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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 

 

 

1. Studijní program B7310 Filologie 
 

a) Studijní obor Anglický jazyk a literatura 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Český jazyk a literatura 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Francouzský jazyk a literatura 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Historie 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Latinský jazyk a kultura 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Německý jazyk a literatura 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Polský jazyk a literatura 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Psychologie 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Ruský jazyk a literatura 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Španělský jazyk a literatura 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Základy společenský věd 
 

bakalářská dvouoborová forma studia 
Forma přijímací zkoušky: písemná 

 
Test z anglického jazyka - varianta  A 

 

PART 1: CULTURAL TEST – 1 položka = 3 body (celkem 30) 
 

Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 

 

1) Christopher Columbus discovered America in   

a) 1490   b) 1492  c) 1496  d) 1499   

 

2) Which of these cities was the capital of the USA before Washington, D.C.?   

a) Boston   b) New Orleans c) Charleston  d) Philadelphia 

 

3) Which are the two major political parties in the USA? 

a) Labor Party and Democratic Party  b) Conservative and Labor Party  

c) Conservative Party and Republican Party d) Democratic Party and Republican Party 

 

4) Which of these authors wrote in the 19
th
 century? 

a) Walt Whitman b) John Steinbeck c) Ernest Hemingway  d) William Styron 

 

5) Who is the author of The Catcher in the Rye? 

a) Joseph Heller b) Jerome David Salinger c) Mark Twain d) William Saroyan 

 

6) What is the capital of Scotland? 

a) Cardiff   b) Glasgow  c) Dublin  d) Edinburgh 

 

7) Which party is the major opposition party in today’s Britain? 

a) Labour   b) Democratic  c) Conservative  d) Republican 
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8) Which of these countries is not a former British colony? 

a) Mongolia  b) India  c) Australia  d) South Africa 

 

9) Who is the author of The Canterbury Tales? 

a) D. H. Lawrence b) C. Marlowe  c) W. Blake  d) G. Chaucer 

 

10) Which of these authors wrote in the 20
th
 century? 

a) G. Orwell  b) Jane Austen c) C. Dickens  d) P. B. Shelley  

 

 
PART 2: GRAMMATICAL AND LEXICAL TEST – 1 pol. = 2 body (celkem 70) 

Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 

 
1. Winnie the Pooh was not ………… to get through the Rabbit’s hole. 

A) enough slim  B) so slim     C) slim enough  D) as slim 

 

2. He ………… happy now. 

A) does not seem to be    B) is seeming not to be  

C) does not seems to be    D) seems to be no 

 

3. Have you ever been to Scotland? – Yes, I …………, last year. 

A) have went  B) have   C) was being  D) was going 

 

4. When my son ………… in the morning, he’ll see his birthday presents at once. 

A) will wake up  B) has waken up C) wakes up  D) woke up 

 

5. They married twenty years ago and it has always been a very happy ………… . 

A) marriage  B) honeymoon C) wedding  D) engagement 

 

6. When I opened the door, the girl ………… “Hello”. 

A) is saying  B) was telling  C) said  D) told 

 

7. “I agree,” I said. – “I hoped …………,” she replied. 

A) that you are agreeing  B) that you’d agree C) you to agree D) for you agree 

 

8. Sixty per cent of the TV viewers chose him as their………… actor. 

A) popular   B) better  C) favourite  D) liked 

 

9. He ………… starve than steal. 

A) had rather  B) would rather C) did rather  D) rather would 

 

10. I had to put ………… having the party because I was ill. 

A) up   B) through  C) off   D) on 

 

11. He wanted to help his mother, so he ………… the table. 

A) lay   B) lain   C) lied   D) laid 
 

12. He ................... me until two days ago. 

A) doesn’t phone  B) hasn’t phoned C) hadn’t phoned D) won’t phone 

 



 3 

13. If I’d known that there was going to be an electricity strike, I ................... candles now. 

Unfortunately, I have none at home. 

A) would used  B) would be using C) will have used D) will be using 

 

14. I would like to know why ................... into so many languages. 

A) did the book translate   B) the book translated   

C) the book was translated  D) was the book translating 

 

15. They promised they would go on a trip if the weather ................... fine. 

A) had been  B) was   C) will be  D) would be 

 

16. I ................... the guitar for a year next month. 

A) am playing    B) have been playing  

C) play     D) will have been playing 
 

17. ................... TV, he recognized Paul among the actors. 

