Zkouška z češtiny
pro trvalý pobyt v ČR
úroveň A2
Modelový test

Modelová verze

Máte v ruce brožuru, která Vám pomůže připravit se na zkoušku A2 z češtiny pro trvalý pobyt.
Najdete zde základní informace o zkoušce.

Jak zkouška vypadá

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří Vaše dovednosti ve čtení,
psaní a poslechu. Ústní část (mluvení) prověří Vaše dovednosti odpovídat na otázky, reagovat
v různých situacích a krátce samostatně mluvit na určité téma.

Co děláte při zkoušce

Při zkoušce čtení (40 minut) dostanete text a hledáte odpovědi na různé úkoly. Odpovědi
píšete na odpovědní listy.
Při zkoušce psaní (25 minut) dostanete 2 úkoly. Vyplníte dotazník a píšete e-mail podle
obrázků.
Při zkoušce poslechu (asi 40 minut) dostanete text s úkoly. Posloucháte nahrávku, hledáte
odpovědi na různé úkoly a odpovědi píšete na odpovědní listy.
Při zkoušce mluvení (15 minut) odpovídáte na otázky, reagujete na různé situace a mluvíte
sami 1 minutu na určité téma (bydlení, práce, zdraví atd.).

Hodnocení zkoušky

Za část čtení získáte maximálně 25 bodů, za část psaní 20 bodů, za část poslech 25 bodů.
Za část čtení, psaní a poslech musíte získat minimálně 42 bodů (to je 60 % ze všech bodů).
Za část mluvení získáte maximálně 40 bodů. Za část mluvení musíte získat minimálně
24 bodů (to je 60 % ze všech bodů).
Když nezískáte minimum bodů jak v písemné, tak v ústní zkoušce, musíte celou zkoušku
opakovat.
Prostudujte si pečlivě modelovou verzi zkoušky.
Hodně štěstí!

Více informací najdete na
www.zkouskaA2.cz
www.fb.me/cestinaprotrvalypobyt

© Národní pedagogický institut České republiky, 2021
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ÚLOHA 1

5 bodů

Podívejte se na obrázky a vyberte k obrázkům 1–5 jednu správnou informaci.
Pozor, máte 8 textů, ale jen 5 obrázků. Nebudete potřebovat 3 texty.
Úkol číslo 0 a text I jsou příklad.

0.

Kouření zakázáno 0 = I

1.

2.

A) Místo první pomoci
B) Pozor, dopravní nehoda!
C) Cesta pro chodce
D) Zákaz jízdy na kole
E) Zákaz vstupu
F) Cyklostezka
G) Konec silnice
H) Únikový východ
I) Kouření zakázáno

3.

4.

5.

–3–

Čtení s porozuměním – Modelová verze

5 bodů

ÚLOHA 2
Přečtěte si text a vyberte vždy jedno správné řešení u úkolů 6–10.
Úkol číslo 0 je příklad.
Vážení rodiče,

vítám Vás v novém školním roce. Ráda bych Vás informovala o tom, co nás čeká příští týden. V pondělí
zahájíme školní rok, děti budou ve škole od 8:30 do 9:15. Přinesou si jen přezůvky, aktovky můžou ještě
nechat doma. Obědy budou od 11:00. V úterý bude projektový den, začínáme jako obvykle v 8:00,
končíme ale až v 12:35. Děti si přinesou školní aktovku, penál, pastelky, svačinu, pití a čip na oběd,
ve škole dostanou žákovskou knížku. Na středu je naplánována školní olympiáda – konec v 11:40. Děti
přijdou ve sportovním oblečení bez aktovek a budou mít s sebou sportovní obuv, svačinu, pití a čip
na oběd. Ve čtvrtek a pátek bude výuka podle rozvrhu – konec v 11:40. Rozvrh hodin najdete už teď
na webových stránkách školy.
Také bych Vás chtěla pozvat na první třídní schůzku, která se koná 6. 9. ve čtvrtek od 17:00 hodin v naší
třídě 2. F.
Těším se na děti a na spolupráci s Vámi.
Jindra Dufková

0. Co si musí děti v pondělí přinést do školy?
A) Pití.
B) Penál.
C) Pastelky.
D) Přezůvky.

6. Odkdy můžou děti chodit na obědy?
A) Od pondělí.
B) Od úterý.
C) Od středy.
D) Od čtvrtka.

7. V kolik hodin bude škola končit v úterý?
A) V devět patnáct.
B) V jedenáct.
C) V jedenáct čtyřicet.
D) Ve dvanáct třicet pět.

8. Co nepotřebují děti ve škole v úterý?
A) Penál.
B) Pastelky.
C) Školní aktovku.
D) Sportovní oblečení.

9. Co budou dělat děti ve škole ve středu?
A) Budou dělat školní projekt.
B) Budou se učit podle rozvrhu.
C) Budou sportovat na olympiádě.
D) Budou dostávat žákovské knížky.

