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Část 1
1.

Vysvětlete vlastními slovy:

[5 bodů]

a) kontaminovaný – znečištěný, zamoření, infekce, nakažení organismu
b) motivace – souhrn pohnutek jednání, odůvodnění
c) propaganda – veřejné šíření myšlenek nebo názorů s cílem získat přívržence
d) mýtus – původně příběh symbolického nebo náboženského významu, přeneseně neskutečný
nebo vymyšlený příběh
e) pionýr – průkopník, první osadník, člověk hledající nové cesty

2.

Vysvětlete vlastními slovy, co znamená slovní spojení „jako by se čas zastavil“.
[5 bodů]
„Jako by se čas zastavil“ znamená, že se nic nezměnilo, věci zůstávájí tak, jak byly předtím, nemění se
nic kupředu ani zpět.

3.

Vysvětlete vlastními slovy, co na základě textu znamená „mrtvá zóna“

[5 bodů]

Krajina po výbuchu je vysídlená, nežijí tam lidé, zviřata, nerostou tam žádné rostliny, je tam mrtvo,
jako kdyby najednou všechno živé zmizelo.

4.

Jaký je postoj běloruské vlády ke znovuosídlování černobylské oblasti? [5 bodů]
Běloruská vláda se snaží přesvědčit lidi, kteřé v této oblasti žili před katastrofou, že krajina je
v pořádku, že nehrozí žádné nebezpečí a lidé se mohou vráti. Stejně tak využívá špatné socilání situace
některých rodin, které láká k životu v této oblati materiálními sliby, např. bydlení, práce apod. Nebere
v potaz to, že život v této oblasti může být pro lidi nebezpečný.

5.

Jaký je vztah mezi slibovanou vládní pomocí a realitou, kterou přistěhovalci zažívají?
[5 bodů]
Vládá slibuje něco, co v žádném případě neplní a zřejmě to ani plnit neměla v úmyslu.

6.

Domníváte se – na základě článku – že se přistěhovalci mají čeho obávat?
[5 bodů]
Vzhledem k tomu, že o škodlivosti záření existují objektivní vědecké důkazy a není pochyb, že tato
oblast ozářená je, je velmi pravděpodobné, že lidé, kteří žijí v této oblasti mohou mít trvalé zdravotní
následky.

Poznámka: V částech 2 a 3 jsou odpovědi posuzovány podle následujích kritérií:
1. Srozumitelný záměr – uchazeč rozumí otázce a ví, jak začít s odpovědí – 30 %.
2. Souvislost odpovědi – uchazeč užívá odpovídající a a vhodnou slovní zásobu, styl
odpovědi je jasně strukturovaný a cílevědomý – 30 %.
3. Efektivita jazyka – uchazeč je schopen používat komunikovat v jazyce jasně a
plynule – 30 %.
4. Pravidla: gramatika, pravopis – 10 %.

Část 2
Správný, plynulý komentář o minimálně 100 slovech.

[30 bodů]

Souhlas, nesouhlas, lidé jen chtějí zůstat ve svých domovech, i přesto, že vědí, že je to nebezpečné,
nechtějí odejít, jejich domov je pro ně důležitější… nemají vůli něco na svých životech změnit, vzdali
to. Nestarají se o politiku ani o zbytek světa

Část 3

[40 bodů]

Jasně psaná kompozice, odpovídající tématu, se souvilse organizovanými myšlenkami,
srozumitelným záměrem a rozumným vyjadřováním.

