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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 capital of Wales? 
a) Swansea   b) Cardiff  c) Exeter  d) Belfast 
 
2. What was the name of the Norman conqueror who won the famous Battle of Hastings in 

1066? 
a) William   b) Henry  c) Richard  d) Edward 
 
3. Which of these countries has never been a British colony? 
a) China   b) South Africa c) India  d) New Zealand 
 
4. In which century did Oliver Cromwell live? 
a) 11th     b) 14th    c) 17th    d) 19th  
 
5. Which of these Shakespeare plays is a comedy? 
a) A Midsummer Night’s Dream   c) Othello 
b) Hamlet      d) Richard II 
 
6. Christopher Columbus discovered America in   
a) 1490  b) 1492   c) 1496  d) 1499 
 
7. What is at the top of the American judicial branch? 
a) the Superior Court     c) the Court of Appeals 
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b) the State Court     d) the Supreme Court 
 
8. Where in the United States is New England located? 
a) northwest  b) southwest   c) northeast  d) southeast 
 
9. San Francisco is famous for 
a) the Golden Gate Bridge    c) sandy beaches 
b) Beverly Hills     d) the tallest skyscraper in the US 
 
10. Which book was written by Francis Scott Fitzgerald? 
a) A Farewell to Arms    c) The Sound and the Fury 
b) The Great Gatsby     d) The Invisible Man 
 
 
PART 2: GRAMMATICAL AND LEXICAL TEST 
Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 
 
1. I wish I ………. that girl when I was 20 years old. 
A) would meet B) met   C) had met  D) have met 
 
2. You arranged everything perfectly: I ………. anything and I could just enjoy myself. 
A) can’t have done    B) couldn’t have done  
C) didn’t have to do    D) needn’t do 
 
3. At the moment the hostages ………. to remain in the plane. 
A) were forced B) being forced C) are being forced D) has been being forced 
 
4. ………. you require any further information, please contact our publicity officer. 
A) Should  B) Could  C) Might  D) Had 
 
5. I won’t pay unless you ………. the goods immediately. 
A) would provide B) wouldn’t provide C) don’t provide D) provide 
 
6. Not only ………. it, I also saw it. 
A) I heard it  B) heard I it  C) did I hear it  D) did I heard  
 
7. She was ………. lady that everyone liked her. 
A) such charming a  B) such charming  C) such a charming D) so charming 
 
8. They insisted ………. leaving early. 
A) on   B) at   C) in   D) about 
 
9. He wore his warm coat in the office, ………. surprised me. 
A) which  B) that   C) what  D) who 
 
10. ………. you’ve done is the most foolish thing ………. could have been done in the 
circumstances. 
A) that; what  B) what; –   C) what; that  D) what; who 
 
11. ………. Alps are the highest mountains in ………. Europe. 
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A) the; the  B) the; –  C) – ; the  D) – ; –  
 
12. I feel very full after that meal. ………. so much. 
A) I’m not used to eat    B) I’m not used to eating  
C) I haven’t used to eat   D) I don’t use to eat 
 
13. I lost my key. I’ll have to ………. . 
A) have another key made   B) another key made  
C) have made another key   D) made another key 
 
14. By the end of the month, I’ll ………. off my bank loan. 
A) have paid  B) be paid  C)  paid  D) be having paid 
 
15. Your football boots need ………. before the match tomorrow. 
A) to clean  B) clean  C) cleaned  D) cleaning 
 
16. He always beats me at tennis, ………. that he never practises. 
A) even   B) as   C) in spite of the fact  D) in order 
 
17. John is very busy. He has ………. free time. 
A) little  B) to little  C) few   D) a few 
 
18. Professor Higgins ………. Tom for half an hour when he asked me to come in. 
A) has already been examining  B) has already been examined 
C) had already been examining  D) had already been examined 
 
19. John ………. the most reliable person in our department. 
A) is told to be B) is known  C) is believed as D) is considered to be 
 
20. Identify the subject in the following sentence: 
“Little is being done to teach grammar.” 
A) done  B) teach  C) grammar  D) little 
 
21. Decide which part of speech the underlined word is: 
“Avalanches are extremely dangerous and can happen very suddenly.” 
A) adverb  B) adjective  C) noun  D) pronoun 
 
