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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů – KPS, rok 
2011 
 
 
1.  Studijní program: B6731 Sociální politika a sociální práce 
       Studijní obor: 6731R018 Poradenství v sociální práci – bakalářský–prezenční 
 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):  viz příloha -  test Poradenství v sociální práci 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 50 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  123 
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 55,24 
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,69 

Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=38; d2=42; d3=48; d4=52; d5=56; d6=60; d7=64; 
d8=68; d9=74  

 
 

2. Studijní program N6731 Sociální politika a sociální práce 
      Studijní obor:  6731T014 Sociální práce s poradenským zaměřením – navazující -

prezenční 
 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):  viz příloha -  test Sociální práce s PZ 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 38 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  50 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 68 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 23,39 
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Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=42; d2=48; d3=56; d4=60; d5=64; d6=74; d7=90; 
d8=94; d9=96  

 
 

3. Studijní program N6731 Sociální politika a sociální práce 
      Studijní obor:  6731T014 Sociální práce s poradenským zaměřením – navazující-

kombinovaná 
 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení): viz příloha -  test Sociální práce s PZ 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 54 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  167 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 56,92 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,53 
Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=36; d2=42; d3=46; d4=48; d5=52; d6=58; d7=64; 
d8=74; d9=88  
 

 
5.  Studijní program B6107 Humanitní studia 

Studijní  obor: 6208R149 Management v neziskovém sektoru – bakalářský-prezenční 
 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení): viz příloha -  test Management v NS 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 50 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  98 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 80 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 55,44 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,83 
Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=38; d2=44; d3=50; d4=54; d5=56; d6=60; d7=64 
0d8=66; d9=70  
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6. Studijní program B6107 Humanitní studia 
Studijní  obor: 6208R149 Management v neziskovém sektoru – bakalářský-
kombinovaná 

 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):  viz příloha -  test Management v NS 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 50  bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  80 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 98 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 56,22 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,93 
Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=38; d2=46; d3=50; d4=54; d5=56; d6=58; d7=62; 
d8=68; d9=72  

 
7.  Studijní program B7701  Psychologie 

Studijní  obor:  7701R005-Psychologie– bakalářský-prezenční 
 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):  viz příloha -  test  Psychologie jednooborová 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 52 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  489 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 90 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 45,25 
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,59 
Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=34; d2=38; d3=40; d4=42; d5=44; d6=48; d7=50; 
d8=52; d9=56  

 
8.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4573—Ps-Zsv  bakalářský-prezenční 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):  viz příloha -  test Psychologie dvouoborová 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 56 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  70 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 98 
    Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50,85 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,78 
Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=34; d2=38; d3=42; d4=44; d5=48; d6=52; d7=56; 
d8=62; d9=74  

 
 

9.  Studijní program B7701  Psychologie 
Kombinace 4560—Aj-Ps  bakalářský- prezenční 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie dvouoborová 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 56 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  40  
     Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 72 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 49,04 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 18,03 
Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=36; d2=40; d3=44; d4=46; d5=50; d6=52; d7=54; 
d8=58; d9=66  
 

10.  Studijní program B7701  Psychologie 
Kombinace 4568—Pj-Ps  bakalářský prezenční 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie dvouoborová 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 56 bodů. 
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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: 52 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 52 
  

11.  Studijní program B7701  Psychologie 
Kombinace 4566—La-Ps  bakalářský prezenční 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie dvouoborová 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 56 bodů. 

 
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: 64 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 49,00 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 21,21 

 
12.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4567—Nj-Ps  bakalářský prezenční 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie dvouoborová 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 56 bodů. 

 
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: 72 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 54,57 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 22,37 
 

13.  Studijní program B7701  Psychologie 
Kombinace 4569—Ps - Rj  bakalářský prezenční 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie dvouoborová  
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 56 bodů. 

 
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: 76 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 55,14 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,61 
 

14.  Studijní program B7701  Psychologie 
Kombinace 4563—Cj-Ps  bakalářský prezenční 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie dvouoborová 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 56 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  25 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 72 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 45,60 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,97 
 

 
15.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4571—-Ps- Sj  bakalářský prezenční 
 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie dvouoborová 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 56 bodů. 

 
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: 72 
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 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 45,5 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 29,6 
 

 
16.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4565—Hi-Ps  bakalářský prezenční 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie dvouoborová 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 56 bodů. 

 
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: 74 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 54,57 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 28,35 
 

17.  Studijní program B7701  Psychologie 
Kombinace 4564—Fj-Ps  bakalářský prezenční 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie dvouoborová 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 56 bodů. 