A) Having been watched B) Having watching C) Watched  D) Watching 
 

18. Rarely ................... each other these days. 

A) do we visit  B) we are visiting C) we will visit D) we visit 

 

19. We suggested ................... invited. 

A) him for being  B) that his being C) that he should be D) to him be 
 

20. She saved a lot of money because she bought a cut-………… ticket. 

A) cost   B) price  C) value  D) expense 

 

21. I usually ………… my sweaters by hand in warm water. 

A) wash   B) clean  C) brush  D) wipe 

 

22. They asked the secretary ………… them the papers. 

A) please to give  B) please give  C) that she gave D) to give 
 

23. He is ………… his sister. 

A) much more tall then   B) much more tall that    

C) much taller then   D) much taller than 
 

24. It would have been all right if I ………… writing immediately. 

A) will start    B) would start     

C) had started    D) would have started 

 

25. It’s an expensive car, but it ………… every penny. 

A) values   B) costs  C) is priced  D) is worth 
 

26. You’ll never ………… who I met in the street today. Mrs Smith! 

A) suppose  B) guess  C) expect  D) relate 

 

27. The good thing is that the village is very quiet, but on the other ………… there aren’t any shops. 

A) way   B) side   C) hand  D) back 

 

28. If we don’t stop them fighting, they’ll hurt ………… . 

A) one another  B) each the other C) one the other D) one to another 

 
29. Please ................... in mind that your appearance and dress are very important. 
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A) carry   B) bear  C) take   D) hold 

 

30. If there is one thing I don’t like, it is ................... tea. 

A) delicate  B) bright  C) water  D) weak 
 

31. He got an excellent grade in his examination..... the fact that he had not worked particularly hard. 

A) on account of  B) because of  C) in spite of  D) although 

 

32. Films sometimes overdo their portrayal of reality – ............... example is the ‘horror’ movie. 

A) like   B) such as  C) take   D) one such 
 

33. We may win, we may lose – it’s just the ................... of the draw! 

A) strike   B) odds  C) hit   D) luck 
 

34. Never ................... a gift horse in the mouth. 

A) feel   B) look  C) catch  D) hold 

 

35. Oh, my pen has ................. ; can you lend me yours?  

A) run down  B) run in  C) run off  D) run out 
 
 
 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části  
písemný test celkem: 100 bodů (za nesprávné odpovědi nebyly strhávány body) 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Český jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 23 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 92 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 63,91 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,90 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Francouzský jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 14 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 96 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 74,21 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 17,27 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Historie 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 9 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 70,56 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,05 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Latinský jazyk a kultura 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 76 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 5,66 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Německý jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 10 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 91 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 74,00 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,90 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Polský jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 22,87 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Psychologie 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 26 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 64,88 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,28 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Ruský jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 4 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 73 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,68 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Španělský jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 7 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 93 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 80,43 
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 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,54 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Základy společenský věd 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 11 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 82  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 69,73 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8,64 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: -
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Test z anglického jazyka - varianta  B 
 

PART 1: CULTURAL TEST – 1 položka = 3 body (celkem 30) 

Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 

1) What was the name of the colony established in 1620 by the Pilgrim Fathers in what is now 

Massachusetts?    

a) Plymouth  b) Jamestown     c) Mayflower  d) Hudson  

2) The American Civil War ended in 

a) 1776   b) 1861  c) 1865  d) 1881 

3) What does the American Congress consist of? 

      a) the Senate and the House of Commons  

b) the House of Commons and the House of  Lords  

c) the House of Representatives and Cabinet  

d) the Senate and the House of Representatives 

4) Which of these authors wrote in the 20
th
 century? 

 a) Nathaniel Hawthorne   b) Francis Scott Fitzgerald  

c) James Fenimore Cooper  d) Benjamin Franklin 

5) Which of these authors was the first to introduce free verse? 

 a) Allen Ginsberg  b) Walt Whitman c) Edgar Allan Poe d) Carl Sandburg 

6) What is the capital of Wales? 