22. A huge amount of environmental damage has been  ………. by the destruction of the 
rainforests. 
A) brought about  B) brought out  C) brought off  D) brought up with 
 
23. You must ………. an effort to work harder this year. 
A) get   B) do   C) make  D) try 
 
24. Thank you for your donation. It was very ………. of you. 
A) jealous  B) reliable  C) generous  D) greedy 
 
25. If you have any ………. questions, please contact me. 
A) farther  B) furthest  C) fatter  D) further   
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26. He couldn’t make it to the meeting on Monday so it was ………. until next week. 
A) put off  B) put out  C) put over  D) put down 
 
27. Decide which of these words does NOT have a similar meaning to ‘hard-working’: 
A) diligent  B) industrious  C) sedulous  D) generous 
 
28. Decide which of these words has the opposite meaning to ‘expand’: 
A) remove  B) contract  C) include  D) produce 
 
29. We were not able to influence the final ………. of the negotiations.  
A) outlet  B) outlook  C) outbreak  D) outcome 
 
30. They have three daughters, but ………. them lives nearby. 
A) none of  B) neither of  C) either of  D) nor of 
 
31. I greatly ………. everything you’ve done for me. 
A) appreciate  B) admonish  C) award  D) appraise 
 
32. I’m going to take out a bank ………. to pay for the car. 
A) deposit  B) interest  C) loan  D) borrowing 
 
33. It must be finished ………. Friday afternoon. 
A) till   B) until  C) by   D) since 
 
34. The panda doesn’t eat meat. It’s a ………. . 
A) carnivore  B) herbivore  C) predator  D) reptile 
 
35. A novel is usually divided into several ………. . 
A) passages  B) chapters  C) units  D) paragraphs 
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ANSWER SHEET  - Anglický jazyk a literatura  
 
 

PART 1: CULTURAL TEST  

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 
B A A C A B D C A B 

 
 
 
PART 2: GRAMMATICAL-LEXICAL TEST  

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 
C C C A D C C A A C 

11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 
B B A A D C A C D D 

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

A A C C D A D B D A 

31) 32) 33) 34) 35) 

A C C B B 

 
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: 132 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 96 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 63,68 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,47 
 Decilové hranice výsledku zkoušky:  

d1=44,1 : d2=50 : d3=56 : d4=60 : d5=63 : d6=67,6 : d7=73 : d8=76 : d9=83 
 

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: 23 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
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 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 79 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 55,04 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,26 
 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: 11 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 89 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 70,45 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,67 
 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: 88 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 65,10 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 21,25 
 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: 5 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 96 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 72,40 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 20,08 
 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: 92 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 68,00 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,66 
 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: 2 
 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: 12,02 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Psychologie 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
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 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 22 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 93 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 63,91 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,46 
 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: 9 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 74 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 57,33 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,50 
 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: 13 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 80 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 64,92 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,25 
 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: 18 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 55,17 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,80 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
 
 
Ostrava 17.6.2011 
 
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 

 
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 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. What is the capital of Scotland? 
a) Cardiff  b) Glasgow  c) Dublin   d) Edinburgh 
 
2. Who was the English king/queen when England defeated the Spanish Armada in 1588? 
a) Henry VIII  b) Charles I  c) Elizabeth I   d) Mary Stuart 
 
3. Which of these countries is not a former British colony? 
a) Portugal  b) India  c) Australia   d) South Africa 
 
4. In which century did William the Conqueror live? 
a) 8th    b) 11th    c) 14th     d) 17th  
 
5. Who is the author of The Canterbury Tales? 
a) D. H. Lawrence b) C. Marlowe  c) W. Blake   d) G. Chaucer 
 
6. Jamestown, the first permanent English settlement in America, was established in 
a) 1562  b) 1607  c) 1620   d) 1630 
 
7. How many members does the United States Senate have? 
a) 50   b) 100   c) 200    d) 435 
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8. Which western state in the USA has the most people? 
a) Washington  b) Oregon  c) Colorado   d) California 
 
9. Los Angeles is famous for 
a) the blues  b) Hollywood  c) cable cars   d) Disney World 
 
10. Which of these writers is the most significant representative of the literature of the 

American South? 
a) William Faulkner b) John Steinbeck c) Henry James  d) Upton Sinclair 
 