10. Co se koná ve čtvrtek odpoledne?
A) Třídní projekt.
B) Třídní schůzka.
C) Odpolední výuka.
D) Sportovní soutěž.
2
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4 body

ÚLOHA 3

Přečtěte si inzeráty 11–14 a informace o lidech (A–E). Vyberte ke každému inzerátu
správnou osobu. Pozor, máte 4 inzeráty, ale 5 lidí. 1 osobu nebudete potřebovat.
Úkol číslo 0 a text F jsou příklad.
0.
Naše firma prodává bundy pro ženy i pro muže.
Jarní nabídka nových modelů za dobré ceny.
Velmi kvalitní a elegantní ve všech velikostech.
Vyzkoušejte si je v klidu domova.
www.mz-shop.cz

0=F

11.
A)
Iveta chce udělat radost svému manželovi, který
rád sportuje. Chtěla by mu k narozeninám koupit
pěknou bundu.

Nová nabídka sportovního oblečení pro děti od 1 roku.
Akce tohoto týdne – dvě bundy za cenu jedné.
Slevy také na sportovní kalhoty, čepice a boty.
Poštovné zdarma při nákupu nad 1000 Kč.
www.hopaskop.cz

B)
Soňa potřebuje koupit nějaké oblečení pro
svého malého syna. Vždy se snaží najít něco
levného a pěkného.

12.

C)
Marie má patnáctiletou dceru, která má ráda
kožené oblečení. Je dobrá studentka, a proto jí
chce Marie koupit něco hezkého.

Prodáváme značkové sportovní oblečení pro ženy.
Nyní sleva na dámské zimní bundy ve velikosti M a L.
Podívejte se na naše webové stránky
www.sportovnimoda.cz a vyberte si svoji oblíbenou
barvu. Zboží budete mít doma nejpozději druhý den.

D)
Lucie má dvě dospělé děti. Pro dceru potřebuje
koženou kabelku a synovi vybírá boty na hory.

13.

E)
Petra jede s kamarády na hory lyžovat. Loni si
koupila nové lyže, teď potřebuje nové oblečení.

Podívejte se na naše nové modely bund pro muže.
Sportovní bundy do každého počasí. Kvalitní, lehké
i teplé bundy nabízíme v různých barvách.
Cena: 599–2999 Kč
Objednávky na našich webových stránkách
www.bundypromuze.cz.

F)
Jana se ráda pěkně obléká, ale nenosí nic
koženého. Ráda nakupuje na internetu.
Teď potřebuje novou jarní bundu.

14.
Dámské bundy a kabáty z pravé kůže.
Barvy: bílá, šedá a hnědá.
Vhodné na jaro i podzim.
Zboží posíláme do tří dnů. Poštovné zdarma.
www.kozenezbozi.cz

2
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6 bodů

ÚLOHA 4
Přečtěte si texty a vyberte 1 správné řešení pro úkoly 15–20.
Úkol číslo 0 je příklad.
0.
Kam dnes za __________?
Radim – maraton – registrace od 9:00 hod., škola
Bílý Újezd – šachový turnaj mládeže – 8:30–16:00, kulturní dům
Ledvice – veřejné bruslení – 13:30–16:00, obchodní centrum

A) sportem
B) kulturou
C) nákupem
D) vzděláním

Tento měsíc nabízí naše zdravotní __________
příspěvek pro děti do 15 let na zubní hygienu
a příspěvek pro studenty do 26 let na preventivní prohlídku.
Více na www.nzp.cz

A) pohotovost
B) pojišťovna
C) pomůcka
D) potřeba

Ředitel dopravní policie informoval v médiích o tom,
že za rychlou jízdu v obci budou policisté
od dubna vybírat ještě vyšší __________.

A) cestovné
B) poplatky
C) pokuty
D) jízdné

15.

16.

17.
Potřebujete někomu zaplatit hotově a peníze poslat na jeho
účet?
Použijte __________ poukázku typu A.

A) doporučenou
B) obyčejnou
C) cestovní
D) poštovní

18.
Proč se stát naším __________?

A) zaměstnancem
B) nájemníkem
C) zákazníkem
D) pacientem

Příspěvky na obědy.
Vstupní lékařská prohlídka zdarma.
Firemní byt na dva roky.
Nástupní mzda až 25 000 Kč.
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19.
Dobrý den,
kouřím 20 cigaret denně.
Mám teď malé dítě, proto bych chtěla přestat kouřit.
Co byste mi __________?
Děkuji předem.

A) změřil
B) vyplnil
C) vyměnil
D) doporučil

20.
Jsme __________ škola,
která připravuje kurzy češtiny pro firmy.
Každý rok se účastní našich kurzů 500 zaměstnanců
z různých firem.
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A) obecní
B) hudební
C) mateřská
D) jazyková
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5 bodů

ÚLOHA 5
Přečtěte si text a doplňte jedno slovo nebo číslo u úkolů 21–25.
Úkol číslo 0 je příklad.
Dopravní podnik města Brna

Na cestu po Brně si můžete koupit jízdenku (ZÁKLADNÍ) na 15 nebo 60 minut nebo jízdenku na 24 hodin.
Jízdenku se slevou (ZLEVNĚNÁ) si můžou koupit děti do 15 let a důchodci nad 65 let.
ZÁKLADNÍ ZLEVNĚNÁ

1. Vyberte si jízdenku. Stiskněte tlačítko ZÁKLADNÍ nebo
ZLEVNĚNÁ.

15 minut

24 Kč

12 Kč

2. Zaplaťte jízdenku. Automat bere mince 1, 2, 5, 10 a 20 Kč.

60 minut

32 Kč

16 Kč

3. Automat vám dá jízdenky a vrátí drobné.

24 hodin

90 Kč

45 Kč

4. Když nemáte drobné, můžete zaplatit pomocí SMS. Když
potřebujete základní, napište BRNOZK na telefon č. 90206.
Když potřebujete zlevněnou, napište BRNOZL na č. 90207.
5. Objednávku můžete zastavit, když stisknete STORNO.
6. Když nastoupíte do vozidla, nezapomeňte prosím jízdenku
OZNAČIT.

0.