a) Swansea  b) Cardiff  c) Exeter  d) Belfast 

7) What are the two major political parties in Britain? 

a) Labour Party and Democratic Party    b) Conservative and Labour Party  

c) Conservative Party and Tory Party d) Republican Party and Labour Party 

8)  Which of these countries has not been a British colony? 

a) China   b) South Africa c) India  d) New Zealand 

9) Which of these Shakespeare plays is a comedy? 

a) A Midsummer Night’s Dream   b) Hamlet   c) Othello d) Richard II 

10) Which of these authors wrote in the 19
th
 century? 

      a) G. Orwell  b) K. Amis  c) C. Dickens  d) C. Marlowe  

 
 
PART 2: GRAMMATICAL AND LEXICAL TEST – 1 pol. = 2 body (celkem 70) 

Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 

1. Molly hasn’t got your money. Jack hasn’t got ………. . 

A) it, too   B) them, too  C) it, either  D) them, either 

2. You have to pay more if you have………. baggage. 
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 A) enough   B) excess  C) several  D) many 

3. She informed me that she ………. at all for the previous six months. 

A) hasn’t been worked B) hasn’t had working 

C) hadn’t been working D) hadn’t been worked 

4. It’s a pity. I ………. the umbrella all day long if I’d known it wasn’t going to rain. 

A) mustn’t have carried B) hadn’t to carry 

C) didn’t need to carry D) wouldn’t have carried 

5. She used to have four servants, ………. stayed in the house after her death. 

 A) all who   B) all of which C) all of whom D) all that 

6. We suggested .................... invited. 

 A) him for being  B) that his being C) that he should be D) to him be 

7. If only I .................... Mr Lee all those things last week. 

 A) didn’t tell  B) hadn’t told C) haven’t told D) wouldn’t tell 

8. He is used .................... lunch at twelve. 

 A) have   B) having  C) to have  D) to having 

9. Bill, ......................wanted to make an impression on Ann, took her to the best restaurant in town. 

A) who   B) that   C) which  D) as 

10. He had a stroke two months ago and he has been .....................hospital since then. 

A) at   B) at the  C) in   D) at a 

11. Stop ........................  –  be brave enough to give up that awful habit! 

A) to smoke  B) and smoke  C) smoking  D) with smoking 

12. Everybody thought he was guilty but I didn’t. He .......................... the shopkeeper. 

A) can’t murdered B) can’t have murdered    C) can’t murder D) can’t had murdered  

13. We are going to have a celebration on May Day – by that time we ................... together for ten 

years! 

A) will have been B) are   C) will have been being D) will be 

14. It’s high time we ....................... them the truth. 

A) will tell   B) had told  C) told   D) would tell 

15. Give me a call as soon as you ........................... home! 

A) will come  B) come  C) came  D) would come 

16. He thought she ........................... about it, but the opposite was true. 

A) has already heard B) had already heard C) will already be heard   D) was already heard 

17. I still miss John, I wish I ............................ him. 

A) have never left  B) had never left C) never left  D) would never left 

18. If their goods  ........................... less expensive they wouldn’t have any problems getting more 

customers. 
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A) were    B) are   C) was   D) is    

19. He made me ………. . 

 A) happy    B) being happy C) to be happy D) that I got happy 

20. She showed me how to make the cake but perhaps she ………. down the recipe for me. 

 A) should have written B) ought write  C) should be writing D) must have written 

21. The children shouldn’t be left alone. They’re too young to look after ………. . 

 A) them   B) themselves  C) every other  D) their own 

22. There’s a man standing on the ………. corner who looks very suspicious. 

 A) avenue   B) path  C) road  D) street 

23. The new Prime Minister is trying to find a ………. to the country’s economic problems.  

 A) reaction  B) reply  C) solution  D) retribution 

24. Her English has reached a ………. level. 

 A) tall   B) big   C) good  D) strong 

25. I like the red dress and the pink shoes. The trouble is that they don’t go ………. each other very 

well. 

