
Všeobecný test, přijímací řízení 2016
řiďte se pokynem nebo zakroužkujte z uvedených možností a–d tu správnou, případně napište vedle správné řešení

1) Co nejlépe vystihuje charakteristiku pověsti?
a) Je náboženská píseň podobná hymnu, oslavuje křesťanského boha.
b) Je prozaický literární žánr, které se zčásti zakládá na pravdě, ale obsahuje i nereálné a vybájené prvky. 
c) Je prozaický literární žánr, který vykládá nereálné příběhy. Čas a prostor není jasně určený, významnou roli hraje 

opakování, ustálené počáteční a závěrečné formule.
d) Patří k základním žánrům historiografické literatury. Jedná se o dílo, ve kterém autor zachytil události tak, jak po 

sobě následovaly.

2) Ve které větě je slovo kolem ohebným slovním druhem?
a)  Chlubil se novým kolem. 
b)  Projel kolem mne.
c)  Všude kolem se černal hustý les.
d)  Když se to vezme kolem a kolem, byl to dobrý žák.

3) Která řada slov obsahuje pouze slova ohebná?
a) Pršet, sladce, stojan, haf.
b) Peče, maže, dobře, špatně.
c) Tento, oheň, hoch, lhát.
d) Zdalipak, klid, bouře, svůj.

4) Slova uvedená v závorce správně doplňte do věty a vedle čitelně napište:
Dědeček postavil celou chatu (vlastní ruka). …………………………………
Týká se to pouze mne a mých (dvě kamarádka). …………………………………
Pánev se (tři vejce) stála na kraji stolu. …………………………………
Díval se do kraje široce (otevřené oko) …………………………………

5) Která z řad slov odpovídá přesně uvedenému pořadí slovních druhů?
Sloveso, příslovce, podstatné jméno, přídavné jméno

a) lesník, zalesnit, lesnictví, nezalesněný
b) strašit, strašně, strašidlo, strašící
c) zavodnit, vodní, podvodník, vodnický
d) trpělivost, hřejivě, sloužit, láskyplný

6) Která z následujících možností představuje přenesené pojmenování ke slovu oheň? 
a) divoký bažant 
b) červený kohout 
c) kropenatá slepička 
d) rudý mák 

7) Která z následujících možností je napsána bez pravopisné chyby? 
a) Zeměpis mě bavil už od základní školy. Na gymnáziu jsme měli skvělého pana profesora. 
b) Zeměpis mě bavil už od Základní školy. Na gimnáziu jsme měli skvělého pana profesora. 
c) Zeměpis mě bavil už od Základní školy. Na gymnáziu jsme měly skvělého pana profesora. 
d) Zeměpis mě bavyl už od základní školy. Na gymnáziu jsme měli skvělého pana profesora. 

8) Která z následujících vět obsahuje základní význam slova oko?
a) Milena objevila oko na punčoše.
b) Bratr rád jí koprovou omáčku s volským okem.   
c) Na polévce se objevila mastná oka.  
d) Oko je orgánem zraku.

Vaše identifikační číslo:



9) Zakroužkujte řádek, na kterém jsou postupně správně uvedeny větné členy ve větě:
Bratr to udělal sám.

a) podmět, předmět, přísudek
b) předmět, podmět, přísudek, příslovečné určení
c) podmět, předmět, přísudek, příslovečné určení
d) podmět, předmět, přísudek, doplněk

10) Na kterém řádku jsou pouze podstatná jména pomnožná:
a) housle, hrábě, povidla, pivo
b) narozeniny, varhany, Benátky, spalničky
c) Vánoce, stromoví, plavky, vrata
d) včelstvo, zrní, chudina, kvítí

11) Autorem pomníku sv. Václava a českých světců na Václavském náměstí v Praze je
a) Matyáš Bernard Braun
b) Josef Václav Myslbek
c) Petr Parléř
d) Ignác Platzer

12) V jakém období byla vynalezena lineární perspektiva
a) v gotice
b) v 19. století
c) v renesanci
d) v baroku

13) Mezi barokní umělce nepatří:
a) Raffael Santi
b) Gianlorenzo Bernini
c) Petr Pavel Rubens
d) Giovanni Santini

14) Karel Škréta byl
a) význačný renesanční architekt
b) ranně barokní malíř
c) barokní sochař
d) malíř tzv. generace Národního divadla

15) Toyen je pseudonym pro:
a) malíře Jindřicha Štýrského
b) spisovatele Jaroslava Seiferta
c) malířku Linku Procházkovou
d) malířku Marii Čermínovou

16) V bitvě na Moravském poli (1278) padl český král
a) Jan Lucemburský
b) Přemysl Otakar II.
c) Karel IV.
d) Franz Josef

17) Označte správné pořadí slohů 
a) gotický sloh – barokní sloh – renesance – románský sloh
b) barokní sloh – renesance – gotický sloh – románský sloh
c) románský sloh – gotický sloh – renesance – baroko
d) renesance – baroko – románský sloh – gotický sloh



18) Mezi umělecké směry 20. století nepatří
a) dadaismus 
b) kubismus 
c) impresionismus 
d) fauvismus

19) Edvard Munch byl
a) italský dekadentní básník
b) irský sochař 19. století
c) architekt socialistického realismu
d) norský malíř a grafik, představitel moderny

20) Mistr Vyšebrodského oltáře, Třeboňský mistr a mistr Theodorik jsou
a) řezbáři tzv. Světelského oltáře ze 16. století
b) malíři na dvoře králů Václava IV a Karla IV
c) malíři jižních Čech
d) velmistři řádu Růže a Kříže (rosekruciánský řád)

21) Přemístěte jednu zápalku tak, aby rovnice platila:

22) Jestliže jsme před třemi dny měli den, který předchází pátku, který den budeme mít pozítří?

23) Po dvoře pobíhalo stejné množství slepic jako ovcí. Dohromady měly 168 nohou. Kolik bylo ovcí a kolik bylo slepic?

24) Za třicet let budu čtyřikrát starší než jsem byl před třiceti lety. Kolik let je mi dnes?

25) Doplňte vhodné číslice tak, aby výpočty platily vodorovně i svisle.

26) V každé z pěti ukázek poznejte a škrtněte jedno písmeno napsané odlišným typem písma: (tolerance 1 chyba)
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27) Majitelé kavárničky si objednali dvě kávové konvice stejné šířky, ale různě vysoké. 
Jestliže se do konvice A vejde litr kávy, kolik se vejde do velmi podivné konvice B?

28) Z které části (A, B, C nebo D) byl odkrojen horní kus sýra?

A                        B                     C D

29) Eliška říká: „Tuto knihu napsal člověk, který je jediným bratrem dcery matky mého otce.“ 
Kdo je autorem zmíněné knihy?

a) Eliščin strýc
b) Eliščin bratranec
c) Eliščin otec
d) otcův bratr

30) Před třemi hodinami a dvaceti minutami se zastavil čas na těchto digitálních hodinách, které však vidíme 
v zrcadle. Kolik hodin je tedy nyní?


