PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - VŠEOBECNÝ PŘEHLED

1.

Vyberte bezchybně napsaný řádek.

a) psaly jsme test, objednávka zboží, krajská samospráva
b) zeptali se mě, změna, špačci s kosy
c) Petrovy lyže, přijel k Pavlovy, večerní správy
2.

Určete, ve kterém z výrazů je pravopisná chyba.

a) raní ptáče
b) teplotní rozdíly
c) slunné odpoledne
3.

Určete, ve které z uvedených dvojic slov se jedná o synonyma (slova
podobného významu).

a) ošklivá - šeredná
b) zpráva - správa
c) jablko - ovoce
4.

Rozhodněte, které z uvedených slov je významově nadřazené ostatním.

a) medvěd
b) živočich
c) savec
5.

Určete, která výpověď je bezchybná.

a) Jan pravý, že přijde pozdě.
b) Trojúhelník měl pravý úhel.
c) S pravými politiky leví nespolupracují.
6.

Titul Strakonický dudák patří autorovi:

a) Josef Kajetán Tyl
b) Williame Shakespeare
c) Antoina de Saint-Exupéry

7.

Určete, kdo nepatří mezi spisovatele.

a) Božena Němcová
b) Barunka Panklová
c) Karolína Světlá
8.

Nežijícím autorem je:

a) Michal Viewegh
b) Zdeněk Svěrák
c) Alois Jirásek
9.

Vyberte správný název Nerudova díla.

a) Povídka Malostranské
b) Povídky Staroměstské
c) Povídky Novoměstské
10.

Která z následujících možností odpovídá následujícímu textu.

a) Maminka miluje italské umění.
b) Maminka miluje moře.
c) Maminka se ráda koupala jen v kachním rybníčku.
Moje maminka strašně toužila jet před válkou do Itálie. Nechtěla
ani tak vidět Michelangelovy sochy a obrazy Leonarda da Vinci,
jako si přála vykoupat se v teplém moři. Protože maminka
pocházela ze Dříně u Kladna, kde byl jen ubohý kachní rybníček,
pokrytý hustým zeleným žabincem, a nikdy toho koupání jako
malá holka neužila.

(Ota Pavel – Smrt krásných srnců)

11.

Vyberte slovo, které je nejbližší významu slova skepticky v následujícím
textu.

a) optimisticky
b) nedůvěřivě
c) nadšeně

Budeme mít nejen vlastní kapry, ale ještě na nich při výlovu
vyděláme spousty peněz. Maminka se dívala na celý podnik
skepticky a upozorňovala tatínka, aby se do toho nepouštěl, že
to není jeho branže.
(Ota Pavel – Smrt krásných srnců)
12.

Které z následujících obrazných pojmenování se vyskytuje v
následujícím textu.

a) přirovnání
b) záměna části za celek
c) logický nesmysl

Rybník obklopený nakloněnými vrbami, sem tam srdcovitý stulík
se žlutými kalichy květů a ve vodě prosluněné paprsky plavou
kapři jako telata. Za touto představou tatínek přímo letěl jako
včela za pylem.
(Ota Pavel – Smrt krásných srnců)
13.

Který z následujících výrazů je svým významem nejbližší slovu branže v
následujícím textu.

a) obor
b) zájem
c) umění

Budeme mít nejen vlastní kapry, ale ještě na nich při výlovu
vyděláme spousty peněz. Maminka se dívala na celý podnik
skepticky a upozorňovala tatínka, aby se do toho nepouštěl, že
to není jeho branže.
(Ota Pavel – Smrt krásných srnců)

14.

Švestky ztratí pálením 90% hmotnosti. V případě, že chceme mít 2 litry
slivovice, budeme potřebovat (1 kg = 1 l):

a) 16 kg čerstvých švestek
b) 23 kg čerstvých švestek
c) 20 kg čerstvých švestek
15.

Vyberte, ve které variantě se nejedná o druh trojúhelníku.

a) rovnostranný
b) rovnoramenný
c) rovnopřeponový
16.

Žáky ze třídy lze beze zbytku rozdělit do tří, pěti nebo deseti družstev.
Kolik žáků má třída, když víme, že jich není více než 73.

a) 65
b) 60
c) 72
17.

Vlak urazil vzdálenost 160 km průměrnou rychlostí 80 km v hodině,
přičemž na každých 10 km „nabral“ 1 minutu zpoždění. Jak dlouho měla
trvat cesta podle jízdního řádu:

a) 2 hodiny
b) 1 hodiny a 52 minut
c) 1 hodiny a 44 minut

18.

Vyberte, která elektrárna je tepelná..

a) Temelín
b) Dukovany
c) Poříčí
19.

Vyberte stát, ve kterém je hlavním městem Budapešť.

a) Rumunsko
b) Maďarsko
c) Bulharsko
20.

Vyberte stát, ve kterém se neplatí eurem.

a) Slovensko
b) Velká Británie
c) Německo
21.

Na kolik vyšších územně samosprávných celků je rozdělena Česká
republika.

a) 12
b) 14
c) 16
22.

Určete, ve kterém roce vstoupila Česká republika do Evropské unie.

a) 1957
b) 1993
c) 2004
23.

Vyberte, kdy byl upálen Mistr Jan Hus.

a) 6.7.1415
b) 5.7.863
c) 6.7.863

24.

Určete, které orgány zajišťují legislativní moc České republiky.

a) Poslanecká sněmovna a Senát
b) Prezident, vláda, ministerstva, policie
c) Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Vrchní soudy,…
25.

Vyberte, v kolika letech může být občan České republiky zvolen
poslancem.

a) ve 50 letech
b) ve 40 letech
c) v 21 letech