24

Základní jízdenka na 15 minut stojí _____________ Kč.

21. Automat prodává jízdenky platné ve městě ___________.
22. Jízdenka za 16 Kč je platná _________ minut.
23. Důchodce ve věku 63 let si musí koupit _____________ jízdenku.
24. Když nemáme drobné, můžeme zaplatit jízdenku pomocí __________.
25. Když uděláme chybu, musíme stisknout tlačítko _______.
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ČTENÍ – Odpovědní list s řešením

Reg. číslo: 01-ABCDE1234

Úloha 1
1

A

B

C

D

E

F

G

H

2

A

B

C

D

E

F

G

H

3

A

B

C

D

E

F

G

H

4

A

B

C

D

E

F

G

H

5

A

B

C

D

E

F

G

H

Úloha 2
6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10

A

B

C

D

Úloha 3
11

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

Úloha 4
15

A

B

C

D

16

A

B

C

D

17

A

B

C

D

18

A

B

C

D

19

A

B

C

D

20

A

B

C

D

Úloha 5
21

Brno/Brně/Brnu .
Automat prodává jízdenky platné ve městě ________________

22

60/šedesát
Jízdenka za 16 Kč je platná _________________
minut.

23

základní
Důchodce ve věku 63 let si musí koupit _________________
jízdenku.

24

SMS/sms/esemesky/telefonu
Když nemáme drobné, můžeme zaplatit jízdenku pomocí __________
_________________ .

25

STORNO/storno .
Když uděláme chybu, musíme stisknout tlačítko ________________

Poznámka: Odpověď v úloze 5 může být slovem nebo číslicí.
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ČTENÍ – Příkladový list
Jak u zkoušky opravovat
Úloha 1
Označte křížkem (X) 1 správné řešení. Číslo 0 je příklad.
Jak odpovídat:

0

A

B

To je špatně.

A

Jak opravovat:

C

D

E

F

G

To je taky špatně.

B

C

D

E

H

I

To je dobře.

F

G

H

I

Úloha 2
Označte křížkem (X) 1 správné řešení. Číslo 0 je příklad.
Jak odpovídat:

0

A

B

C

D

To je taky
To je špatně. špatně. To je dobře.

Jak opravovat:

A

B

C

D

Úloha 3
Označte křížkem (X) 1 správné řešení. Číslo 0 je příklad.
Jak odpovídat:

0

A

B

C

D

E

F

To je špatně. To je taky špatně. To je dobře.

Jak opravovat:

A

B

C

D

E

F

Úloha 4
Označte křížkem (X) 1 správné řešení. Číslo 0 je příklad.
Jak odpovídat:

0

A

B

C

D

To je dobře.To je špatně.To je taky špatně.

Jak opravovat:

A

B

C

D

Úloha 5
Doplňte jedno slovo nebo číslo u úkolů 21–25. Číslo 0 je příklad.
Jak odpovídat:

0

24
Základní jízdenka na 15 minut stojí _____________
Kč.

To je špatně.

Jak opravovat:

23

To je taky špatně.

To je dobře.

30

6

24
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ÚLOHA 1 Formulář

Reg. číslo: 01-ABCDE1234

5 bodů

Váš kamarád se chce přihlásit do jazykové školy ALFA. Neumí ale dobře česky.
Pomozte mu vyplnit formulář na internetu. Musíte vyplnit celý formulář.

Odpovědní list s řešením
Jak opravovat:

To je špatně.

To je taky špatně.

To je dobře.

Ňovákóvá
Ňováková
Nováková
...............................................................................................................

Dotazník pro studenta jazykové školy ALFA
Jméno a příjmení:

Alex Neil

Kontakt (telefon nebo e-mail):

aneil@gmail.com

Adresa (ulice + číslo, město):

Žižkova 30, Praha 3

Pohlaví:

muž

Povolání/studium:

prodavač

Mateřský jazyk:

ukrajinština

Další jazyky, které jste studoval/a:

ruština, angličtina

Poznámka: V dotazníku je příklad možné odpovědi.

– 11 –

Psaní – Modelová verze

ÚLOHA 2 E-mail

15 bodů

Vaše dcera nemůže jít do školy. Napište omluvu její učitelce. Napište minimálně
35 slov. Musíte napsat minimálně 1 větu ke každému obrázku.
Musíte využít všechny obrázky (1–5) a reagovat na text u každého obrázku (1–5).

1. JAK DLOUHO NEBUDE VE ŠKOLE

2. PROČ TAM NEBUDE

3. JAKÝ MÁ PROBLÉM

4. JAK SE TO STALO

5. KDY SE TO STALO

– 12 –
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Reg. číslo: 01-ABCDE1234

Úloha 2
Odpovědní list
E-mail
Komu:
Předmět:

info@ucitelka.zs.cz
Omluva

Vážená paní učitelko,
chtěla bych omluvit dceru, protože teď nebude 2 týdny
ve škole. Je nemocná. Má zlomenou nohu. Spadla z kola.
Stalo se to v neděli 30. dubna.
Děkuji.
S pozdravem
Nováková

Poznámka: V e-mailu je příklad možné odpovědi.
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ÚLOHA 1

5 bodů

Poslechněte si 5 dialogů. Každý dialog uslyšíte 2x. Pak vyberte 1 správné řešení pro
úkoly 1–5. Číslo 0 je příklad. Teď si poslechněte příklad.
PŘÍKLAD − Dialog číslo 0: Kam má jít David?
O B U V

NEMOCNICE

A) Do prodejny obuvi.

B) Do opravny kol.

