Jméno a příjmení ……………………………………………. Číslo ………….
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ – příklad 3
8G(osmileté studium) – Gymnázium Trhové Sviny

Zakroužkuj písmeno, označující správnou odpověď:
1/ Emil Zátopek byl naším vynikajícím: a) hokejistou, b) tenistou, c) běžcem.
2/ Syn bratra mé matky je můj: a) strýc, b) bratr, c) bratranec.
3/ V oku se nachází: a) sítnice, b) bránice, c) pohrudnice.
4/ Kapitána Nema a jeho ponorku Nautilus stvořil spisovatel: a) Eduard Štorch,
b)Jules Verne, c) Karel May.
5/ Výroba osobních automobilů charakterizuje město: a) Pardubice, b) Ostravu,
c)Mladou Boleslav.
6/ Praotec Čech prý vystoupil na horu: a) Blaník, b) Říp, c) Tábor.
7/ Doplň přísloví: „Mluviti stříbro … : a) … vážiti olovo“, b) …nalíti čistého
vína“, c) …mlčeti zlato“.
8/ Ve Spojených státech amerických se hovoří: a) americky, b) anglicky,
c) britsky.
9/ První opevněná střediska u nás (oppida) zakládali už: a) Keltové, b) Germáni
c) Slované.
10/ Při dýchání si živočichové berou ze vzduchu životodárný: a) kyanid,
b) kyslík, c) dusík.
11/ Datum „29. únor“ se v kalendáři objeví jednou za: a) 4 roky, b) 10 let,
c) 3 roky.
12/ Člověk má vyvinuty/o : a) šest smyslů, b) pět smyslů, c) tři smysly.
13/ Měnová jednotka Evropské unie se jmenuje: a) dolar, b) libra, c) euro.
14/ Rotunda je: a) kruhovitý kostelík v románském slohu, b) mohutná obranná
věž v gotickém slohu, c) rotující součástka ve válci motoru.
15/ Česká republika je členem vojenské aliance (Severoatlantické aliance), která
je označována zkratkou: a) NATO, b) FIFA, c) NHL.
16/ Číslo 1000 se římskou číslicí zapíše jako: a) D, b) C, c) M.
17/ Umělecké slohy za sebou následovaly takto: a) renesance, gotika, baroko,
b) románský sloh, baroko, gotika, c) gotika, renesance, baroko.
18/ Do Londýna dojedeme nejdříve, vydáme-li se směrem na: a) Paříž,
b) Moskvu, c) Řím.
19/ Největší skupinou bezobratlých: a) jsou ryby, b) jsou plazi, c) je hmyz.
20/ Při uštknutí zmijí je třeba: a) omezit pohyb krve směrem k srdci, b) urychlit
pohyb krve směrem k srdci, c) ránu přelepit náplastí.
Celkově je možno z tohoto testu získat 15 bodů /otázky 1-10 jsou hodnoceny po 0,5
bodu, otázky 11-20 po 1 bodu/.

Získané body: ……………….