 A) to   B) along  C) on   D) with 

26. What is Johnny like? – He ………. . 

A) is very well  B) is very kind C) likes swimming D) is liking swimming 

27. I proposed marriage to her last week but she ………. . 

A) didn’t ever say yes B) hasn’t said yes yet C) hasn’t said yes already D) didn’t say 

28. There wasn’t enough snow ………. skiing. 

A) for to go  B) for us going C) for we could go D) for us to go 

29. They didn’t sign the contract because there were a number of points they couldn’t 

agree ………. .  

A) for   B) on   C) at    D) up 

30. The roads are wet. If I were you I would .................... down. 

 A) speed   B) go   C) slow  D) break 

31. She often wears a .................... hat to protect her head when the sun is very hot. 

 A) parasol   B) fur   C) straw  D) top 

32. Some animals are on the .................... of becoming extinct. 

 A) line   B) verge  C) tip   D) side 

33. Fortunately, nobody was ________ in the accident. 

A) broken   B) damaged  C) injured  D) wounded 

34. I’ll have to ________ some shopping after work. 

A) make   B) made  C) charge  D) do 

35. The articles on the notice board should be more ________ . 
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A) topically  B) actual  C) up-to-date  D) immediate 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části  
písemný test celkem: 100 bodů (za nesprávné odpovědi nebyly strhávány body) 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Český jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 22 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 95 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 67,23 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 17,44 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Francouzský jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 93 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,00 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Historie 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 9 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 95 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 70,11 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,73 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Latinský jazyk a kultura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 81 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,50 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Německý jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 11 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 81 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 62,36 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,81 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Polský jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 22,27 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Psychologie 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 28 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 97 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 60,82 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,80 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Ruský jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 4 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 74 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,03 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Španělský jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 8 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 92 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 74,50 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,83 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Základy společenský věd 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 7 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 79 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 68,00 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7,59 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Test z anglického jazyka - varianta  C 
 

PART 1: CULTURAL TEST – 1 položka = 3 body (celkem 30) 

Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 

1) In what year did the Pilgrim Fathers arrive in Cape Cod (New England)? 

a) 1492   b)1607   c)1620           d) 1776 

2)  American independence was declared in 

 a) New York  b) Boston  c) Washington, D.C. d) Philadelphia 

3)  What is celebrated on the fourth Thursday of November in the U.S.? 

a) Thanksgiving Day b) Independence Day c) Labor Day  d) Presidents’ Day 

4)  Which of these authors did not write in the 19
th
 century? 

a) Tennessee Williams    b) Walt Whitman    c) Edgar Allan Poe    d) Emily Dickinson  

5)  Which of these authors wrote about Native Americans (Indians)? 

      a) Bernard Malamud   b) Sinclair Lewis      

c) James Fenimore Cooper    d) Theodore Dreiser 

6)  What is the capital of Northern Ireland? 

a) Cardiff   b) Glasgow  c) Belfast  d) Edinburgh 

7)  Which party is the government party in today’s Britain? 

a) Labour   b) Democratic  c) Conservative  d) Republican 

8)  Who was the English monarch when England defeated the Spanish Armada in 1588? 

a) Henry VIII  b) Charles I  c) Elizabeth I  d) Mary Stuart 

9)  Which of these plays was not written by William Shakespeare? 

a) The Tempest    b) Hamlet    c) Othello  d) Richard VII 

10) Who is the author of 1984 and Animal Farm? 

a) G. Orwell  b) D. H. Lawrence c) C. Dickens  d) O. Cromwell  

 

PART 2: GRAMMATICAL AND LEXICAL TEST – 1 pol. = 2 body (celkem 70) 

Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 

6. There was a bank robbery, and the police are looking ………. the matter. 

A) up to   B) in on  C) into   D) to 

7. When he came back to Spain, he ………. up the job he had had before. 

A) got    B) took   C) made  D) worked 

8. I must ………. to the bank before it shuts. 

A) dash   B) leave  C) fall   D) crash 

9. After the earthquake, very little of the building ………. standing. 
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A) kept   B) rested  C) left   D) remained 

5. “I doubt it,” I said. – “I hoped …………… ,” Tom replied. 