C) Do nemocnice.

D) Do parku.

Správná odpověď je: C) Do nemocnice.

Teď si prohlédněte úkoly 1–5, máte na to 1 minutu.
Teď si poslechněte 5 dialogů a vyberte 1 správné řešení.
1. Co chybí na formuláři?

Datum: ..........
A) Číslo účtu.

B) Fotografie.

C) Datum.

D) Podpis.

2. Kde je teď paní Holubová?
LÉKÁRNA

A) Na poště.

B) V lékárně.

DRO GE R IE

C) V drogerii.

PÁNSKÉ
DÁMSKÉ
KADEŘNICTVÍ

D) V kadeřnictví.

3. Kam telefonuje pan Horák?
POKLADNA

A) Na úřad.

B) Na policii.

C) Do pokladny.

– 14 –

D) Do veterinární ordinace.

Poslech s porozuměním – Modelová verze

4. Co teď bude dělat Martin?

A) Koupí víno.

B) Uklidí pokoj.

C) Osprchuje se.

D) Půjde na návštěvu.

C) S opravářem.

D) S učitelem.

5. S kým mluví paní Klánová?

A) S automechanikem.

B) S doktorem.

Přepis dialogů z nahrávky

ÚLOHA 1
DIALOG ČÍSLO 0
[Žena]: Davide, ahoj! Ty máš nové boty, ne!?
[Muž]: Ahoj Lenko. No jó, mám.
[Žena]: Kde sis je koupil?
[Muž]: V obchodě na rohu ulice.
[Žena]: Aha, a nejsou ti malé? Špatně chodíš.
[Muž]: Ne, ale bolí mě noha. Spadl jsem včera v parku z kola. Právě se vracím z opravny.
[Žena]: Ukaž tu nohu. … Vypadá to špatně. Potřebuješ doktora!
DIALOG ČÍSLO 1
[Žena]: Dobrý den, pane Topile, tady Fárová, pracovní agentura Labora. Volám kvůli vašemu
registračnímu formuláři.
[Muž]: Dobrý den, ano, poslal jsem vám ho poštou minulý týden. Mám i podací lístek.
[Žena]: Ano, děkuju, ten formulář mám tady. Ale chybí tam vaše fotografie.
[Muž]: Aha – a můžu ji přinést osobně? Třeba ve středu ráno?
[Žena]: Určitě. Jinak tady, jak se dívám, máte všechno, podpis i číslo účtu.
DIALOG ČÍSLO 2
[Žena 1]: To jste vy, paní Holubová?
[Žena 2]: Dobrý den, ano, to jsem já. Potřebujete něco, paní Kopecká?
[Žena 1]: Už jste byla na poště pro ten můj balík?
[Žena 2]: Ano, teď jsem v kadeřnictví a pak vám ještě zajdu pro léky do lékárny.
[Žena 1]: A nemůžete se stavit ještě v drogerii? Je to hned vedle. Potřebuju šampon na vlasy.
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DIALOG ČÍSLO 3
[Žena]: Dobrý den, obecní úřad, Mourková.
[Muž]: Dobrý den. Tady Horák. Potřeboval bych přihlásit psa. Co k tomu potřebuju?
[Žena]: Váš občanský průkaz nebo pas a očkovací průkaz psa od vašeho veterináře.
[Muž]: A musím něco platit?
[Žena]: Ano, v pokladně zaplatíte poplatek 400 korun.
[Muž]: Děkuju za informace.
[Žena]: Není zač.
DIALOG ČÍSLO 4
[Žena]: Co budeš teď dělat, Martine? Budeš uklízet pokoj?
[Muž]: Ne, osprchuju se a podívám se na fotbal. Pokoj uklidím až po fotbale.
[Žena]: Už jsi koupil nějaký dárek na sobotu? Půjdeme na návštěvu k Martě.
[Muž]: Ještě ne, ale určitě koupím červené víno. Má ho ráda.
[Žena]: Dobře, tak já koupím něco k tomu vínu.
DIALOG ČÍSLO 5
[Žena]: Dobrý den, tady Klánová. Volám kvůli rozbité pračce. Mám značku AGA.
[Muž]: Dobře, já můžu přijít buď v úterý v jedenáct, nebo ve středu ve tři.
[Žena]: V úterý určitě ne, pracuju ve škole a dopoledne učím. A ve středu odpoledne taky ne, jdu do
nemocnice, pak musím s autem do servisu a budu doma asi až v pět večer.
[Muž]: No, pak už můžu nabídnout jen čtvrtek v šest večer.
[Žena]: Výborně. To se mi hodí. Budu vás čekat ve čtvrtek večer.
[Muž]: Ještě potřebuju vaši adresu, prosím.

– 16 –

Poslech s porozuměním – Modelová verze

ÚLOHA 2

5 bodů

Poslechněte si 5 textů. Každý text uslyšíte 2x. Pak vyberte 1 správné řešení
pro úkoly 6–10. Číslo 0 je příklad. Teď si poslechněte příklad.
PŘÍKLAD − Text číslo 0: Na které nástupiště přijel vlak z Ostravy?
A) Na nástupiště číslo 2.
B) Na nástupiště číslo 3.
C) Na nástupiště číslo 5.
D) Na nástupiště číslo 6.

Správná odpověď je: A) Na nástupiště číslo 2.
Teď si přečtěte úkoly 6–10. Máte na to 1 minutu.
Teď si prohlédněte 5 textů a vyberte jedno správné řešení.
6. Které ovoce z Moravy prodává obchod?
A) Hrušky.
B) Jahody.
C) Melouny.
D) Meruňky.

