
Všeobecný test, přijímací řízení 2019
řiďte se pokynem, zakroužkujte z uvedených možností: a) b) c) d) tu správnou, případně napište vedle správné řešení

1) Která věta je napsána bez chyby:
a) Staré zboží již nejde na odbit.
b) Nedělej povyk kvůli vybyté baterii.
c) Rozdmýchával spory mezi svými syny.
d) Vyzívali ho, aby se dostavil k soudu.

2) Ve které větě je chyba:
a) Na stole ležely tácy.
b) To jsou všechny Frantovy skicy?
c) Je to nové album Jarka Nohavici.
d) Na výletě jsme se bavili s Němci.

3) Která věta je napsána bez chyby:
a) Prošli jsme celou Malou stranu od Pražského hradu až na Karlův most.
b) Jan lucemburský byl otec Karla IV.
c) Karlovy Vary i Mariánské Lázně patří k častým výletním místům.
d) Dostavil se k Okresnímu soudu.

4) Středověkým literárním hrdinou býval nejčastěji:
a) idealizovaný světec či mučedník, popřípadě rytíř nebo král
b) lidový hrdina, který se postavil proti zaběhnutému řádu doby
c) měšťan prožívající dobrodružství na křížové výpravě
d) obyčejný člověk se svými dobrými a špatnými vlastnostmi

5) Které osobnosti se za svého života nemohly potkat?
a) Sokrates a Platon
b) Kosmas a Karel IV.
c) William Shakespeare a Miguel de Cervantes y Saavedra
b) Jan Komenský a Molière

6) Jakým větným členem je slovo lesem ve větě: Zpáteční cesta vedla lesem.
a) přísudek
b) předmět
c) přívlastek neshodný
d) příslovečné určení místa

7) Mezi Shakespearova díla patří: 
a) Romeo, Julie a tma
b) Hamlet
c) Tři mušketýři
d) Petr a Lucie

8) Určete, na jakém řádku je pravopisná chyba:
a) dobrý – lepší – nejlepší
b) špatný – horší – nejhorší 
c) měkký – měkčí – nejměkčí 
d) nízký – nišší – nejnišší 

Vaše identifikační číslo:



9) Určete druh rýmu:
Naše životy jsou truchlivé jak pláč
jednou k večeru šel z herny mladý hráč
venku sněžilo nad monstrancemi barů
vzduch byl vlhký neboť chýlilo se k jaru

(Nezval)
a) sdružený
b) obkročný
c) střídavý
d) přerývaný

10) Jak označujeme slova tvořená spojením předložky a jména typu domodra, zleva, nahoru?
a) spojky
b) spřežky
c) kontaminace 
d) sousloví

11) Kdo je autorem malířské výzdoby Sixtinské kaple ve Vatikánu?
a) Leonardo da Vinci
b) Raffael Santi
c) Michelangelo Buonarotti 
d) Donatello

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

13) Určete, kolem kterého roku bylo období zvané secese:
a) 1600
b) 1700
c) 1800
d) 1900

14) Co nepatří mezi prvky románské architektury:
a) rotunda
b) obloučkový vlys
c) lomený oblouk
d) valená klenba

15) Napište vedle názvů jednotlivých stylů číslice 1, 2, 3, 4 (1 nejstarší, 4 nejmladší).
gotika
kubismus
impresionismus
baroko

16) Na které dílo neměl vliv Karel IV.: 
a) Karlův most v Praze
b) Karlova kaple v Cáchách 
c) Karlova univerzita
d) Karlštejn



17) Mezi malíře impresionismu nepatří:
a) Claude Monet
b) Alfred Sisley
c) Jan Vermeer
d) Camille Pissarro

18) Pieta je zobrazení:
a) Panny Marie s Ježíšem
b) Panny Marie s mrtvým Ježíšem v náručí
c) narození Ježíše
d) Panny Marie s Ježíšem na trůnu

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) Jedno z nejznámějších děl ve sbírkách Národní galerie – Růžencová slavnost – je dílem:
a) Anthonise van Dycka
b) Jana van Eycka
c) Albrechta Dürera
d) Lucase Cranacha

21) Vyjmenujte tři základní (primární) barvy:
a tři barvy, které vzniknou jejich míšením – barvy podvojné (sekundární):

22) Škrtněte slovní význam, který nepatří mezi ostatní:
čtverec
trojúhelník
krychle
kosočtverec
šestiúhelník

23) Formát A3 má rozměry (v milimetrech):
a) 420 x 594
b) 210 x 297
c) 594 x 841
d) 297 x 420

24) Z písmen T E Ř A S D složte správné slovo tak, aby žádné písmeno nezbylo a rozhodněte, který z uvedených 
popisů se na toto slovo nejlépe hodí:  

a) Je to jeden ze sedmi?
b) Skončí vždy špatně?
c) Bývá to v pohádkách?
d) Roste to na zahradě.

25) Podrobně si prohlédněte oba vruty na obrázku. Jsou částečně zapuštěny do dřeva. Co se s nimi bude dít, když jimi 
budeme otáčet proti směru pohybu hodinových ručiček? Napište vlevo a vpravo od obrázku.



26) Čtyři obrázky skrývají čtyři čísla. Napište je pod každým obrázkem zvlášť.

27) Kolik kostek je potřeba k sestavení této konstrukce?

28) Hodiny na obrázku jsou převrácené vzhůru nohama a k tomu ještě je to obraz v zrcadle. Na kterých hodinách 
je 2:40?

29) Na břehu moře kotví bárka, kterou si její majitel natřel tak, že její modrobílé horizontální pruhy jsou od sebe 
vzdáleny 10 cm. Je příliv a voda stoupá o 10 cm za 10 minut. První pruh je pod vodou. Za jak dlouho bude 
pod vodou druhý pruh?

a) za 20 minut
b) za 10 minut
c) nikdy
d) na konci přílivu

30) Když voda zmrzne v led, její hustota se na rozdíl od většiny kapalin sníží. Proto led plave na vodě. Necháme 
plavat kostku ledu ve sklence až po okraj naplněné vodou. Až kostka ledu roztaje:

a) hladina vody ve sklence stoupne a voda se přelije
b) hladina vody se nezmění
c) hladina vody poklesne
d) žádná odpověď není správná