A) you will be agreeing B) that you’d agree C) you to agree D) for you agreeing 

6. This bull normally doesn’t chase people unless something ……………him angry. 

A) will make  B) makes  C)  won’t make D) doesn’t  make 

7. If only I …………… for that job! I’m sure I would have got it.  

A) had applied   B) apply  C) would apply D) have applied 

8. Then we saw a dog, …………… seemed to be confused, and we took it home. 

A) who   B) that   C) what  D) whom  

9. Brandon said that the dog would bite me if I …………… its tail. 

A) had pulled   B) did pull  C) pulled  D) will pull 

10. He said that if he met me again next week, he …………… me all about it. 

A) had told  B) told   C) will tell   D) would tell  

11. Oh no, look, this is not my signature!  I wouldn’t forget …………… it. 

A) on signing  B) to have signed C) that I sign   D) signing 

12. The number of children born ............... wedlock has increased recently. 

A) out of   B) without  C) with  D) by  

13. The queue was quite short so I ........... very long – I was out of there in five minutes. 

A) needn’t have waited     B) didn’t have to wait  

C) needed not to wait      D) don’t have to wait 

14. The Aswan Dam holds back ........... flood waters of ........... Blue Nile. 

A) -, -   B) a, the  C) the, the  D) the, -  

15. I hope I ............. richer when I finish the project! 

A) will be   B) were  C) would be  D) have been   

16. It’s a pity you didn’t come; you .............. liked it. 

A) did   B) will   C) would have D) might had 

17. The President ............. to be against the new law. 

A) has said  B) is said  C) said   D) is being said 

18. Stop ............. the dog! He might bite you! 

A) to tease   B) tease  C) teasing  D) be teasing 

19. I think you’d better take a credit card with you …………… you run out of cash. 

A) unless   B) otherwise  C) for   D) in case 

20. George is so rude and aggressive that trying to please him is completely …………… . 

A) worthless  B) endless  C) careless  D) pointless 

21. She wears bright clothes, has lots of jewellery and her face is always heavily made …………… . 
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A) out   B) up   C) on   D) away 

22. She has a very good job. I am sure she …………… over twenty thousand pounds. 

A) gains   B) earns  C) wins  D) does 

23. I’m sure this is the wrong street. Let’s turn …………… . 

A) along   B) through  C) back  D) down 

24. Write soon and give me all your latest …………… . 

A) story   B) gossips  C) news  D) new 

25. …………… of this land belongs to my grandfather. 

A) A good many  B) Several  C) A good deal D) Few 

26. It was …………… nice of you to carry my suitcase. Thank you very much. 

A) much   B) such  C) how  D) so 

27. It’s my …………… to answer the phone and pass any message on to the right people. 

A) working  B) post   C) job   D) employment 

28. “Shall we …………… a short walk before lunch?”, the old man suggested. 

A) go for   B) go in for  C) go at  D) go though 

29. They …………… every weekend at their cottage in the country. 

A) go   B) visit  C) spend  D) depart 

30. John’s mother doesn’t ……………of eating between meals. 

A) approve  B) agree  C) accept  D) let 

31. The …………… from London to Bristol takes two hours by car. 

A) journey  B) driving  C) voyage  D) way 

32. Use your time sensibly. Don’t …………… it. 

A) lose   B) spend  C) waste  D) move 

33. He was homesick, and …………… all his friends and family. 

A) missed   B) desired  C) lost   D) admired 

34. Jump in the car. There is enough …………… for you. 

A) room   B) place  C) seat   D) site 

35. We didn’t have a very nice holiday. The weather was …………… awful. 

A) absolutely  B) terribly  C) complete  D) finally 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části  
písemný test celkem: 100 bodů (za nesprávné odpovědi nebyly strhávány body) 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Psychologie 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 



 

 15 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 77 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 2,12 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Španělský jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 85 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Test z anglického jazyka - varianta  D 

 

PART 1: CULTURAL TEST – 1 položka = 3 body (celkem 30) 

Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 

 

1)  What was the name of the first permanent English settlement in America, established in 1607? 

a) Plymouth  b) Johnstown     c) Jamestown  d) Virginia 

2) The American Civil War began in 

 a) 1776   b) 1861  c) 1881  d) 1883 

3) Which is the largest state of the USA? 

 a) Alaska   b) Texas  c) Florida  d) California 

4) Which of these authors did not write in the 20
th
 century? 

a) John Updike       b) Arthur Miller      c) Herman Melville     d) J. D. Salinger 