7. Co se stalo u Ostrčína?
A) Srazily se dva kamiony a osobní auto.
B) Srazil se motocykl a osobní auto.
C) Srazil se traktor a osobní auto.
D) Srazila se dvě osobní auta.

8. Jaký plat nabízí firma Speditrans pro řidiče autobusu?
A) 15 000 korun.
B) 28 000 korun.
C) 30 000 korun.
D) 35 000 korun.

9. Který den se začnou opravovat tramvajové koleje na ulici Americká?
A) 12. srpna.
B) 19. srpna.
C) 22. srpna.
D) 29. srpna.

10. Kam jede zadní část vlaku?
A) Do stanice Jeseník.
B) Do stanice Šumperk.
C) Do stanice Hanušovice.
D) Do stanice Brno hlavní nádraží.
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Přepis textů z nahrávky

ÚLOHA 2
TEXT ČÍSLO 0
[Muž]: Vážení cestující, pozor! Vlak InterCity číslo pět set tři Ostravan společnosti České dráhy z Ostravy
hlavního nádraží přijel mimořádně k nástupišti číslo dvě, kolej pátá. Vlak dále pokračuje do stanice
Pardubice a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v patnáct hodin. Urychleně přestupujte do
osobního vlaku číslo tisíc tři sta dva do stanice Moravská Třebová na nástupišti číslo tři, kolej šestá.
Pravidelný odjezd v patnáct hodin šest minut.
TEXT ČÍSLO 6
[Žena]: Vážení spoluobčané, zítra k nám opět přijede obchod Vitamínka z Uherského Brodu, který bude
prodávat dopoledne na parkovišti před školou ovoce a zeleninu. Aktuálně jsou v nabídce jahody
z Polska, dále melouny a rajčata ze Slovenska, hrušky a papriky z Maďarska a naše domácí moravské
třešně a meruňky. Vše za velmi výhodné ceny. Obchod Vitamínka dále přijímá objednávky na okurky ze
Znojma. Přejeme všem občanům příjemný nákup.
TEXT ČÍSLO 7
[Muž, rádio]: Nyní dopravní informace. V Klatovech na ulici Pátého května se srazil motocykl a osobní
auto. Na místě probíhají odklízecí práce. Ulicí můžete projíždět jen jedním směrem. Na silnici dvě stě
třicet u Ostrčína narazil traktor do osobního auta. Přistává tam vrtulník. Na dálnici Dé jedna na sto
třicátém kilometru ve směru Praha došlo k nehodě dvou osobních aut. Na místě je záchranná služba
a hasiči. Dopravu řídí policie. Očekávejte zdržení asi třicet minut. Na dálnici deset u Bakova nad Jizerou
se srazily dva kamiony a osobní auto. Na místo jede policie. Další informace v sedmnáct hodin.
TEXT ČÍSLO 8
[Žena, reklama v rádiu]: Firma Speditrans přijme řidiče kamionů. Nabízíme stálý měsíční plat třicet pět
tisíc až čtyřicet pět tisíc korun plus prémie. Požadujeme minimální praxi jeden rok a řidičský průkaz
skupiny C a E. Dále přijmeme řidiče a řidičky autobusů. Nabízíme stálý plat dvacet osm tisíc korun za
měsíc a speciální náborový příspěvek třicet tisíc korun. Požadujeme řidičský průkaz skupiny D. Na léto
přijmeme také brigádníky do myčky kamionů. Nabízíme plat patnáct tisíc korun měsíčně plus stravenky.
TEXT ČÍSLO 9
[Muž, hlášení v tramvaji]: Vážení cestující, v měsíci srpnu budeme opravovat tramvajové koleje.
Dvanáctého srpna nepojedou tramvaje v úseku Horská – Okounova, devatenáctého srpna nepojedou
tramvaje v úseku Macháčkova – Lábkova. Dvaadvacátého srpna nepojedou tramvaje v úseku Americká
– Majerova. Dvacátého devátého srpna nepojedou tramvaje v úseku Bolevec – Náměstí Republiky.
Během oprav nepojedou také autobusové linky číslo dvacet dva a dvacet devět. Omlouváme se vám za
komplikace a děkujeme za pochopení.
TEXT ČÍSLO 10
[Žena, hlášení na nádraží]: Stanice Zábřeh na Moravě. Vážení cestující, rychlík číslo devět set sedm
národního dopravce České dráhy ze stanice Brno hlavní nádraží, který dále pokračuje do stanice
Šumperk, přijel k nástupišti číslo dvě, pravidelný odjezd v patnáct hodin čtyřicet pět minut. Zadní část
vlaku dále pokračuje jako spěšný vlak číslo tisíc čtyři sta sedm do stanice Jeseník přes stanice
Hanušovice a Velké Losiny, pravidelný odjezd v patnáct hodin padesát minut.

– 18 –

Poslech s porozuměním – Modelová verze

ÚLOHA 3

5 bodů

Poslechněte si 5 textů. Každý text uslyšíte 2x. Pak vyberte jedno správné řešení pro
úkoly 11–15. Hledáte 5 slov, ale máte 7 slov v nabídce. 2 slova jsou navíc. Číslo 0 je
příklad. Teď si poslechněte příklad.

PŘÍKLAD − Text číslo 0: Co teď dělá Alexej?
A

B

C

D

E

F

G

H

číšník

dělník

kuchař

prodavač

řidič

technik

učitel

zedník

Správná odpověď je: H) zedník.

