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

Přijímací zkouška – test všeobecných znalostí – 23.4.2009 /2. 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 kapitána Nemá a jeho ponorku Nautilus stvořil spisovatel: a) Jules Verne,
b) Karel May, c) Jaroslav Foglar.
2/ Prvním presidentem České republiky se stal v roce 1993: a) Václav Klaus, b) Václav
Havel, c) T.G.Masaryk.
3/ Známý Big Ben můžeme vidět v: a) Paříži, b) Londýně, c) Římě.
4/ Největším ostrovem světa je: a) Kréta, b) Austrálie, c) Grónsko.
5/ Karel Čapek byl český: a) malíř, b) sochař, c) spisovatel.
6/ Číslo 100 zapíšeme římskou číslicí: a) M, b) C, c) L.
7/ V sousedním Rakousku se hovoří: a) německy, b) rakousky, c) bavorsky.
8/ Výroba perníků proslavila město: a) Pardubice, b) Liberec, c) Zlín.
9/ Čtvrtou planetou naší sluneční soustavy směrem od Slunce je: a) Mars, b) Merkur,
c) Neptun.
10/Mezi bezobratlé živočichy nepatří: a) hmyz, b) plazi, c) motýli.
11/Prvním člověkem, který chodil před 40 lety po povrchu Měsíce, byl: a) Jurij Gagarin,
b) Neil Armstrong, c) Vladimír Remek.
12/1. září 1939: a) začala 1. světová válka, b) skončila 2. světová válka, c) začala 2. světová
válka.
13/Abychom se na lodi dostali z Afriky do Austrálie, musíme přeplout: a) Středozemní moře,
b) Indický oceán, c) Tichý oceán.
14/Jakuba Krčína z Jelčan proslavilo v našich dějinách budování: a) rybníků, b) hradů,
c) měst.
15/Jako 1 rok se označuje doba oběhu Země kolem Slunce, což je: a) 350 a půl dne,
b) 295 dní, c) 365 a čtvrt dne.
16/Materiály, kterými prochází elektrický proud, se nazývají: a) tlumiče, b) spotřebiče,
c) vodiče.
17/Rostlinami i živočichy se živí: a) všežravci, b) býložravci, c) masožravci.
18/Jako „doubravu“ označujeme lesy, tvořené převážně: a) duby, b) buky, c) břízami.
19/Nejvyšším pohořím České republiky jsou: a) Krkonoše, b) Jizerské hory, c) Beskydy.
20/Nejznámější pravěkou soškou nalezenou na našem území je slavná: a) Pražská venuše,
b) Strakonická afrodita, c) Věstonická venuše.

Počet získaných bodů: ……………….

