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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 jazyka a literatura  

bakalářská jednooborová forma studia 

bakalářská dvouoborová forma studia 

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 
 

Forma přijímací zkoušky: písemná  

 

Test z Anglický jazyk a literatura - varianta A 

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 

řešení):       

 

PART 1: CULTURAL TEST 
Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 

 
1. What is the oldest American national park? 

     A) Yosemite B) Yellowstone C) Grand Canyon D) the Rocky Mountains 

 

2. What is the name of the famous American painter who was a leading figure in the pop art movement and who 

was of Slovak origin? 

A) Andy Warhol   B) Anton Cermak  C) Paul Stastny D) Rockwell Kent 

 

3. Tennessee Williams is a(n) 

A) film director   B) dramatist              C) actor             D) musician 

 

4. The battles of Concord and Lexington, and the battle of Saratoga, happened in the 

A) French-Indian War  B) Mexican War C) War for Independence D) Civil War 

 

5. 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 the Cabinet D) the Senate and the House of Representatives 

 

6. What is the capital of Northern Ireland? 

A) Cardiff   B) Glasgow  C) Belfast             D) Edinburgh 

 

7. Which party was the major opposition party before the recent general election in Britain? 

A) Labour  B) Democratic C) Conservative  D) Republican 

 

8. Which of these countries is not a former British colony? 

A) China             B) India            C) New Zealand D) South Africa 
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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 19
th

 century? 

     A) G. Orwell  B) S. Rushdie  C) C. Marlowe D) P. B. Shelley  

 

PART 2: GRAMMATICAL AND LEXICAL TEST 
Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 

 

1.  How long ………… each other before they got engaged? 

A) had Tony and Carol known                        B) were Tony and Carol knowing     

C) have Tony and Carol known                        D) do Tony and Carol know 

 

2.  It’s getting cloudy. I think it ………… . 

A) ’s going to rain B) raining   C) will have rained   D) rains 

 

 

3. When my brother was a child, he always said that he ………… a large family someday. 

A) will have  B) was having  C) would have   D) is going to have 

 

4. She ………… a few minutes ago that she was getting a big promotion. 

A)  found out     B) was finding out  

C)  is finding out     D) would find out 

 

5. If you studied for this exam, you ………… find it pretty easy. 

A) have to   B) must not  C) should   D) can 

 

6. Stacy’s Department Store is huge. You ………… find something you like there. 

A) should be able to B) would have  C) are supposed to D) had better  

 

7. Kay ………… really sick. She always comes to class, even when she has a slight cold. 

A) would be  B) must be   C) can be  D) should be  

 

8. You’re tired? You ………… take a rest before we go out. 

A) might have wanted to    B) might be wanting to   

C) want might     D) might want to 

 

9. Peter ………… back from his trip. I saw him this morning. 

A) is   B) must be  C) should be  D) might be 

 

10. Mrs. Smith has two children, and she treats ………… child the same way. 

A) each    B) both  C) all   D) all of 

 

11. Anyone ………… playing volleyball, please sign up. 

A) whose interested in    B) with whom interested in  

C) interested in     D) who interested in 

 

12. In 1964, Sellers played several characters in Dr. Strangelove, Kubrick’s tale about a mad general, ………… 

he received his first Oscar nomination. 

A) which   B) who   C) whose  D) for which 

 

13. It was too late to cancel the order because the invitations had already ………… . 

A) printed   B) been printed C) print  D) printing 

 

14. My skirt is too long, so ………… it shortened. 

A) I was had   B) I’ve had  C) I’m had   D) I’m having 

 

15. I think you should apply for a job with that company. However, first you’d better ………… your computer 

skills. 

A) brush up with  B) brush with up  C) brush up on  D) brush on up  
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16. Andy thinks he’s not handsome, but actually he ………… . 

A) does    B) has    C) was   D) is 

 

17. Thanks for doing all the driving on this trip! I really enjoy ………… around. 

A) driving   B) having driven  C) being driven D) to driving  

 

18. It’s possible to take a vacation on a budget; …………, you can go camping. 

A) on the contrary B) otherwise  C) for instance D) finally 

 

19. Do not open your test booklet until ………… to do so. 

A) you tell   B) having told  C) told   D) telling 

 

20. Be sure to apply plenty of sunblock before ………… out in the sun. 

A) going   B) your going  C) you going  D) having gone 

 

21. ………… thirty pounds, Edna has to buy new clothes. 