Teď si prohlédněte tabulku A─G. Máte na to 15 sekund.
A

B

C

D

E

F

G

H

číšník

dělník

kuchař

prodavač

řidič

technik

učitel

zedník

Teď si poslechněte pět textů a vyberte jedno správné řešení.

Co teď dělají ti muži?
0.

Alexej

11.

Igor

12.

Vang

13.

Tim

14.

Mahud

15.

Saša

H
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Přepis textů z nahrávky

ÚLOHA 3
TEXT ČÍSLO 0
[Muž]: Dobrý den, jsem Alexej. Doma jsem pracoval jako dělník, pak jsem jezdil jako řidič kamionu. Teď
v České republice pracuju jako zedník. Chtěl bych tady mít vlastní stavební firmu.
TEXT ČÍSLO 11
[Muž]: Jmenuju se Igor a pracuju tady už pět let. Vystudoval jsem technickou školu, ale ze začátku jsem
pracoval jako řidič a pak také chvíli jako zedník. Teď pracuju jako technik v továrně, ale rád bych
pracoval jako učitel na nějaké technické škole, například na odborném učilišti.
TEXT ČÍSLO 12
[Muž]: Já jsem Vang. Tady v České republice jsem už 15 let. Doma jsem pracoval jako prodavač. Tady jsem
nejdříve pracoval jako dělník, posledních pět let pracuju jako kuchař. Moje žena je taky kuchařka.
Pracujeme v jedné vietnamské restauraci, kterou má můj bratranec.
TEXT ČÍSLO 13

[Muž]: Jmenuju se Tim a jsem z Ameriky. V Americe jsem měl mnoho různých zaměstnání, nejdéle jsem
pracoval jako asistent a číšník. Teď učím angličtinu v Plzni. Rád bych si v České republice otevřel restauraci
nebo cestovní kancelář.
TEXT ČÍSLO 14

[Muž]: Dobrý den, jmenuju se Mahud a jsem z Albánie. V Albánii jsem pracoval chvíli jako prodavač a chvíli
jako řidič, ale tady dělám číšníka v jedné malé restauraci v Brně. Občas tam taky myju nádobí a různě
pomáhám.
TEXT ČÍSLO 15

[Muž]: Ahoj, jsem Saša z Ukrajiny. Jako dítě jsem chtěl být učitelem. Pak jsem se vyučil kuchařem a pracoval
jsem v restauraci, ale tahle práce mě vůbec nebavila. Teď pracuju jako řidič pro jednu stavební firmu.
Vozím materiál i dělníky, co je potřeba.
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ÚLOHA 4

5 bodů

Poslechněte si 5 dialogů. Každý dialog uslyšíte 2x. Pak vyberte jedno správné řešení
pro úkoly 16–20. Hledáte 5 obrázků, ale máte 6 obrázků. 1 obrázek je navíc. Číslo 0 je
příklad. Teď si poslechněte příklad.
Co zapomněl ten muž?
Správná odpověď je: G) obrázek jízdenky, protože muž si zapomněl koupit jízdenku.
Teď si prohlédněte obrázky A–F. Máte na to 15 sekund.
Teď si poslechněte pět dialogů a vyberte jedno správné řešení.

A

B

C

STUDEN
T
PRŮKAZ SKÝ

D

E

F

STUDENTSKÁ SLEVA

STUDENTSKÁ

G

Z: Praha
Do: Benešov
Cena: 116 Kč

Co zapomněli / ztratili ti lidé?
0.

G

16.
17.
18.
19.
20.
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Přepis dialogů z nahrávky

ÚLOHA 4
DIALOG ČÍSLO 0
[Muž 1]: Jízdenky, prosím.
[Muž 2]: A jéje, zapomněl jsem si koupit jízdenku. Jednou Benešov, prosím.

DIALOG ČÍSLO 16
[Muž]: Proboha, já jsem ztratil pas.
[Žena]: Kde jsi byl naposledy?
[Muž]: Byl jsem si pro doporučený dopis na poště.
[Žena]: Tak se tam vrať, určitě bude tam.
DIALOG ČÍSLO 17
[Muž]: Haló, paní, vraťte se. Zapomněla jste tady bankovní kartu.
[Žena]: Aha. Opravdu ji nemám. Moc vám děkuju.
[Muž]: Není zač.
DIALOG ČÍSLO 18
[Muž]: A teď podepište tenhle formulář pro banku tady dole.
[Žena]: Kde prosím? Zapomněla jsem si doma brýle.
[Muž]: Tady dole nalevo. Mám tam ruku.
DIALOG ČÍSLO 19
[Muž]: Dobrý den, potřebuju poslat doporučený dopis.
[Žena]: A podací lístek jste si vyplnil?
[Muž]: Ne, na to jsem zapomněl. Promiňte. Hned to bude.
DIALOG ČÍSLO 20
[Muž]: Dvě vstupenky na koncert se studentskou slevou.
[Žena]: Prosím studentský průkaz nebo kartu ISIC.
[Muž]: Žádnou kartu nemám a studentský průkaz jsem zapomněl.
[Žena]: Tak musíte zaplatit plné vstupné.
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ÚLOHA 5

5 bodů

Poslechněte si hlasovou zprávu. Zprávu uslyšíte 2x. Pak napište správné řešení pro
úkoly 21–25.

Teď si přečtěte úkoly 21–25. Máte na to jednu minutu. Číslo 0 je příklad.

Teď si poslechněte zprávu a napište správné řešení.

0.

KDO volá:

Markéta
....................................................................

21.

KDO slaví narozeniny v květnu:

....................................................................

22.

