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Jméno:

Datum:
TICHÉ ČTENÍ S POROZUMĚNÍM C

1. Kdy se příběh odehrává? (Napiš odpověď.) 

2. Kde se děj příběhu odehrává? (Podtrhni nejlepší odpověď.) 
a) Nejdříve doma, pak ve vlaku, pak v autobuse. 
b) Nejdříve doma, pak na ulici, pak na nádraží. 
c) Nejdříve doma, pak na ulici, pak ve vlaku. 
d) Nejdříve v tramvaji, pak ve vlaku a pak u dědečka. 

3. Proč maminka tolik nechtěla, aby zmeškali vlak? (Podtrhni nejlepší odpověď.) 
a) Bylo by nepříjemné čekat na další vlak. 
b) Bojí se, že budou muset zase přestupovat. 
c) Bojí se, že by se děda znovu zklamal zbytečným čekáním. 
d) Bojí se, že jim ujede správná tramvaj. 

4. Přečti si následující 4 slova a podtrhni to, které se NEVYSKYTOVALO v textu: 
taška – bráška – brašna – flaška 

5. V jakých dopravních prostředcích rodina v poslední době cestovala do Kořenova? 

6. Na základě toho, co ses dočetl(a), vyber, která věta je pravdivá: 
a) Vlak jim ujel, protože Šárka hledala mobil. 
b) Vlak jim ujel, protože se měnily jízdní řády a oni si mysleli, že jede dříve. 
c) Vlak ujel, protože se měnily jízdní řády, a tak nevěděli, že jel dříve. 
d) Vlak jim neujel, pouze museli nejdříve přestoupit na autobus. 

7. Přečti si následující 4 slova. Jedno z nich se v příběhu NEVYSKYTOVALO. Podtrhni jej. 
vlak – autobus – letadlo – trolejbus 

8. Přečti si následující 4 slova a podtrhni to, které se v příběhu VYSKYTOVALO. 
zvonění – koření – bolení – honění 

9. Jak se Šárka staví k tomu, že mají kvůli ní zdržení? (Podtrhni nejlepší odpověď.) 
a) Trochu si to vyčítá, protože ví, že to kvůli ní nemusí stihnout. 
b) Ospravedlňuje se, protože stejně jako bráška musí mít s sebou věc, kterou potřebuje. 
c) Diví se, protože se také čekalo na brášku, který hledal letadlo. 
d) Je jí to jedno, protože ví, že je v právu. 

10. Přečti si následující 4 slova a podtrhni to, které se v příběhu NEVYSKYTOVALO: 
jízdenky – letenky – hodinky – holínky 

PRACOVNÍ LIST 1

Pokračuj na druhé straně

Testy.indd   46Testy.indd   46 17.12.2021   11:09:5017.12.2021   11:09:50



PorTex. Porozumění textu. Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie. Praha: PedF UK, 2021.

TICHÉ ČTENÍ S POROZUMĚNÍM C (pokračování)

PRACOVNÍ LIST 1

11. Co znamená věta: Jaký rarášek zde úřadoval? (Podtrhni nejlepší odpověď.) 
a) Šárka přemýšlí, jak se asi mobil dostal do holínek. 
b) Šárka si myslí, že jí do holínek schoval mobil rarášek. 
c) Šárka nechápe, jak se mobil dostal na místo, kde ho našla. 
d) Šárka by chtěla poznat domácího raráška. 

12. Šárka říká: „vždycky se něco zchumelí“. Co tím myslela? (Podtrhni nejlepší odpověď.) 
a) Obávala se, že přijde ochlazení a nečekaná vánice. 
b) Myslela tím, že se zase přihodilo něco, co je zdrželo. 
c) Utvrdila se, že se stalo něco, co čekali. 
d) Podle Šárky se stalo to, co vůbec nechtěli. 

13. Jaké ponaučení by si mohly vzít postavy v příběhu? (Podtrhni nejlepší odpověď.) 
a) Máme se dobře připravit, abychom nemuseli spěchat.
b) V bytě se má dobře uklízet, abychom své věci nehledali. 
c) Na cestu se máme dobře připravit, abychom nemuseli riskovat, že nám ujede vlak. 
d) Každý má právo vzít si s sebou na výlet všechno, co potřebuje. 

14. Proč maminka cestou na vlak hudrovala? (Podtrhni nejlepší odpověď.) 
a) Vadilo jí, že musí spěchat – věci se mají dělat v klidu a s rozmyslem. 
b) Obávala se nebezpečí, které jim hrozilo, neboť spěchali. 
c) Nerada jezdí k dědečkovi na návštěvu, nechtělo se jí tam. 
d) Vadilo jí, že možná nedodrží slib, který dědečkovi dala, že už přijedou včas. 

15. Co mohla Šárka udělat jinak? (Podtrhni nejlepší odpověď.) 
a) Mohlo ji napadnout dříve, že je mobil v holínkách. 
b) Mohla poprosit, aby jí někdo s hledáním pomohl. 
c) Mohla mobil nechat doba, stejně ho nepotřebuje. 
d) Mohla říct mamince, že tentokrát za dědečkem nepojede. 

16. Co by měli udělat, kdyby jim zase ujel vlak? (Podtrhni nejlepší odpověď.) 
a) Požádat někoho jiného, aby jim našel jiný spoj. 
b) Vrátit se co nejdříve domů. 
c) Zavolat dědečkovi, že mají zpoždění a že určitě přijedou. 
d) Přestoupit zase v Mrázově. 

17. Co si nejspíše myslel dědeček, když rodina nepřijela domluveným spojem? (Podtrhni nejlepší odpověď.) 
a) Myslel si, že už nepřijedou. 
b) Myslel si, že vůbec nechtěli přijet. 
c) Myslel si, že chtěli zůstat doma. 
d) Měl obavu, zda se jim cestou něco nestalo. 
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