A) Having lost  B) Having been lost C) To lose  D) Losing 

 

22. This report ………… smoking is bad for your health. 

A) suggests the fact    B) suggests the fact that   

C) suggests what     D) suggests that 

 

23. The economy is regarded as the ………… factor which will determine the outcome of the general election. 

A) lock   B) key   C) slight  D) feel-good 

 

24. In the distance was a ………… building. 

A) solitary   B) alone  C) deaf  D) dry 

 

25. He lifted the baby ………… out of its cot. 

A) softly   B) gently  C) lightly  D) finely 

  

26. What do you hope to ………… from the course? 

A) gain   B) achieve  C) supply  D) have 

 

27. Who ………… you to cook? 

A) learnt   B) lectured  C) lesson  D) taught 

 

28. It would be ………… to take an umbrella. 

A) sensitive  B) senseful  C) sensible  D) in every sense 

 

29. The exam was a piece of …………. 

A) bread    B) cake   C) bone  D) easy 

 

30. People who don’t finish a job really make me see …………. 

A) angry   B) them  C) friends  D) red 

 

31. The accounts ………… are having a Christmas party this week. 

A) apartment  B) department   C) compartment D) sector  

 

32. The theatre and cinema closed and the town became a cultural ………… . 

A) hill   B) island   C) desert   D) place  

 

33. Last time I took my pulse, it was a bit ………… . 

A) quickly   B) distant   C) fast   D) measured  

 

34. His ………… suddenly erupted. 

A) brave  B) raffle   C) rage  D) raid  

 

35. I had very little information about the company, so writing to them was a bit of a ………… in the dark. 
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A) leap   B) climb  C) job   D) walk 

 

 

Group: A 

 

ANSWER SHEET – Anglický jazyk a literatura Bc. 
 

PART 1: CULTURAL TEST – 1 položka = 3 body (celkem 30) 
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

B A B C D C C A D D 

 

 

 

PART 2: GRAMMATICAL-LEXICAL TEST – 1 pol. = 2 body (celkem 70) 
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

A A C A C A B D A A 

11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 

C D B D C D C C C A 

21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 

A D B A B A D C B D 

31) 32) 33) 34) 35) 

B C C C A 

 

 

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) 

  

Anglický jazyk a literatura (jednooborové studium) 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 113 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 96 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 63,75 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,17 

 Decilové hranice výsledku zkoušky:  

d1=41,2 : d2=49,4 : d3=53,6 : d4=61,8 : d5=65 : d6=69 : d7=74,4 : d8=79 : d9=83,8 

 

Anglický jazyk a literatura (dvouoborové studium) 

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: 26 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 60,62 
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 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,43 

 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: 88 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 73,00 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,39 

 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: 87 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 60,56 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,54 

 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: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 80 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

 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: 16 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 87 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 68,31 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,66 

 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: 91 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 26,84 

 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: 42 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 93 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 60,17 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,06 
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 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: 3 

 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: 22,94 

 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: 94 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 73,00 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,84 

 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: 16 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 96 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 65,50 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,85 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

 

 

Ostrava 25. 6. 2010 

 

Zpracovala: Petra Barešová    

 

 

 

Za správnost odpovídá: Mgr. Andrea Holešová 
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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

 

1.  Studijní program B7310 Filologie – bakalářské studium, jednooborové a dvouoborové 
 

a) Studijní obor Anglický jazyk a literatura   

bakalářská jednooborová forma studia 

bakalářská dvouoborová forma studia 

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 – 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 
 

Forma přijímací zkoušky: písemná  

 

Test z Anglického jazyka a literatury - varianta B 

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 

řešení):       

 

PART 1: CULTURAL TEST 
Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 

 
1. Which city is the second largest city of the USA? 

A) New York City          B) Chicago           C) Houston        D) Los Angeles 

 

2.  In which city can you visit the Metropolitan Museum of Art? 

A) Washington, D.C.     B) New York City              C) Boston                   D) Philadelphia 

 

3.  Death of a Salesman is a play by 

      A) Tennessee Williams     B) Arthur Miller    C) Edward Albee   D) Eugene O’Neill 

 

4. Who was the main author of the Declaration of Independence? 

    A) George Washington     B) Samuel Adams  C) Thomas Jefferson   D) Benjamin Franklin 

 

5. The American President is elected, together with the Vice President, to a 

    A) three-year term          B) four-year term       C) five-year term       D) six-year term 

 

6. Edinburgh is the capital of … 

A) Scotland         B) Northern Ireland    C) the Highlands     D) Wales 

  

7.  Which of the British political parties was led by Tony Blair? 

A) Labour    B) Liberal Democrat          C) Conservative      D) Republican 

 

8. Who was the English prime minister throughout much of the Second World War? 

A) M. Thatcher        B) H. Wilson           C) W. Churchill      D) B. Disraeli 

 

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

A) King Lear         B) Richard III              C) Othello                 D) Richard VIII 
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10. Who is the author of Songs of Innocence? 