 
PART 2: GRAMMATICAL AND LEXICAL TEST 
Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 
 
1. I feel sick. I wish I ………. so much cake. 
A) hadn’t eaten B) haven’t eaten C) don’t eat  D) won’t eat 
 
2. Give my love to Tom ………. you see him. 
A) would  B) should  C) have  D) had 
 
3. Ann can’t use her office at the moment. It ………. redecorated. 
A) being  B) is being  C) had been being  D) had been 
 
4. Why did you wash that shirt? It wasn’t dirty. You ………. it. 
A) needn’t have washed  B) don’t have to wash  
C) can’t have washed   D) mustn’t have washed  
 
5. Unless you ………. other plans, I’d like you to have dinner with me. 
A) make  B) haven’t made C) didn’t make D) have made 
 
6. Never ………. such a beautiful building. 
A) have I seen    B) I have seen  C) haven’t I seen D) did I saw 
 
7. I don’t have anything against football, but I ………. to football games so often. 
A) had rather you didn’t go  B) would rather you didn’t go  
C) wouldn’t rather you go  D) had rather you not go 
 
8. They are aiming ………. very high goals. 
A) in   B) on   C) at   D) to 
 
9. This school is only for children ………. first language is not English. 
A) whose  B) that   C) which   D) who 
 
10. ………. Germany and ………. Poland are not far from ………. Czech Republic. 
A) the; the; the B) – ; – ; –   C) – ; – ; the  D) a ; a; the 
 
11. He wants to learn two languages, ………. I admire. 
A) that   B) which   C) what  D) who 
 
12. When she arrived in Britain, she ………. on the left. 
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A) used to driving   B) didn’t use to driving  
C) wasn’t used to driving  D) wasn’t used to drive 
 
13. What are those workmen doing? Oh, we ………. at the moment. 
A) have the house paint  B) are having painted the house  
C) are having the house painting D) are having the house painted 
 
14. Bring your swimsuit in case ………. to have a swim. 
A) you’ll want  B) you want  C) you had wanted D) you would want 
 
15. I am quite positive I locked the door. I remember ………. the key. 
A) turn   B) of turning  C) turning  D) to have turned 
 
16. I enjoyed the match ………. the result. 
A) despite  B) although  C) even if  D) whereas 
 
17. He stopped ………. a packet of cigarettes on his way back home. 
A) with buying B) to buy  C) for buying  D) buy 
 
18. ………. all the money, he returned home. 
A) Having spent B) Spent  C) As spent  D) Spended 
 
19. Susan has got a new bicycle. 
A) So am I.  B) So will I.  C) So I have.  D) So have I. 
 
20. Identify the subject in the following sentence: 
“Have you ever eaten prawns?” 
A) you   B) have  C) eaten  D) prawns 
 
21. Decide which part of speech the underlined word is: 
“Mrs Jones is a friendly teacher.” 
A) adverb  B) adjective  C) noun  D) pronoun 
 
22. It looks like we’ve ………. milk. We’ve used it all up. 
A) run out of  B) come out with C) given out  D) brought out 
 
23. Do you think it would ………. any harm if I put the plant outside? 
A) make  B) take   C) turn   D) do  
 
24. He must be quite ………. to chair the meeting and talk in front of so many people. 
A) selfish  B) self-conscious C) self-confident D) self-inflicted 
 
25. Decide which of these expressions does NOT have a similar meaning to ‘hardly’: 
A) scarcely  B) barely  C) densely  D) almost not 
 
26. The ceremony will ………. in the square. 
A) take place  B) take part  C) take time  D) take in 
 
27. Most airlines allow passengers to take two ………. for free. 
A) luggages  B) luggage  C) pieces luggage D) pieces of luggage 
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28. Let’s go to the cinema, ………. ? 
A) will you  B) shall we  C) do you  D) do we 
 
29. I ………. her to arrive at ten o’clock, but she didn’t turn up. 
A) expected                 B) waited  C) hoped  D) looked forward 
 
30. The question of air pollution has become very ………. . 
A) present                   B) actual   C) topical  D) momentary 
 
