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Varianta A přijímacího testu 2011 
 

31) Bezchybně užitá interpunkční znaménka jsou ve větách a souvětích: 

a) Na DVD se objeví i tituly, za něž jsme byli kritizováni to znamená Žena za pultem, 
Muž na radnici nebo Plechová kavalerie. 

b) „Když si odmyslíme ideologické zabarvení, tak to jsou seriály, které mají silný 
příběh, protože Dietl byl seriálový génius“ podotkl obchodní ředitel ČT Robert 
Kvapil. 

c) Část z dietlovských titulů televize vydala již v minulosti, kupříkladu seriály Doktor z 
vejminku nebo Byli jednou dva písaři s Jiřím Sovákem a Miroslavem Horníčkem. 

d) Intenzita vydávání dalších záleží na tom jak se budou uvolňovat jednotlivé licence, 
protože právo vydávat některé dietlovské seriály totiž v minulosti zakoupili soukromí 
vydavatelé.  

e) V letošním roce, ČT vydá podle Kvapila minimálně šest seriálů včetně titulů 
Nejmladší z rodu Hamrů, Synové a dcery Jakuba skláře nebo Muž na radnici a jako 
poslední přijde na řadu asi nejslavnější Nemocnice na kraji města, u níž se licence 
uvolní v roce 2014. 

 
32) Bezchybně užito i/y je v těchto vyjmenovaných slovech a jejich odvozeninách: 

a) lyžař, kobyla, hmyzožravec, myčka, výmysl, sýpka, synovec, vymykat se 
b) vyzývavý, plinulý, plinojem, Bydžov, bylina, býček, býkovec, zmýlená 
c) plýtvat, lýkovec, zbytek, plyš, vlys, Přemysl, dmychadlo, babika, Zbyněk 
d) slyšitelný, obvyklý, žvýkačka, vydrovka, Lysolaje, nábytek, mlynář, obyčej 
e) kdybych, dobytek, návyk, Litomišl, chmýří, Mýto, bystrý, nenasytný, výheň 
 
33) Předpony s/z je použito správně: 

a) spáchat zločin, zbalit fidlátka, zpěčovat se osudu, ztepilý topol, zpěv sirén 
b) stýskat si, sepnout obě části potahu, spatřit lišku, sdružit se v umělecké skupině 
c) znechutit spoluhráče, sehnat klíčové svědky, zlámat někomu srdce, zkoušet bez 

přerušení 
d) spodoba znělosti, zhlédnout film, sebrat řidičský průkaz, kráčet ztěžka, slepit vázu 
e) skrojek chleba, zmodrat, zjistit okolnosti činu, zranit sebevědomí, zmísit obě rasy 
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34) Mě/mně je použito správně: 

a) velké nedorozumění, rozpomněl jsem se, učil se soukromně, zapomnětlivý 
b) rozkvetlá poměnka, žlutá slaměnka, vybledlá rumělka, zatemnění místnosti 
c) nerozuměl jsem všemu, zapomněl na to, kromě mě, mluvil rozumně, tvářil se 

skromně 
d) zatmění Měsíce, ohromně mě zaujal, jez střídmně, zřejmě mně poznal 
e) užité umění, nesprávná domněnka, vědomě to neudělal, to jsem se poměl 
 
35) Shoda i/y v příčestí minulém je správně ve větách: 

a) Nově vylíhnutá mláďata poznávaly svět. 
b) Bojovné tenistky si zajistily účast ve finále Poháru federace. 
c) Kam jste, děti, utekly? 
d) Anička, Eva a jejich štěňátko přijely vlakem z výletu. 
e) Utíkal, jako by ho honili. 
 