      A) G. Orwell      B) D.H. Lawrence        C) W. Blake               D) O. Cromwell  

 

 

PART 2: GRAMMATICAL AND LEXICAL TEST 
Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 

 

1.  By the time I ………… this, I will have written a total of eight postcards. 

A) finishing   B) will have finished     C) finish  D) ’ll finish 

 

2.  We ran into traffic on our way to pick up Aunt Sally. By the time we got to the airport, her flight ………… .  

A) has arrived  B) arrived   C) had arrived  D) arrives 

 

3. What time ………… dinner tonight? 

A) will we have had B) are we having C) we will have D) would we have 

 

4. By the time we get to New York, we ………… almost 3,000 miles. 

A)  will have travelling     B) will travel  

C)  will be travelling     D) will have travelled 

 

5. Frank works too hard. He ………… give up one of his part-time jobs. 

A) should better   B) must have    C) might to  D) ought to 

 

6. I don’t think you should wait for me. This ………… a long time. 

A) should have taken B) could have taken   C) might take  D) may be taking 

 

7. The plumber ………… be able to fix the leak in your sink. Then you won’t hear water dripping all night. 

A) ought to  B) should have been   C) shall   D) had better  

 

8. Our flight leaves in less than an hour! We ………… to the airport immediately! 

A) should be gotten  B) are supposed to get         C) could get       D) had better get  

 

9. ………… use quotations in our essays? 

A) Are we used to      B) Are we supposed to  

C)  Should we have supposed to    D) Are we ought to 

 

10. ………… schools in the district have computers. 

A) Not all of the  B) Not all of    C) Not of all   D) All not of 

 

11. The elevators may not be working, ………… you must use the stairs. 

A) in which                B) that          C) in which case          D) in such case 

 

12. Shania Twain is the singer ………… music I like best. 

A) who   B) whom    C) who’s  D) whose  

 

13. Phil ………… when he lost the Forbes account. 

A) was got fired             B) got firing               C) got fired                  D) got fire 

 

14. Did Lily ………… her hair cut at Frederick’s salon? 

A) have   B) having    C) been having D) been had  

 

15. Can you understand this telephone message? I can’t ………… . 

A) figure out it       B) figure them out    C) figure up it      D) figure it out 

 

16. Linda doesn’t eat chicken. However, she ………… eat fish. 

A) should be  B) could may    C) does  D) doesn’t  

 

17. There’s no electricity in Dave’s flat, so he can’t indulge in his favourite activity, ………… . 

A) watching TV   B) to watch TV  C) watch TV  D) his watching TV  
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18. The meeting will take place at 3:00 P.M. on Friday, ………… everyone can attend. 

A) provided that   B) unless    C) even   D) even if 

 

 

19. ………… so many people contributed so much to our cause. 

A) Never have  B) Have never   C) Neither have D) Nor have 

 

20. ………… by his teachers and classmates, Mark decided to enter the speech contest. 

A) Encouraging  B) Encouraged        C) Having encouraged      D) If encouraged 

 

21. Having landed at the airport, ………… to our destination. 

A) with a taxi took us     B) we took a taxi    

C) by taking a taxi     D) in order to take a taxi 

 

22. I have ………… work to do that I don’t know where to begin! 

A) so   B) so many   C) so much  D) so that 

 

23. If you hang your clothes out in the bright sun, they will ………… . 

A) tan   B) sunbathe   C) exchange  D) fade 

 

24. This is one of the many problems ………… by working mothers. 

A) dealt   B) faced   C) arisen            D) associated 

 

25. It’s important to store ………… food in a cool place. 

A) perishable  B) destroyable   C) perishing  D) decaying 

 

26. I’ve been ………… my feet all day and I’m exhausted. 

A) by    B) on      C) up   D) about  

 

27. What can be done to ………… the business profitable? 

A) keep   B) hold   C) achieve  D) help 

 

28. There’s always ………… traffic on the motorway.  

A) strong   B) expensive    C) busy  D) quickly 

 

29. Islam is one of the great ………… religions. 

A) pagan   B) country   C) common  D) world 

 

30. He ………… you enormously. 

A) admits   B) is keen    C) admires  D) is fond 

 

 

31. He has written over 20 works of ………… . 

A) stories   B) fiction   C) novels   D) poems 

 

32. You have no ………… for the sufferings of others. 

A) feeling    B) emotion   C) sensibility  D) kindness 

 

 

33. Are we expected to ………… for dinner? 

A) put on   B) wear   C) clothe  D) dress  

 

34. The countryside around Cambridge is as flat as a …………. 

A) Netherlands  B) pancake   C) plain  D) sheet 

 

35. My sister lives in Alaska, so I only see her once in a ………… moon. 

A) blue   B) white   C) big   D) full 
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Group: B 

 

ANSWER SHEET – Anglický jazyk a literatura Bc. 
 