5) Who is the author of the novel On the Road?  

a) Allen Ginsberg       b) Jack Kerouac c) John Steinbeck    d) Francis S. Fitzgerald 

6) What does Great Britain consist of?    

a) England, Ireland, Wales, Scotland  b) England, Scotland, Wales 

c) England, Scotland, Wales, Northern Ireland d) England, Scotland 

7) Which of these politicians has never been the British Prime Minister? 

a) Margaret Thatcher b) Robin Cook c) Tony Blair  d) Gordon Brown 

8) Which of these dynasties ruled over England in the 16
th
 century? 

a) Tudor   b) Stuart  c) Norman  d) Hanoverian 

9) Which of these writers is a Lake poet? 

a) V. Woolf    b) S. Beckett    c) W. Wordsworth d) O. Wilde 

10) Who is the author of Oliver Twist and David Copperfield? 

a) G. Orwell  b) D.H. Lawrence c) C. Dickens  d) O. Wilde  

 

PART 2: GRAMMATICAL AND LEXICAL TEST – 1 pol. = 2 body (celkem 70) 

Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 

1. His knowledge of the Highway Code ______________ not satisfactory at all. 

A) are   B) will be  C) is   D) can 

2. If I have _____________ big supper, I can’t sleep well. 

A) a   B) great  C) the   D) much 

3. He always wants me to translate something  ______________ short notice. 

A) in   B) with  C) at   D) on 
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4. ______________ you change your opinion, let us know. 

A) would   B) will   C) should  D) may 

5. I still remember _______________ that poem for the first time. 

A) reading  B) have read  C) to read  D) having reading 

6. He ________________ about it; if he had heard something he would have been very 

disappointed. 

A) must have heard B) can’t have heard C) can’t hear  D) heard 

7. ________________ a lot of money, he could buy anything he wanted. 

A) As winning  B) Win  C) Having won D) Having had won 

8. It is requested that a vote _______________ . 

A) were taken  B) be taken  C) will be taken D) is to be taken 

9. He asked whether he ______________ my phone. 

A) may be use  B) can have use C) might use  D) cannot use 

10. Lord Manners was a rich and famous banker. When he died recently, he _____________ a 

magnificent funeral. 

A) had been given  B) gave  C) had given  D) was given 

11. I don’t think you _________________ your dissertation by the end of this June. 

A) will have finished B) will finished C) shall finish  D) finish 

12. Don’t pile the books up like this – it _________________ to fall down! 

A) will   B) is going  C) must  D) may 

13. He _________________ me until two days ago. 

A) wouldn’t be phoning B) won’t phone C) had not phoned D) has not phoned 

14. I’ve dialled all his numbers. I _______________ to get through to him for the last ten minutes. 

A) tryed   B) had been trying  C) have been trying D) were trying 

15. I just hate all these discussions about grammar – I wish I ______________ to study medicine 

instead! 

A) had decided  B) decided  C) decide  D) was deciding 

16. This travel guide is very useful, but it does not __________ to cover every aspect of the country. 

A) claim   B) announce  C) state  D) expect 

17. It’s the Prime Minister’s right to __________ an election at any time he likes. 

A) summon  B) nominate  C) call   D) submit 

18. __________ his advice, I would never have got the job. 

A) Except   B) Apart from  C) But for  D) As for 

19. That was only the first day of the competition. ……………, but we will have to do just as well 

tomorrow if we want to win.  

 A) As far as it goes B) Far too much C) So far so good D) As far so well 



 

 18 

20. He didn’t know anything about business, so setting up his own company was ……………. 

A) a leap into the clouds B) a leap in the dark C) a leap into the whole D) a leap 

aside 

21. If you are not happy with the situation you should ……………a complaint. 

A) do   B) make  C) take   D) pay 

22. I spent several years in Spain, …………… I never learnt to speak Spanish. 

A) thus   B) despite  C) yet   D) in spite of 

23. The bank won’t give you a loan until they have ……………your financial situation. 

A) checked in  B) checked off C) checked up  D) checked out 

24. I don’t want  ……………exactly how the system works; it’s quite secret. 

A) to give away  B) to give back C) to give off  D) to give up 

25. They cannot put a price on that picture. As it is so valuable, it is ……………. 

A) priceless  B) pricely  C) priceful  D) price-free 

26. Decide which of these words does NOT have a similar meaning to ‘dishonest’: 

A) underhand  B) sneaky  C) devious  D) daunting 

27. The friends I …………… in my home town are different from my college friends. 

A) hang out with  B) hang through to C) hang over  D) hang up with 

28. You expect a certain amount of criticism, but you just have to …………… and get on 

with your job. 