31. If you travel at ………. , be prepared for a long wait. 
A) rush time  B) rush hour  C) speed hour  D) busy hour 
 
32. I hope you don’t ………. the smoke. 
A) matter  B) mind  C) care   D) disagree 
 
33. If you’ve got a bad cold, it’s no wonder you’re ………. . 
A) out of order B) out and about C) under the skin D) under the weather 
 
34. I read a great ………. of Bob Dylan. It was a fascinating life story. 
A) biography  B) bibliography C) textbook  D) anthology  
 
35. Use your ………. sense. That is all you need to solve this problem. 
A) sane  B) common  C) healthy  D) clever 
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ANSWER SHEET  - Anglický jazyk a literatura  
 
 

PART 1: CULTURAL TEST  

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 
D C A B D B B D B A 

 
 
 
PART 2: GRAMMATICAL-LEXICAL TEST  

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 
A B B A D A B C A C 

11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 
B C D B C A B A D A 

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

B A D C C A D B A C 

31) 32) 33) 34) 35) 

B B D A B 

 
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: 126 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 97 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 59,08 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,34 
 Decilové hranice výsledku zkoušky:  

d1=43 : d2=47 : d3=53 : d4=56 : d5=58 : d6=62 : d7=66 : d8=70 : d9=75 
 

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: 19 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
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 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 85 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 62,21 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,26 
 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: 10 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 75 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 65,40 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7,93 
 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: 86 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 58,67 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,39 
 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: 69 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 5,69 
 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: 8 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 92 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 66,88 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,13 
 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: 74 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8,74 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Psychologie 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
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 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 24 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 52,42 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,82 
 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: 11 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 83 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 59,00 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,81 
 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: 11 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 77 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 62,18 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,33 
 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: 22 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 59,73 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,48 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
 
 
Ostrava 17.6.2011 
 
Zpracovala: Petra Barešová    
 
 
 
Za správnost odpovídá: Mgr. Andrea Holešová 
 
 



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 – Německý jazyk a literatura 
 
Forma přijímací zkoušky: písemná  
 
Test z Anglický jazyk a literatura - varianta C 
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 does Great Britain consist of?    
a) England, Ireland, Wales, Scotland¨  b) England, Scotland, Wales 
c) England, Scotland, Wales, Northern Ireland d) England, Scotland 
 
2. Which of these dynasties ruled over England in the 16th century? 
a)  Tudor  b) Stuart  c) Norman  d) Hanoverian 
 
3. Which party is the major opposition party in today’s Britain? 
a) Labour  b) Democratic  c) Conservative d) Republican 
 
4. In which century was Henry VIII the king of England? 
a) 11th    b) 14th    c) 16th    d) 18th 
 
5. What is the residence of the British Prime minister? 
a) Westminster b) the White House c) the White Hall d) 10 Downing Street 
 
6. Which of these books was not written by George Orwell? 
a) 1984 b) Animal Farm c) Homage to Catalonia d) Lady Chatterley’s Lover 
  
7. In which year did the Pilgrim Fathers arrive in Cape Cod (New England)? 
a) 1492  b)1607   c)1620   d) 1776 
  
8. 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 
 
9. Which of these states is a Mid-Atlantic state? 
a) Pennsylvania b) Massachusetts c) Georgia  d) Ohio 
 



10. Who is the author of horror stories? 
a) Mark Twain b) Edgar Allan Poe c) Theodore Dreiser d) James Fenimore Cooper 
 
 
PART 2: GRAMMATICAL AND LEXICAL TEST 
Put down the letter of the correct option into your answer sheet. 
 
1. I ………. a cake when the light went out. I had to finish it in the dark. 
A) made  B) was made  C) was making D) have been making 
 
2. ………. there, he looked twice at his watch. 
A) To stand  B) Standing  C) As stand  D) Having standing 
 
3. I wish I ………. that John was ill. I would have gone to see him. 
A) would know B) know  C) have known D) had known 
 
4. I’m sorry that I didn’t take your advice. I ………. what you said. 
A) can have done   B) will have done  
C) ought to have done  D) must have done 
 
5. There’s somebody behind us. I think we ………. .  
A) being followed   B) are being followed   
C) have been following         D) are following 
 
6. If you had done as I ………. you, you ………. . 
A) told; will succeed   B) had told; succeed  
C) told; would have succeeded D) tell; would succeeded 
 