PART 1: CULTURAL TEST – 1 položka = 3 body (celkem 30) 
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

D B B C B A A C D C 

 

 

 

PART 2: GRAMMATICAL-LEXICAL TEST – 1 pol. = 2 body (celkem 70) 
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

C C B D D C A D B A 

11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 

C D C A D C A A A B 

21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 

B C D B A B A C D C 

31) 32) 33) 34) 35) 

B A D B A 

 

 

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) 

 

Anglický jazyk a literatura (jednooborové studium) 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 107 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 91 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 60,48 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,22 

 Decilové hranice výsledku zkoušky:  

d1=42,6 : d2=45 : d3=51,6 : d4=55,4 : d5=62 : d6=66 : d7=70 : d8=73,8 : d9=78 

 

Anglický jazyk a literatura (dvouoborové studium) 

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: 24 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 83 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 62,17 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,25 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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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: 11 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 90 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 68,64 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,52 

 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: 10 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 85 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 64,20 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,94 

 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: 2 

 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: 9,90 

 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: 14 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 91  

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 63,86 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,91 

 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: 8 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 65 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 49,25 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10,44 

 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: 7 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 80 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 62,29 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,23 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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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: 9 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 91 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 68,00 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,72 

 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: 12 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 85 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 57,42 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,65 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

 

 

 

Ostrava 25. 6. 2010 

 

Zpracovala: Petra Barešová    

 

 

 

Za správnost odpovídá: Mgr. Andrea Holešová 

  

 



 1 

 

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

 

1.  Studijní program B7310 Filologie – bakalářské studium, jednooborové a dvouoborové 
 

a) Studijní obor Anglický jazyk a literatura   

bakalářská jednooborová forma studia 

bakalářská dvouoborová forma studia 

Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Český jazyk a literatura 

Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Německý jazyk a literatura 

Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Psychologie 

Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Ruský jazyk a literatura 
 

Forma přijímací zkoušky: písemná  

 

Test z Anglického jazyka a literatury - varianta C 

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 

řešení):       

 

 

PART I – CULTURAL TEST 
Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 

 

1. What is the highest mountain of the United States? 

A) Mount McKinley B) Mount Whitney C) Mount Rainier D) Mount Olympus 

 

2.  In which city can you visit the National Gallery? 

A) Chicago         B) New York City   C) Philadelphia D) Washington, D.C. 

 

3. Moby Dick is a novel written by 

A) Nathaniel Hawthorne                           B) Herman Melville  

C) James Fenimore Cooper                           D) Henry Wadsworth Longfellow 

 

4. What was the name of the ship on which the Pilgrim Fathers reached Cape Cod in 1620? 

A) Victory         B) Bounty      C) Mayflower  D) USS Constitution 

 

5. Which word is missing in the name of the newspaper Wall Street ... ? 

A) Post         B) Journal      C) Times                         D) Tribune 

 

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.  What is the name of the leader of the party that won the most seats in the recent general election in Britain? 

 A) Nick Clegg   B) Gordon Brown   C) Tony Blair         D) David Cameron 

 

8. In which decade was Margaret Thatcher in the position of British prime minister?                                            

A) 1930s     B) 1940s    C) 1960s                    D) 1980s 

 

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 The Pickwick Papers? 

A) G. Orwell             B) D.H. Lawrence    C) C. Dickens                  D) O. Wilde  
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PART II - GRAMMATICAL AND LEXICAL TEST 
Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 
 

1.  By the end of the year Ms. Kahn ………… here for twenty years. 

A)  will work  B) has worked     C) will have worked D) is going to work 

 

2. I hope you’ll remember to call your parents when you ………… in Manila. 

A) shall arrive  B) ’ll be arriving C) ’ll arrive             D) arrive 

 

 

 

 

3. Fifty years ago, people thought we ………… able to control the weather by the 21
st
 century, but it’s still not 

possible. 

A) will have been  B) would be   C) will be  D) ’re going to be 

 

4. What time ………… dinner tonight? 

A) will we have had B) are we having C) we will have  D) would we have 

 

5. Laura thinks she saw me at the Costa Brava Cafe last night. She ………… me there because I’ve never been 

there. 

