
Struktura zko ušky NJA Z091 Anglický jazyk a ukázky úloh  
 

 

Následující příklady jsou pouze ilustrativní. Obsahové zaměření či obtížnost zkušebních úloh se může 

lišit. 

Kandidátům zkoušky se doporučuje, aby si během své přípravy na zkoušku vyzkoušeli vyplnit 

autentické testy na úrovni zkoušek Cambridge Exams: First (FCE) a Cambridge Exams: Advanced 

(CAE). 
 
 
 

 
 

Přiřazování (kandidát zkoušky přiřazuje například mluvčí k výrokům apod.) 
 

 
 

Př. http://www.examenglish.com/CAE/cae_listening4.htm 
 

nebo 
 

Výběr z nabídky odpovědí (multiple choice) 
 

 

Př. http://www.examenglish.com/CAE/cae_listening1.htm 
 

nebo 
 

Otevřené otázky (kandidát zkoušky odpovídá na otázky, které se vztahují k textu) 

What is the E-project? 

How many people visit London a year? 

nebo 
 

Doplňování vynechaných slov do vět bez nabídky odpovědí 

Fill in missing words. 

Kathy spent the afternoon looking for the phone and finally John admitted taking it because 

he hadn't known that it was _. 

Př. http://www.examenglish.com/FCE/fce_listening_part2_test2.htm 

Listening comprehension (vždy dvě úlohy, celkem 20 bodů) 

http://www.examenglish.com/CAE/cae_listening4.htm
http://www.examenglish.com/CAE/cae_listening1.htm
http://www.examenglish.com/FCE/fce_listening_part2_test2.htm


 
 

Část 1 

Úloha A: výběr z více odpovědí (kandidát zkoušky vybírá ze čtyř odpovědí, z nichž jen jedna je 

správná), 6 bodů 
 

 

... 

Př. http://www.examenglish.com/CAE/cae_reading1.htm 
 

 

Úloha B: hledání synonym (kandidát zkoušky hledá v textu synonyma k zadaným výrazům), 8 bodů 

Find a synonym for the word diligent in the first paragraph. 
 

 
Úloha C: výběr z více odpovědí (kandidát zkoušky přiřazuje k výrazu jeho interpretaci či parafrázi 

z nabídky, v níž jen jedna odpověď je správná), 6 bodů 

The phrase hit the roof (line 12) means: a/ get angry, b/ ..., c/ ..., d/ ... 
 

Část 2 

Úloha D: tzv. cloze test (kandidát zkoušky doplňuje jedno slovo do uceleného textu na základě 

kontextu vymezeného textem), 10 bodů 
 

 
 

Př. http://www.flo-joe.co.uk/cae/students/tests/ocltst1.htm 
 

 
Úloha E: doplnění výrazu (slova, fráze) z nabídky slov mezery ve větě, 5 bodů 

Fill an appropriate phrasal verb in each gap: 

Get up – give up – show up - ... 

1.   I smoking last year. 

2.   ... 

Př. http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-phrasal-verbs.php 
  

Reading Comprehension (celkem 35 bodů) 

http://www.examenglish.com/CAE/cae_reading1.htm
http://www.flo-joe.co.uk/cae/students/tests/ocltst1.htm
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-phrasal-verbs.php


 
 

Úloha A: výběr z více odpovědí (kandidát zkoušky doplňuje do uceleného textu slova/fráze z nabídky, 

v níž jen jedna odpověď je správná), 10 bodů 
 

 
 

 

Př. http://www.flo-joe.co.uk/cae/students/tests/mcclze3.htm 

 

Úloha B: transformace (kandidát zkoušky parafrázuje věty tak, aby zachoval jejich význam; může být 

požadováno konkrétní slovo nebo omezen počet použitých slov), 10 bodů 
 

 

Př. http://www.esl-lounge.com/student/advanced/cae-050-key-word-transformations-exercise.php 
 

