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

Přijímací zkouška – test všeobecných znalostí – 22.4.2009 /1. termín – I. kolo/
Gymnázium T.Sviny – osmileté studium. Celkově je možno z testu získat 15 bodů. Otázky
1-10 jsou hodnoceny po 0,5 bodu, otázky 11-20 po jednom bodu!
Zakroužkuj písmeno označující správnou odpověď:
1/ Postavu apačského náčelníka Vinnetoua stvořil spisovatel: a) Karel May, b)Jaroslav
Foglar, c) Jules Verne.
2/ Prvním presidentem Československa se stal v roce 1918: a) T.G.Masaryk, b) Edvard
Beneš, c) Václav Havel.
3/ Eiffelovu věž můžeme navštívit v: a) Madridu, b) Berlíně, c) Paříži.
4/ Největší pouští světa je: a) Gobi, b) Mrtvé moře, c) Sahara.
5/ Bedřich Smetana byl český: a) spisovatel, b) malíř, c) hudební skladatel.
6/ Číslo 1000 zapíšeme římsku číslicí: a) X, b) D, c) M.
7/ Ve Spojených státech amerických (USA) se hovoří: a) americky, b) anglicky,
c) francouzsky.
8/ Výrobou automobilů značky Škoda je proslulé město: a) Mladá Boleslav, b) Zlín,
c) Olomouc.
9/ Nejbližší hvězdou planety Země je: a) Měsíc, b) Slunce, c) Mars.
10/Jediným u nás volně žijícím jedovatým hadem je: a) užovka obojková, b) zmije obecná,
c) chřestýš slepýšovitý.
11/V letošním roce si připomínáme 40. výročí prvního přistání člověka na: a) Měsíci,
b) Marsu, c) Venuši.
12/6. července 1415 byl v Kostnici upálen Mistr: a) Jeroným Pražský, b) Jan Hus,
c) Kampanus.
13/Abychom se na lodi dostali z Afriky do Ameriky, musíme přeplout: a) Tichý oceán,
b) Jaderské moře, c) Atlantský oceán.
14/Podle pověstí se prý díky rytíři Bruncvíkovi dostal do českého znaku obraz: a) orla,
b) orlice, c) lva.
15/Země se otáčí kolem své osy, což jí trvá: a) 1 měsíc, b) 24 hodin, c) 1 rok.
16/Vrchní tmavou část půdy, která je složena převážně ze zbytků odumřelých těl rostlin a
živočichů, označujeme jako: a) ornici, b) paseku, c) humus.
17/Magnetická střelka kompasu ukazuje vždy k: a) severu, b) jihu, c) západu.
18/Mezi obilniny patří: a) řepa obecná, b) ječmen, c) čočka.
19/Nejvyšší horou České republiky je: a) Praděd, b) Klínovec, c) Sněžka.
20/“Učitelem národů“ je často nazýván: a) Jan Hus, b) Jan Amos Komenský, c) Karel IV.

Počet získaných bodů: ……………….