A) couldn’t be seeing B) could have seen C) couldn’t see         D)couldn’t have seen 

 

6. In many countries of the world, you ………… have a blood test to get married. It’s the law. 

A) had better B) are supposed to C) must  D) should 

 

7. I think it ………… you if you make a list before you go to the grocery store. 

A) must help  B) may have helped  C) could help   D) is able to help  

 

8. Mila ate a huge lunch, and she usually doesn’t eat much. She ………… hungry. 

A) must have been  B) must be  C) must have being           D) doesn’t have to be 

 

9. You ………… smoke in the building. 

A) mustn’t   B) don’t have to  C) have not to  D) shall not 

 

10. I have to rewrite my essay because there were ………… mistakes. 

A) a little   B) a few  C) few   D) a few of  

 

11. ………… my sisters live in Paris. 

A) Both of   B) Either of   C) Either   D) Some  

 

12. Gigantic, ………… Ronaldo DiCaprio and Kit Winslow, is playing at a theatre near you. 

A) which starring  B) that starring  C) in which starring D) starring  

 

13. The dog ………… owners are out of town was picked up by the dogcatcher. 

A)  whom   B) whose  C)  which  D) who’s 

 

14. I need to ………… . 

A) be my shoes repaired    B) have my shoes repaired   

C) get my shoes repairing   D) have my shoes repairing 

 

15. The dishes had better ………… by the time I get home! 

A) being washed  B) been washed  C) be washing  D) be washed 

 

16. Kyoko can’t speak Korean, and ………… . 

A) so can Inge  B) Inge can either  C) Inge can neither D) neither can Inge  
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17. I asked Stuart ………… my essay. 

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

 

18. Emily fell asleep ………… her head hit the pillow. 

A) as a result of  B) although   C) as well as  D) as soon as 

 

19. There are ………… people at the festival that I don’t think we’ll be able to find Nicholas. 

A) so that   B) so    C) so many  D) so much 

 

20. ………… the novel, Cynthia began to write a book review. 

A) To finish  B) By finishing C) Have finished D) Having finished 

 

21. You can watch television ………… you finish your homework. 

A) unless    B) as many as   C) as soon as  D) as much as 

 

22. ………… I seen such a display of incompetence! 

A) Have seldom  B) Seldom have C) At all  D) Almost have 

 

23. The new tax caused a .………… amount of public anger. 

A) big       B) plenty  

C) huge      D) numerous 

 

24. We’re ………… upon a new project later this year. 

A) embarking  B) starting  C) beginning  D) opening 

 

25. All flights to New York today are ………… because of bad weather. 

A) beyond   B) delighted  C) delayed  D) relayed 

 

26. Don’t ………… upset about the dress - there’s only a little stain on it. 

A) grew    B) rise    C) turn   D) get 

 

27. When he retires he will be able to look back over a ………… career. 

A) brilliant  B) glistening   C) significant  D) entire  

 

28. The details of the scandal are now ………… knowledge. 

A) often    B) repeated  C) common  D) openly 

 

29. He’s extremely irritable - he flies off the ………… at the slightest thing. 

A) mind   B) handle   C) control  D) wall 

 

30. All this time I was ………… unaware of the situation. 

A) blissfully  B) extremely  C) oftenly  D) unlikely 

 

31. I felt quite ………… during the wedding ceremony. 

A) tearish   B) crying   C) emotionally D) emotional 

 

32. As I read my mother’s letter, I began to ………… more and more homesick. 

A) feel    B) go   C) make  D) change  

 

33. People have lived in this valley since ………… times. 

A) antique   B) antiquated  C) ancient  D) long 

 

34. She suffered only ………… injuries. 

A) signal   B) minor  C) major  D) slightly 

 

35. The manager expressed ………… regret at the number of staff reductions. 

A) deep   B) broad   C) wider  D) strongly  
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Group: C   

ANSWER SHEET – Aj + Lit. 
 

 

PART 1: CULTURAL TEST  
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

A D B C B B D D C C 

 

 

 

PART 2: GRAMMATICAL-LEXICAL TEST  
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

C D B B D C C A A B 

11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 

A D B B D D C D C D 

21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 

C B C A C D A C B A 

31) 32) 33) 34) 35) 

D A C B A 

  

 

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) 

 

Anglický jazyk a literatura (jednooborové studium) 

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: 54 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura (dvouoborové studium) 

 

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: 1 

 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: 0,00 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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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: 47 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

 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: 2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 68 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 2,83 

 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: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 64 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
 

 

Ostrava 25. 6. 2010 

 

Zpracovala: Petra Barešová    

 

 

Za správnost odpovídá: Mgr. Andrea Holešová 
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