Úloha C: slovotvorba (kandidát zkoušky doplňuje do uceleného textu slovní tvary utvořené ze 

zadaného slova), 7 bodů 
 

 

Př. http://www.esl-lounge.com/student/advanced/cae-034-word-formation-exercise.php 

 

Use of English (celkem 35 bodů) 

http://www.flo-joe.co.uk/cae/students/tests/mcclze3.htm
http://www.esl-lounge.com/student/advanced/cae-050-key-word-transformations-exercise.php
http://www.esl-lounge.com/student/advanced/cae-034-word-formation-exercise.php


Úloha D: doplnění správného slovesného tvaru (slovesný rod, čas a vid) do uceleného textu, 8 bodů 

Př. http://olmo.pntic.mec.es/~renciso/ejercicios_1/tiempos%20verbales_gapfilling_1.htm 

 

English for Specific Purposes (celkem 35 bodů) 
 

 

Úloha A: přepis matematické symboliky do slov, 8 bodů 

Rewrite the notation into words:              ∃𝑥 ∈ 𝑅: 𝑥 + 0 = 𝑥. 

Úloha B: úloha zaměřená na testování frází specifických pro matematický text v jedné z následujících 

forem: fragmentární překlad, větné transformace, nebo volba vhodného doplnění vět, 4 body 

Translate the underlined Czech phrases. The number of words to be inserted should correspond to 
the number of gaps to be filled in. 

 Říkáme, že vektor délky 1 je jednotkovým vektorem. 
A vector x of length 1 _________   _________   _________be a unit vector. 

Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first sentence, using the 
word given. Do not change the word given. You must use between two and five words, including 
the word given. (Mathematical notation is considered as one word.) 

For an injective function f(x) = f(y) implies that x = y.  IF 

For an injective function, ________________.  

Complete each sentence with the correct phrase. 

In all that follows, __________ we shall omit the max and min. 
a) for simplicity of notation 
b) with simplicity of notation 
c) .......................... 
d) .......................... 
e) .......................... 

Úloha C: doplňování (kandidát zkoušky doplňuje do uceleného textu slova z rozšířené nabídky slov), 9 

bodů 
 

Insert a word into each gap from the box. 

 
 

 

The circle is a section obtained by the intersection of a cone with 
a plane perpendicular to the cone's symmetry axis. It is also a Lissajous curve. A circle is the 
degenerate case of an ellipse with equal semimajor and semiminor (i.e., 
with eccentricity 0). The interior of a circle is called a disk. 

 

Úloha D: oprava vět (kandidát zkoušky opravuje věty v uceleném textu nebo izolovaných větách, 

které obsahují nejvýše jednu jazykovou chybu), 6 bodů 

The sum of two radiuses equals the length of the diagonal. (radiuses opravit na radii) 

Úloha E: doplňování základních matematických termínů do definic, 8 bodů 

A polygon with four straight sides and four vertices is called a ___________.  

 

conic - intersection – axes - ... - ... - ... 

http://olmo.pntic.mec.es/~renciso/ejercicios_1/tiempos%20verbales_gapfilling_1.htm
http://mathworld.wolfram.com/ConicSection.html
http://mathworld.wolfram.com/Cone.html
http://mathworld.wolfram.com/Plane.html
http://mathworld.wolfram.com/Perpendicular.html
http://mathworld.wolfram.com/Cone.html
http://mathworld.wolfram.com/LissajousCurve.html
http://mathworld.wolfram.com/Ellipse.html
http://mathworld.wolfram.com/Eccentricity.html
http://mathworld.wolfram.com/Disk.html


 
 

Akademický esej – výběr ze tří témat (kandidát zkoušky píše krátký akademický esej v rozsahu 190 

[+/- 10] slov na zvolné téma), 15 bodů 

Př. http://www.examenglish.com/CAE/cambridge_advanced_writing_part1.htm 

Písemný projev (celkem 15 bodů) 

http://www.examenglish.com/CAE/cambridge_advanced_writing_part1.htm

