Jméno a příjmení ……………………………………………………. Číslo ……………

Přijímací zkouška – test všeobecných znalostí – příklad 1
Gymnázium T.Sviny – osmileté studium. Celkově je možno z tohoto testu získat 15 bodů.
/otázky 1-10 jsou hodnoceny po 0,5 bodu, otázky 11-20 po 1 bodu/
Zakroužkuj písmeno označující správnou odpověď:

1/ „Otcem vlasti“ je nazýván český král: a) Přemysl Otakar II., b) Karel IV.,
c) Jiřík z Poděbrad.
2/ Největší pouští světa je: a) Sahara, b) Mrtvé moře, c) Gobi.
3) Největším oceánem světa je: a) Atlantský oceán, b) Indický oceán,
c) Tichý oceán.
4) Bedřich Smetana byl český: a) malíř, b) hudební skladatel, c) sochař.
5) Hlavním městem Francie je: a) Amsterodam, b) Londýn, c) Paříž.
6) S Českou republikou nesousedí: a) Polsko, b) Rakousko, c) Švýcarsko.
7) Presidentem České republiky je v současnosti /2006/: a) Václav Havel,
b) Václav Klaus, c) Zdeněk Svěrák.
8) V Rakousku se hovoří: a) rakousky, b) německy, c) austrijsky.
9) Na poušti se můžeme setkat s: a) medvědem, b) velbloudem, c) tučňákem
patagonským.
10)Symbolem husitů byl: a) cep, b) kalich, c) dřevěný vůz.
11)Pravěk nám přiblížil svými romány (např. „Lovci mamutů“) náš spisovatel
a) Václav Vorlíček, b) František Běhounek, c) Eduard Štorch.
12)Okysličenou krev vtlačuje srdce do: a) žil, b) žil a tepen, c) tepen.
13) „Fair play“ /fér plej/ znamená: a) přesilovou hru ve sportu, b) název
amerického muzikálu, c) poctivé jednání.
14) Ze žaludku postupuje částečně rozložená potrava do: a) hrtanu,
b) tenkého střeva, c) tepny.
15/ Bílé krvinky: a) chrání naše tělo, b) rozvádějí po těle kyslík, c) oslabují
lidský organismus.
16/ Planeta Merkur je ze všech planet naší sluneční soustavy: a) nejblíže ke
Slunci, b) nejblíže k Zemi, c) nejvzdálenější od Slunce.
17) Při „defenestraci“ je postižená osoba zpravidla: a) vyhozena dveřmi,
b) zavřena do hladomorny bez oken, c) vyhozena oknem.
18) Budováním rybníků se v našich dějinách proslavil: a) František Palacký,
b) Jakub Krčín z Jelčan, c) Jan Žižka.
19) Podle pověsti se prý díky rytíři Bruncvíkovi dostal do českého znaku
obraz: a) orlice, b) lva, c) orla.
20) Policii se telefonicky dovoláme na číslo: a) 155, b) 158, c) 150.
Počet získaných bodů …………………..