36) Velká písmena v několikaslovných názvech jsou správně: 

a) Hrubý Jeseník 
b) Orlická přehrada 
c) Rychnov u Nových Hradů 
d) ulice Pod kaštany 
e) dílo Kšaft umírající matky Jednoty bratrské 
 
37) Zkratky, značky a zkratková slova jsou správně: 

a) NA (sodík), ZOH (zimní olympijské hry), n. m. (nad mořem),  stč. (staročeský) 
b) př. Kr. (před Kristem), ha (hektar), s (dráha), OSN (Organizace spojených národů) 
c) KCl (chlorid draselný), sl. (slečna), MVDr. (doktor veterinární medicíny), odd. 

(oddělení) 
d) t. č. (toho času), ČTK (Česká tisková kancelář), Phmr. (magistr farmacie), BC. 

(bakalář) 
e) PhDr. (doktor filozofie), C (uhlík), kpt. (kapitán), přísl. (příslovce), aj. (a jiné) 
 
38) Zájmeno jenž je použito správně: 

a) Omyly, jenž produkoval, byly neodpustitelné. 
b) Globální ekonomika, jejíž součástí jsme se stali, překonala krizi. 
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c) Radovala se z dovolené, jež jí ještě zbývala. 
d) Věnoval peníze na charitu, jíž vykupoval své zlodějiny. 
e) Znal tuto ulici, jenž se stala slavnou v písni Beatles. 
 
39) Kdo jinému odvolání chystá, sám je odvolán. Tučně vytištěnou vedlejší větu určíte 

jako: 

a) podmínkovou 
b) přípustkovou 
c) přívlastkovou 
d) podmětnou 
e) doplňkovou 
 
 
40) Zavázal se splácet 10 000 Kč měsíčně, a dokonce nechtěl tento závazek pojistit. Mezi 

obsahy vět hlavních je poměr: 

a) stupňovací 
b) odporovací 
c) vylučovací 
d) příčinný 
e) důsledkový 
 
41) Kdo je ve vládě Petra Nečase ministrem pro místní rozvoj (údaj k 31. 5. 2011)? 
a) Jaromír Drábek 
b) Radek Šmerda 
c) Josef Dobeš 
d) Jiří Besser 
e) Kamil Jankovský 
 
42) Mezi nejvýznamnější filmaře současnosti patří Ethan a Joel Coenovi. Které tituly 

patří do jejich filmografie? 
a) Ospalá díra 
b) Bratříčku, kde jsi? 
c) Tahle země není pro starý 
d) Po přečtení spalte 
e) Karlík a továrna na čokoládu 
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43) Současným polským premiérem je: 
a) Jacek Rostowski 
b) Viktor Orbán  
c) Jarosław Kaczyński 
d) Donald Tusk  
e) Pál Schmitt   
 
44) Která značka používá slogan „Das Auto“? 

a) Opel 
b) BMV 
c) Mercedes-Benz 
d) Volkswagen 
e) Porsche 
 
45) Součástí Národního muzea je také Památník Bedřicha Smetany. Kde se nachází? 

a) v Litoměřicích 
b) v Jabkenicích 
c) v Písku 
d) v Roudnici nad Labem 
e) v Poděbradech 
 
46) Za jaké umělecké dílo se uděluje Cena Jiřího Ortena? 
a) filmové 
b) divadelní 
c) hudební 
d) výtvarné 
e) literární 
 
47) Kterým českým slovem nahradíte výraz koherentní? 
a) souvislý 
b) stabilní 
c) samostatný 
d) souměrný 
e) souhlasný 
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48) Která země předsedá v první polovině letošního roku Radě Evropské unie? 
a) Rakousko 
b) Polsko 
c) Dánsko  
d) Maďarsko 
e) Irsko 
 
49) Mezi nejvíce oceňované české filmy poslední doby patří Protektor. Která herečka 

získala Českého lva za hlavní ženskou roli? 
a) Zuzana Kanócz 
b) Jana Plodková 
c) Aňa Geislerová 
d) Táňa Pauhofová 
e) Andrea Kerestešová 
 
