Jméno a příjmení ……………………………………………………

Číslo ……………

Přijímací zkouška – test všeobecných znalostí – příklad 2
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/ Dcera sestry mé matky je moje: a) teta, b) neteř, c) sestřenice.
2/ Číslo 50 se římskou číslicí zapíše jako: a) C, b) L, c) D.
3/ „Plícemi“ celé naší planety (vyrábějícími kyslík) jsou zejména: a) tropické
pralesy Jižní Ameriky, b) pohoří Himaláj , c) africké a asijské pouště.
4/ Ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista připomínají: a) Velikonoce,
b) Vánoce, c) Dušičky.
5/ Čtvrtou planetou směrem od Slunce je: a) Venuše, b) Země, c) Mars.
6/ Typickým zvířetem Austrálie je: a) tygr, b) žirafa, c) klokan.
7/ Indický oceán neomývá břehy: a) Asie, b) Afriky, c) Ameriky.
8/ Literární postavu Harryho Pottera stvořila spisovatelka: a) J.R.R.
Tolkienová, b) A. Ransomeová, c) J.K. Rowlingová.
9/ Vládcem starověkého Egypta byl: a) car, b) sultán, c) faraon.
10/ Od sousední Francie odděluje Španělsko vysoké pohoří zvané: a) Alpy,
b) Pyreneje, c) Karpaty.
11/ V letošním roce /2005/ uplyne 60 let od konce: a) 1. světové války,
b) studené války, c) 2. světové války.
12/ Hora Říp je spojena: a) se jménem praotce Čecha, b) s pověstí o spícím
vojsku, c) s pověstí o věrném Šemíkovi.
13/ Duhovka je: a) barevné pole duhy, b) dužnatá část duhových plodů,
c) barevná část lidského oka.
14/ V Kanadě se hovoří: a) americky a kanadsky, b) anglicky a francouzsky,
c) jen kanadsky.
15/ Před 36 lety: a) vzlétl první člověk do kosmu, b) vstoupili lidé poprvé na
povrch Měsíce, c) vzlétl do kosmu první československý kosmonaut.
16/ Dlouhé ničivé mořské vlny, vznikající například při podmořském zemětřesení, se nazývají: a) tse-tse, b) sumo, c) tsunami.
17/ „Premiéra“ je: a) první uvedení divadelní hry, b) jedna z našich televizních stanic, c) manželka předsedy vlády.
18/ Jantar je: a) surovina potřebná k výrobě gumy, b) vybroušený diamant,
c) zkamenělá pravěká pryskyřice ze stromů.
19/ Věž Big Ben je známým symbolem: a) Paříže, b) New Yorku, c) Londýna.
20/ Velká Británie se oficiálně nazývá „Spojené království Velké Británie a … :
a) … Jižního Walesu“, b) … Severního Skotska“, c) … Severního Irska“.
Počet získaných bodů …………………….

