor (0). 
 
 
 

PARTE DE ACCIDENTE 

Nombre del cliente: (0) Guzmán

Fecha del accidente: El martes, el (13) _____________. 

. 

Hora del accidente: (14) _____________ de la tarde. 

La calle donde quería girar el cliente: La calle de (15) _____________. 

Descripción del accidente: 

Daños en el vehículo del cliente: Estropeada la (16) _____________ del coche. 

Número de heridos: (17) _____________. 

Nombre del culpable: Alfredo (18) _____________. 

El porcentaje cubierto por la aseguradora: El (19) _____________. 
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4. ČÁST ÚLOHY 20–23 4 body/1 bod 

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na 
základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 20–23 vždy jednu správnou odpověď  
A–C. 

 
 
 
20 ¿Por qué llama Manuel a Blanca? 

A) No
B) 

 puede ir al teatro. 
No

C) 
 llega a tiempo al teatro. 

No
 

 puede pasar por su casa. 

 
21 ¿Qué resulta del diálogo sobre Pilar? 

A) Es una modelo. 
B) Tiene mal gusto. 
C) Cobra bastante dinero. 

 
 
22 ¿Cuál es la ciudad más contaminada de los Estados Unidos? 

A) Detroit 
B) Pittsburgh 
C) Los Ángeles 

 
 
23 ¿Qué sabemos de Diana? 

A) Su padre es médico. 
B) Le gustaría ser médica. 
C) Tiene miedo a los médicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 