7. Seldom ………. an article that was so full of lies. 
A) have I read  B) I have read  C) I read  D) I had read 
 
8. Don’t you think it’s about time you ………. a steady job? 
A) took up  B) are taking up C) would take up D) taken up 
 
9. Have you ………. your boss about my suggestion yet? 
A) told to  B) said   C) reported  D) told 
 
10. She is ashamed ………. her sloppy work. 
A) through  B) of   C) over  D) to 
 
11. What’s the name of the man ………. car you borrowed? 
A) of who  B) that   C) which  D) whose 
 
12. We stayed at the Grand Hotel, ………. Ann recommended to us. 
A) what  B) that   C) which  D) who 
 
13. Sarah went straight back to ………. Ritz and wrote ………. few brief words to Mr Carter. 
A) – ; –  B) – ; the  C) a; the  D) the; a  
 
14. Peter ………. like cheese but he eats lots of cheese now. 



A) didn’t use to B) is used to  C) wasn’t used to D) was used to 
 
15. The teacher asked the pupils whether they ………. that song before. 
A) are heard  B) were heard  C) hear  D) had heard 
 
16. The doctor won’t see you unless ………. an emergency. 
A) it will be  B) it won’t be  C) it is   D) it wouldn’t be 
 
17. We’re not allowed ………. in the library. 
A) eat   B) to eat  C) for eat  D) the eating 
 
18. She opened her window ………. she could hear the birds singing. 
A) in order to  B) so that  C) to   D) so for 
 
19. Stop ………. about her! I can’t listen to it any more. 
A) talk   B) to talk  C) talking  D) being talked 
 
20. Identify the subject in the following sentence: 
“How much money do you need for that trip?” 
A) money  B) you   C) need  D) trip 
 
21. Decide which part of speech the underlined word is: 
“Although Mary wanted it, John gave it away.” 
A) adverb  B) adjective  C) conjunction D) pronoun 
 
22. I haven’t got the ………. idea what you’re talking about. 
A) weakest  B) slightest  C) feeblest  D) poorest 
 
23. The company ………. a profit last year. 
A) made  B) obtained  C) did   D) gained  
 
24. I don’t buy food that contains a lot of artificial………. . It’s unhealthy. 
A) additives  B) additions  C) extras  D) accessories 
 
25. You should ………. junk food if you’re on a diet. 
A) escape  B) deny  C) lack   D) avoid 
 
26. Decide which of these words does NOT have a similar meaning to ‘great’: 
A) awesome  B) awful  C) fantastic  D) terrific 
 
27. Can you give me ………. advice on how to study for the exam? 
A) a   B) an   C) some  D) one 
 
28. My cat likes ………. on a bed all day long. 
A) to lay  B) laying  C) lying  D) lieing 
 
29. We’re ………. him at any moment. 
A) hoping  B) waiting for  C) expecting  D) supposing 
 
30. Our ………. to India was full of adventure.  



A) way  B) sightseeing  C) travel  D) journey   
 
31. The laptop ………. us about 400 dollars. 
A) priced  B) cost   C) charged  D) stood   
32. Sorry I’m late. The car ………. in the middle of the road. 
A) broke down B) broke up  C) broke off  D) broke about 
 
33. I think you can’t take what he says at ………. value. 
A) real   B) true   C) face  D) straight 
 
34. Decide which of these adjectives CANNOT be used to describe a disease: 
A) contagious  B) catchy  C) infectious  D) deadly 
 
35. He spoke English so badly that I could hardly ………. what he was saying. 
A) make out  B) make up  C) make over  D) make in 



ANSWER SHEET  - Anglický jazyk a literatura  
 
 

PART 1: CULTURAL TEST  

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 
B A A C D D B D A B 

 
 
 
PART 2: GRAMMATICAL-LEXICAL TEST  

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 
C B D C B C A A D B 

11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 
D C D A D C B B C B 

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

C B A A D B C C C D 

31) 32) 33) 34) 35) 

B 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: 55 
 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 – 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: 63 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
 
 
Ostrava 21.6.2011 
 
Zpracovala: Petra Barešová    
 
 
 
Za správnost odpovídá: Mgr. Andrea Holešová 
 


