
Všeobecný test – pokračování přijímacího řízení 2015
u variant a, b, c, d, zakroužkujte správné řešení, doplňte, příp. napište vedle správné řešení

1. Ke kterým literárním směrům patří uvedení autoři?
Mácha, Jirásek, Boccaccio

a) realismus, baroko, klasicismus
b) renesance, klasicismus, realismus   
c) romantismus, realismus, renesance
d) romantismus, renesance, naturalismus  

2. Ve které větě je pravopisná chyba?
a) Odevzdala jsem u přijímaček své skici.
b) Zvonili na mě, tak jsem vyhlédla z okna a hodila jim klíče.
c) Spontánně jsem odpověděla, už ani nevím co.
d) Rozumně jsme si o tom promluvili, snad jsme si porozumněli.

3. Ve které větě jsou správně napsány čárky?
a) Jano opravdu nevím, proč bych tam chodila, jeho výstavy jsou vždy stejné nudné bez nápadu.
b) Jano, opravdu nevím proč, bych tam chodila jeho výstavy jsou vždy stejné, nudné, bez nápadu.
c) Jano opravdu nevím, proč bych tam chodila, jeho výstavy jsou vždy stejné nudné, bez nápadu.
d) Jano, opravdu nevím, proč bych tam chodila, jeho výstavy jsou vždy stejné, nudné, bez nápadu.

4. Která řada slov má správně doplněná ě/je?
a) Věda, objezd, napětí, běloba, oběť, opěvovat, sepětí
b) Věda, objezd, napjetí, běloba, oběť, opěvovat, sepjetí
c) Vjeda, objezd, napětí, bjeloba, oběť, opjevovat, sepětí
d) Věda, obězd, napjetí, běloba, oběť, opěvovat, sepjetí

5. Ve které větě jsou správně napsána mě/mně?
a) Zle o mně mluví, ale přitom mně ani nezná.
b) Zle o mně mluví, ale přitom mě ani nezná.
c) Zle o mě mluví, ale přitom mě ani nezná.
d) Zle o mě mluví, ale přitom mně ani nezná.

6. Vyškrtni z řady slovo, které není synonymem ostatních:
hlína - země - srst - půda - prsť
velice - moc - dost - velmi
hezký - pěkný - krásný - ladný
dělat - činit - konat - existovat

7. Zakroužkujte řádek, na kterém jsou správně uvedeny větné členy ve větě:
Děti si přinesly spoustu malých kamínků.

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

8. Ve které z uvedených vět je pravopisná chyba?
a) Ledoborce prorážely ledové kry.
b) Osobnosti kultury se vyjádřili k ožehavému aktuálnímu tématu.
c) Chlapci i dívky cvičili na hřišti.
d) Studentky i studenti navštěvovali kurzy plavání.



9. Která výpověď je bezchybná:
a) Sbíral shnilá a scvrklá jablka.
b) Vypořádal jsem se s tím jen ztěží.
c) Nezdílím jeho názory.
d) Je sběhlý v jazycích.

10. Která z následujících možností nejvíce odpovídá významu uvedeného rčení?
Na to můžeš vzít jed.

a) Skočil jsi mu na špek.
b) Nenech mě na holičkách.
c) Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.
d) Tady to máš černé na bílém.

11. Který z vyjmenovaných umělců nebyl sochař?
a) Peter Paul Rubens
b) Michelangelo Buonarroti
c) Gianlorenzo Bernini
d) Josef Václav Myslbek

12. Mezi současné architekty nepatří
a) Frank Owen Gehry
b) Zaha Hadid
c) Damien Hirst
d) Norman Foster

13. Jak se nazývaly paleolitické sošky žen se zvýrazněnými atributy mateřství?
a) Heleny
b) Venuše
c) Sirény
d) Karyatidy

14. V kterém století vznikla renesance?
a) 15. století
b) 16. století
c) 17. století
d) 14. století

15. Kde vznikl nejdříve barokní sloh?
a) Francie
b) Německo
c) Belgie
d) Itálie

16. Květinový ornament je charakteristický pro:
a) románský sloh
b) renesanci
c) secesi
d) gotiku



17. K uvedeným jménům barokních umělců, působících v Čechách, připište, zda se jedná 
o malíře, sochaře či architekta

a) Ferdinand Maxmilián Brokoff 
b) Petr Brandl
c) Giovanni Santini
d) Matyáš Bernard Braun
e) Jan Kupecký

18. Který z uvedených malířů netvořil v období impresionismu?
a) Claude Monet
b) Camille Pissaro
c) Max Ernst
d) Auguste Renoir

19. Doplňte správně význam a tvar ze slov: románský, gotický, renesanční, barokní do věty:

.....................................sochy stojí na ......................................Karlově mostě v Praze.

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

21. Do obdélníku doplňte správné číslo ve zlomku, aby platila daná rovnost:

22. Které dvě části patří k sobě?

23. Označte dvě krychle, které mohly vzniknout složením té, která je nakreslena rozložená.
Předpokládejme, že vzor je na vnější straně.



24. Jestliže jsme před třemi dny měli den, který předchází pátku, který den budeme mít 
pozítří?

25. Čtyři běžné hrací kostky jsou na sobě narovnány. Jaký je součet sedmi ukrytých 
horních a spodních stran?

26. Vyplňte tuto tabulku písmeny A, B, C, D, E, F, G, H, I podle těchto pokynů:
a) B je ve stejném sloupci jako E a H
b) F je vlevo od B a hned nad D
c) G je vpravo od E a hned nad I
d) D je hned vlevo od H a ve stejném sloupci jako A

27. Kdyby mně bylo osmkrát víc a ještě 12 let, bylo by mně 100 let. Kolik je mně let?

28. Dřevěná krychle má hranu o délce 3 cm. Natřeme ji barvou a pak rozřežeme 
na krychličky o hraně 1 cm. Určete počet krychliček, které mají:

a) žádnou stěnu nabarvenou
b) jednu stěnu nabarvenou

29. Jestliže překryjeme tyto tři čtverce, uvnitř rámu získáme jeden ze spodních obrazců. 
Určete ho zakroužkováním.

30. Od lékaře dostaneš 3 tablety a máš brát každou půlhodinu jednu. Jak dlouho potrvá 
celé léčení? 
a) 1/2 hodiny           b) 1 hodinu         c) 1 a 1/2 hodiny          d) 3/4 hodiny

a b c