A) rise and shine  B) rise to the bait C) rise to the level D) rise above it 

29. Decide which of these words does NOT refer to a person: 

A) competitor  B) installation C) entrant  D) winner 

30. Decide which of these words is NOT connected with cricket: 

A) bat   B) linesman  C) umpire  D) wicket 

31. She doesn’t mind if you use her things but please ……………where you found them or 

she won’t know where they are. 

A) put them back B) put them in  C) put them over D) put them across 

32. He decided to ……………after twenty years in the job, saying it was time someone else 

took over. 

A) stand over  B) stand up  C) stand out  D) stand down 

33. These new aspirins are round and much smaller, so they’re easier to …………… . 

A) chew   B) gulp  C) sip   D) swallow 

34. It’s difficult for older people …………… new words. 

A) memorize  B) to remind  C) to remember D) reminding 

35. What have you done …………… the TV? It doesn’t work. 
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A) on   B) to   C) by   D) for 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo 
její části  
písemný test celkem: 100 bodů (za nesprávné odpovědi nebyly strhávány body) 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Český jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 57 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7,78 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Psychologie 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 57 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,10 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Španělský jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 75 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00  
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Základy společenský věd 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 54 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 6,03 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 
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Test z anglického jazyka - varianta  I 
 

PART 1: CULTURAL TEST – 1 položka = 3 body (celkem 30) 

Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 

 

1)  Jamestown, the first permanent English settlement in America, was established in 

 a) 1562   b) 1607  c) 1620  d) 1630 

2)  The Confederacy waged the Civil War against        

a) the Federal Republic of America b) the Southern States of America  

c) the Northern States of America          d) the Union 

3)  Which state has the largest population in the U.S.? 

 a) New York  b) Illinois  c) California  d) Florida 

4)  Which of these authors wrote in the 20
th
 century? 

 a) William Faulkner  b) Herman Melville c) Mark Twain d) Edgar Allan Poe 

5)  Who is the author of The Grapes of Wrath? 

 a) Ernest Hemingway b) Jack London c) John Steinbeck d) Upton Sinclair 

6)  What does the geographical name “British Isles” include? 

a) England, Wales, Scotland 

b) England, Wales, Scotland, Northern Ireland 

c) England, Wales, Scotland, Northern Ireland, Ireland 

d) England, Wales, Greenland 

7)  Which of these politicians is currently the British Prime Minister? 

a) Margaret Thatcher b) David Cameron c) Tony Blair  d) Gordon Brown 

8)  Which of these dynasties ruled over England in most of the 17
th
 century? 

a) Hanoverian  b) Stuart  c) Cromwellian     d) Norman 

9)  Which of these writers was primarily a playwright? 

a) D. H. Lawrence   b) T. S. Elliot      c) J. Swift     d) G. B. Shaw 

10) Who is the author of The Picture of Dorian Gray and The Importance of Being Earnest? 

a) G. Orwell  b) D. H. Lawrence c) C. Dickens  d) O. Wilde  

 

PART 2: GRAMMATICAL AND LEXICAL TEST  – 1 pol. = 2 body (celkem 70) 

Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 

 

1.  Yorkshire’s industrial architecture is part of the English national ____________. 

A/ ancestry  B/ heritage  C/ inheritance  D/ historian 
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2.  He ____________ a resumé of the novel for me but I lost it. 