50) Ve které hře Williama Shakespeara vystupuje postava Bassania? 
a) Králi Learovi 
b) Hamletovi 
c) Kupci benátském 
d) Macbethovi 
e) Othellovi 
 
51) Kdo je v současné době stálým předsedou Evropské rady? 
a) C. Ashton 
b) D. Milliband 
c) H. Van Rompuy 
d) A. F. Rasmussen 
e) J. M. Barroso 
 
52) Mezi státy s obyvatelstvem, hlásícím se převážně k islámu, patří: 
a) Malajsie 
b) Indie 
c) Pákistán 
d) Libye 
e) Mongolsko  
 
53) Kdo je předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky? 
a) Vlasta Parkanová 
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b) Kateřina Klasnová 
c) Karolína Peake 
d) Zuzana Roithová 
e) Miroslava Němcová 
 

54) V Praze, odkud pocházela jeho rodina i manželka, působil ve 30. letech minulého 
století významný rakouský malíř Oskar Kokoschka. Ke kterému uměleckému 
směru řadíme jeho dílo? 

a) impresionismu 
b) pointilismu 
c) kubismu 
d) symbolismu 
e) expresionismu 
 
55) Výraznou postavou naší umělecké scény je Tono Stano. V jakém oboru působí? 
a) v literatuře 
b) v hudbě 
c) ve filmu 
d) v divadle 
e) ve fotografii 
 
56) Co nabízí herec Jan Kraus v reklamní kampani, která probíhá letos? 
a) Mattoni  
b) Dobrou vodu 
c) Magnesii 
d) Aquila Tea.m  
e) Aquilu Aqualineu 
 
57) Jak se jmenuje slavná aukční síň, založená již roku 1766 v Londýně? 

a) Harrod´s 
b) Ripley´s 
c) Dorotheum 
d) Christie´s 
e) Albertina 
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58) Jedním z nejznámějších a u nás nejpřekládanějších amerických spisovatelů je 
čerstvý držitel mezinárodní Man Bookerovy ceny Philip Roth. Kterých titulů je 
autorem? 

a) Lidská skvrna 
b) Svět podle Garpa 
c) Vzala jsem si komunistu 
d) Operace Shylock 
e) Syn cirkusu 
 
59) Kdo je předsedou/předsedkyní momentálně neparlamentní strany KDU-ČSL (údaj 

k 31. 5. 2011)? 
a) Zuzana Roithová 
b) Pavel Bělobrádek 
c) Cyril Svoboda 
d) Jan Kasal 
e) Zuzana Šojdrová 
 
60) Která jména patří významným českým sochařům? 
a) Jan Štursa 
b) František Ženíšek 
c) Josef Mařatka 
d) Julius Mařák 
e) František Bílek 
 
61) Které tituly vydává vydavatelství Ringier Axel Springer? 
a) Metro 
b) Lidové noviny 
c) Sport 
d) Mladá fronta DNES 
e) Blesk 
 
62) Co znamená pojem aliterace? 
a) záměnu slov a slovních spojení 
b) obrácení obvyklého pořádku slov 
c) opakování stejných hlásek na začátku slov jdoucích po sobě 
d) přívlastek zdůrazňující nějakou vlastnost 
e) volné spojení nesouvisejících představ 
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63) Který z evropských států se administrativně dělí na spolkové země? 
a) Itálie 
b) Německo 
c) Lichtenštejnsko 
d) Belgie 
e) Portugalsko 
 
64) Která jména patří významným českým skladatelům? 
a) Josef Bohuslav Foerster 
b) Jan Kotěra 
c) Oskar Nedbal 
d) Otakar Ostrčil 
e) Josef Hlávka 
 
65) Která jména patří významným myslitelům/myslitelkám 20. století? 
a) K. R. Popper 
b) S. de Beauvoir  
c) T. W. Adorno 
d) E. Fromm 
e) N. Chomsky 

 