KDY bude oslava (datum):

....................................................................

23.

KDE bude oslava:

Ve vesnici ...................................................

24.

KTERÝ autobus tam jezdí (číslo):

....................................................................

25.

DOKDY jezdí autobus:

Do ..............................................................

Přepis zprávy z nahrávky

ÚLOHA 5
ZPRÁVA – ÚKOLY ČÍSLO 21–25
[Žena]: Ahoj Světlano, tady Markéta, zvu tě na oslavu k nám na chalupu. Můj přítel Jakub bude slavit
narozeniny a náš kamarád Adam bude slavit narození syna Matouše. Jakub se narodil dvacátého
čtvrtého května, Matouš pátého června a my to budeme všechno slavit tenhle pátek dvanáctého června.
Naše chalupa je v Mratíně, píše se to velké em, er, krátké a, té, měkké dlouhé í, en. Náš dům má číslo
dvě stě devadesát čtyři. Na místo se dostaneš autobusem číslo tři sta sedmdesát sedm od metra PrahaLetňany. Autobus jezdí každou hodinu od pěti ráno do dvaceti tří hodin večer.
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POSLECH – Odpovědní list s řešením

Reg. číslo: 01-ABCDE1234

Úloha 1
1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

Úloha 2
6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10

A

B

C

D

Úloha 3
11

A

B

C

D

E

F

G

12

A

B

C

D

E

F

G

13

A

B

C

D

E

F

G

14

A

B

C

D

E

F

G
G

15

A

B

C

D

E

F

Úloha 4
16

A

B

C

D

E

F

17

A

B

C

D

E

F

18

A

B

C

D

E

F

19

A

B

C

D

E

F

20

A

B

C

D

E

F

Úloha 5
21

KDO slaví narozeniny v květnu:

Jakub
__________________

22

KDY bude oslava (datum):

12. června / 12. 6.
______________________

23

K D E bud e oslava:

Mratín
Ve vesnici __________________

24

377 / tři sta sedmdesát sedm
KTERÝ autobus tam jezdí (číslo): ____________________________________

25

DOKDY jezdí autobus:

23:00 / 23 hodin / dvaceti tří hodin
Do __________________________________________

Poznámka: Odpovědi v úloze 5 mohou být slovem nebo číslicí.
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POSLECH – Příkladový list

Úloha 1
Označte křížkem (X) 1 správné řešení. Číslo 0 je příklad.
Jak odpovídat:

0

A

B

C

D

To je špatně. To je dobře. To je taky špatně.

Jak opravovat:

A

B

C

D

Úloha 2
Označte křížkem (X) 1 správné řešení. Číslo 0 je příklad.
Jak odpovídat:

0

A

B

C

D

To je dobře.To je špatně.To je taky špatně.

Jak opravovat:

A

B

C

D

Úloha 3
Označte křížkem (X) 1 správné řešení. Číslo 0 je příklad.
Jak odpovídat:

0

A

B

C

D

E

F

To je špatně. To je taky špatně.

Jak opravovat:

A

B

C

D

G

H

To je dobře.

E

F

G

H

Úloha 4
Označte křížkem (X) 1 správné řešení. Číslo 0 je příklad.
Jak odpovídat:

0

A

B

C

D

E

To je špatně. To je taky špatně.

A

Jak opravovat:

B

C

D

F

G

To je dobře.

E

F

G

Úloha 5
Doplňte jedno slovo nebo číslo u úkolů 21–25. Číslo 0 je příklad.
Jak odpovídat:

0

KDO volá:

Markéta
....................................................................

To je špatně.

Jak opravovat:

KDO volá:

To je taky špatně.

To je dobře.

Markyta
Markita
Markéta
....................................................................
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ÚLOHA 1 – Odpovědi na otázky

12 bodů

Musíte odpovědět na 10 otázek. Otázky nebudete vidět, ale budete znát téma.
Všechny otázky mají téma z běžného života. Hlavní témata jsou: bydlení,
cestování, denní režim, jídlo a pití, nakupování a služby, počasí, práce, volný
čas a zábava, vzdělávání, zdraví.

Příklad otázek
Kartička 1

8. Které ovoce jíte rád/a?

Příklad odpovědí:
1. Nejčastěji jím rýži a zeleninu.
2. Večeřím asi v 7 hodin večer.
3. Ráno jsem snídal/a čaj, rohlík a sýr.
4. Chutná mi smažený sýr.
5. Kávu nepiju, jen čaj.
6. Chodím rád/a do vietnamské restaurace.
7. Umím uvařit všechno.
8. Jím rád/a banány a mango.
9. Nikdy nejím vepřové maso.
10. Můžu vám doporučit například vietnamskou kuřecí polévku.
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ÚLOHA 2 – Rozhovor (dialog)

12 bodů (obě části)

V této části budete mluvit s tazatelem / tazatelkou. Váš úkol bude získat nějakou
informaci (například na úřadě, v bance, v pojišťovně), koupit si nějaké zboží,
zajistit nějakou službu (například opravu brýlí, opravu pračky, výměnu bankovní
karty). Budete dělat celkem 2 dialogy. Základní informaci vám dá obrázek a otázka
vedle obrázku.