A/ made   B/ done  C/ gathered  D/ make 

3.  Mr Butterfield spread the butter ____________ on his bread. 

A/ broadly   B/ deeply  C/ highly  D/ thickly 

4.  They are still searching for a solution ____________ the problem. 

A/ at   B/ in   C/ to   D/ on 

5.  Talk about clumsy! He was ____________ a bull in a china shop! 

A/ alike   B/ like   C/ as   D/ in spite 

6.  The complaints he received were like water off a duck’s ____________ . 

A/ back   B/ feathers  C/ wings  D/ body 

7.  After the crash, a number of people were taken to hospital with ____________ injuries. 

A/ great   B/ high  C/ deep  D/ serious 

8.  During the war, the black market in luxury goods ____________. 

A/ blossomed  B/ bloomed  C/ flourished  D/ flowered 

9.  Claims for compensation could ____________ run into billions. 

A/ well   B/ far   C/ much  D/ most 

10. There was a(n) ____________ of freshly baked bread coming from the field kitchen. 

A/ reek   B/ aroma  C/ stink  D/ drift 

11. He said he had no money, ____________ was not true. 

A/ as   B/ which  C/ what  D/ however 

12. After three months ____________ and with no land in sight the sailors felt exhausted. 

A/ at the sea  B/ in sea  C/ at sea  D/ by sea 

13. Remember ____________ the windows before you leave – it’s been so windy recently. 

A/ to close   B/ closing  C/ shutting  D/ that you close 

14. I don’t think he was surprised, he ____________ about it. 

A/ must heard  B/ must hear  C/ must had heard D/ must have heard 

15. If the police ____________ better organised no crime would remain unsolved. 

A/ will be   B/ is   C/ would be  D/ were 

16. I don’t feel at home in London. I wish I ____________ from Ostrava. 

A/ have never moved   B/ would never move  

C/ would never moved   D/ had never moved 

17. Let me know as soon as you ____________ it. 

A/ find   B/ will find  C/ would find  D/ found 

18. She told me that he ____________ his leg. 

A/ is broken  B/ was breaking C/ was broken  D/ had broken 
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19. It is time we ____________ something to eat. 

A/ had   B/ would have  C/ had had  D/ will have 

20. By the end of next month he ____________ here for ten years. 

A/ will have been  B/ will be  C/ will have been being D/ is 

21. Because of the fog, our flight was ____________ from Heathrow to Birmingham Airport. 

A/ deflected  B/ diverted  C/ replaced  D/ reverted 

22. Many people think it is wrong to put animals behind ____________. 

A/ bars   B/ poles  C/ rails   D/ wires 

23. Corporal Philpot was hit by a bullet but he was only ____________ wounded. 

A/ scantly   B/ little  C/ merely  D/ slightly 

24. I can’t possibly mark your homework as your handwriting is ____________. 

A/ illogical  B/ illicit  C/ illegible  D/ illusive 

25. If you break the law, you will be ____________ trouble. 

A/ for   B/ in   C/ out   D/ out of 

26. I’d like to help but I’m afraid I’m up to my ____________ in work at the moment. 

A/ eyes   B/ hands  C/ feet   D/ tongue 

27. You have a very nasty cough. You must ____________ on cigarettes. 

A/ put off   B/ give up  C/ take down  D/ cut down 

28. I’m ____________ a party next Saturday night. 

A/ holding  B/ keeping  C/ taking  D/ getting 

29. He lives a(n) ____________ throw from the station. 

A/ apple’s    B/ arrow’s  C/ knife’s  D/ stone’s 

30. You can buy an iron at any ____________ shop. 

A/ electric   B/ electrical  C/ electrician  D/ electrifying 

31. Most animals in captivity have to be fed and ____________ at least twice a day. 

A/ drowned  B/ drunk  C/ liquidated  D/ watered 

32. The army claimed that during the invasion there was no ____________ of life. 

A/ death   B/ killing  C/ loss   D/ murder 

33. Hard as she tried, she ____________ couldn’t understand the question. 

A/ still   B/ ever   C/ always  D/ yet 

34. They arrived late for the meal – the food was ____________. 

A/ dried   B/ hard  C/ lost   D/ spoilt 

35. There has been a slight decrease ____________ imports last year. 

A/ out of   B/ in   C/ with  D/ about 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části  
písemný test celkem: 100 bodů (za nesprávné odpovědi nebyly strhávány body) 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Německý jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 74 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Zpracovali: Petra Palkovská, Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D. 

Za správnost odpovídá: Mgr. Renáta Tomášková, Ph.D. 

 