Kartička 2a

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

Příklad odpovědí:
Tazatel/ka: Dobrý den. Co pro vás můžu udělat?
Uchazeč/ka: Ztratil/a jsem řidičský průkaz.
Tazatel/ka: Máte občanský průkaz, nebo pas?
Uchazeč/ka: Mám tady pas.
Tazatel/ka: Dobře. Máte taky fotografii? Potřebuju vaši fotografii.
Uchazeč/ka: Tady mám jednu fotku. Je dobrá?
Tazatel/ka: Ano. To je v pořádku. Vyplnil/a jste si už žádost?
Uchazeč/ka: Ano. Tady je. A budu něco platit?
Tazatel/ka: 50 Kč. Platíte dole v pokladně.
Uchazeč/ka: Je to všechno?
Tazatel/ka: Ano, průkaz bude hotový za týden. Na shledanou.
Uchazeč/ka: Děkuju a na shledanou.
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Kartička 2b

Příklad odpovědí:
Tazatel/ka: Dobrý den. Co si přejete?
Uchazeč/ka: Potřebuju nějaký lék. Bolí mě v krku a hlava.
Tazatel/ka: Můžu vám doporučit Tantum Azul nebo Strepsil.
Uchazeč/ka: A kolik to stojí?
Tazatel/ka: Tantum Azul stojí 160 Kč, Strepsil 180 Kč.
Uchazeč/ka: Aha, nemáte něco levnějšího?
Tazatel/ka: Ano, je tu levnější Setfort za 131 Kč.
Uchazeč/ka: Dobře, tak si vezmu tenhle.
Tazatel/ka: Je to všechno? Můžu vám nabídnout vitamin C, je dnes v akci.
Uchazeč/ka: Děkuju, to je všechno.
Tazatel/ka: Na shledanou.
Uchazeč/ka: Na shledanou.
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ÚLOHA 3 – Vyprávění na jedno téma

6 bodů

V této části budete mluvit sám / sama. Musíte mluvit asi 1 minutu. Téma vám
ukáže obrázek. Všechny úkoly mají téma z běžného života. Hlavní témata jsou:
bydlení, cestování, denní režim, jídlo a pití, nakupování a služby, počasí, práce,
volný čas a zábava, vzdělávání, zdraví. Nebojte se mluvit a řekněte všechno, co
umíte říct. Nemusíte říkat pravdu.

Kartička 3

VMU3K1

Příklad odpovědí:
Bydlím v Praze, mám tady malý byt. Bydlím tady už asi 6 let. Moje adresa je Jaselská
9, Praha 6. Bydlím v pronájmu. V bytě bydlíme tři: můj manžel, moje dcera a já. Byt
není malý ani velký. Máme dva pokoje a kuchyň. Byt je v 6. poschodí. V domě je
výtah. V kuchyni máme všechny elektrické spotřebiče, například myčku, ledničku,
sporák. Nemáme koupelnu, ale sprchový kout. Topení v bytě je na plyn. Blízko bytu asi
200 m je stanice metra A Hradčanská a blízko je taky zastávka na autobus a tramvaj.
Poznámka: Pamatujte, že musíte říct 80 až 100 slov.
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ÚLOHA 4 – Rozhovor o dárku (dialog)

7 bodů

V této části budete vybírat s tazatelem / tazatelkou dárek. Musíte se dohodnout
s tazatelem, která věc je vhodná. Je důležité také říct, proč určitý dárek vybíráte.
Možné dárky vidíte na obrázku. Musíte nabízet jen předměty na obrázku. Tyto
předměty jsou celkem 3, ale dárek může být jen 1.

Kartička 4

VMU4K1

Příklad odpovědí:
Tazatel/ka: Ahoj, náš kamarád Adam bude mít narozeniny, máš nějaký nápad, co mu
koupit? Můžeš si vybrat z těchto věcí.
Uchazeč/ka: Myslím, že mu můžeme koupit tričko.
Tazatel/ka: To ne, neznáme jeho velikost. Máš jiný nápad?
Uchazeč/ka: Koupíme dort.
Tazatel/ka: Ale Adam nemá rád dorty.
Uchazeč/ka: A co fotbalový míč?
Tazatel/ka: Proč fotbalový míč?
Uchazeč/ka: Protože Adam rád hraje fotbal.
Tazatel/ka: Ano, to je pravda. To je dobrý nápad. Koupíme fotbalový míč.
Poznámka: V ústní části můžete získat celkem 40 bodů, můžete získat celkem 37 bodů
za úlohy a 3 body za výslovnost (fonetiku).
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Kde můžu dělat zkoušku
Podívejte se na seznam škol, kde můžete dělat zkoušku.
Seznam škol najdete na webových stránkách www.zkouskaA2.cz.

Kdy můžu dělat zkoušku
Termín zkoušky Vám oznámí škola.
Všechny termíny zkoušky také najdete na webových stránkách www.zkouskaA2.cz.

Jak se mám na zkoušku přihlásit
Doporučujeme se na zkoušku přihlásit osobně na vybrané škole nebo online na webových
stránkách www.zkouskaA2.cz.

Co potřebuju pro přihlášku na zkoušku
• Cestovní doklad (pas)
• Osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo pasu, kontaktní
adresu v ČR (pro zaslání osvědčení), e-mail, telefon
• Poukaz, který dostanete na OAMP, nebo peníze na zkoušku v hotovosti

Poplatek za zkoušku
První zkouška (s Poukazem) je pro Vás zdarma.
Za další zkoušky platíte – každá zkouška pak stojí 2 500 Kč.
Zkoušku můžete dělat maximálně 3x do roka.

Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt v ČR, úroveň A2 – modelový test
Tato brožura byla vytvořena Národním pedagogickým institutem České republiky
ve spolupráci s externími autory zkoušky na základě nařízení vlády č. 31/2016 Sb.,
ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka
pro účely získání povolení k trvalému pobytu.
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