 
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: 56 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 42,00 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,96 
 

 
Ostrava  23. 6. 2011  
 
Zpracoval a za správnost zodpovídá: PhDr. Petr Saforek, garant přijímacího řízení 
 



Zadání otázky a = 1 b = 2 c = 3 d = 4

1. Která z následujících dvojic se nemohla potkat? Konstantin a Metoděj Karel IV. a Kepler sv. Václav a sv. Ludmila 2

2. Solipsismus: 2

3. Max Weber se pokusil vyložit vznik kapitalismu: z principů katolické etiky z koloběhu elit 2

4. Státní zásahy do ekonomiky prosazoval: F.A. Hayek A. Smith J. M. Keynes M. Friedman 3

5. geografii mineralogii astronomii geologii 1

6. Které z hor nejsou pohořím? Jizerské hory Novohradské hory Orlické hory Zlaté hory 4

7. tautologie kontradikce implikace disjunkce 2

8. vážení trápení prodlení vyloučení 2

9. 250 240 230 220 3

10. 100 Kč a 20 Kč. 70 Kč a 50 Kč 80Kč a 40 Kč 75 Kč a 45 Kč 3

11. 200 Kč 100 Kč 300 Kč 250 Kč 1

12. Kolik je dohromady 20 % ze sta a 25 % z dvouset? 45 Kč 70 Kč 80 Kč 85 Kč 2
13. Vyberte nejdelší čas: tři hodiny 190 min. 9 000s. 0,1 dne 2

14. 100 90 80 70 2

15. Které číslo chybí v řadě? 2, 4, 6, ?, 16, 26, 42 10 12 14 15 1

16. Určete větu, která neplatí: 4

17. 171 177 178 180 1

18. Vyberte největší délku: 5 km 6 000 m 700 000 cm 80 000 dm 4

Číslo 
otázky

Správná 
odpov ěď

Rudolf II. a Tycho de 
Brahe

postuluje prvořadou úlohu 
velkých osobností v 
dějinách

považuje realitu za 
produkt individuálního 
vědomí

považuje realitu za modus 
objektivního ducha

stanovuje individuální cíle 
lidského jednání

z principů protestantské 
etiky

ze zákonitostí třídního 
boje

Ve kterém z následujících oborů se běžně používají 
pojmy "enkláva" a "vádí"?

Výrokům, které jsou tvořeny tak, že jsou vždy 
nepravdivé říkáme:

Který z následujících výrazů je svým významem 
nejbližší slovu martyrium?

Z pivovaru vezli na nákladním autě pivo v sudech o 
objemu 250 l a 100 l. Dohromady to bylo 480 sudů a 
celkový objem piva v nich byl 855 hl. Kolik bylo na 
automobilu sudů objemu 100 l?

Která možnost odpovídá rozdělení částky 120 Kč v 
poměru 2 : 1?

Autíčko a loď stojí dohromady 300 Kč. Dvě autíčka a tři 
lodě stojí dohromady 800 Kč. Kolik stojí loď?

V aleji je za sebou 10 topolů. Mezi každými sousedními 
jsou dvě lavičky pro 5 lidí. Kolik míst je na lavičkách 
celkem?

Ve čtverci jsou úhlopříčky 
na sebe kolmé.

V obdélníku mají 
úhlopříčky stejnou délku.

Obsah obdélníku je dán 
součinem délek stran.

Ve čtverci je úhlopříčka 
stejně dlouhá jako strana.

V aleji je za sebou 20 topolů. Mezi každými sousedními 
jsou 3 lavičky pro čtyři lidi. Na lavičkách jsou obsazeny 
3/4 všech míst. Kolik míst je na lavičkách obsazeno 
celkem?



19. Slovo "frapantní" znamená? nepříjemný  zmrzlý nápadný podivný 3

20. hinduismus judaismus křesťanství islám 1

21. na posledním na čtvrém na třetím na prvním 1

22. 20 25 30 40 3

23. nula kladný záporný menší než 1 2

24. hodný zelený velký populární 3

25. 64 80 96 144 3

26. Václav III. Rudolf II. Václav IV. Vladislav I. 3

27. 2

28. V roce 1947 byl československým prezidentem? Klement Gottwald Eduard Beneš Antonín Zápotocký Gustáv Husák 2

29. obtížný trhaný nešikovný neplavecký 2

30. Která dvojice (autor-dílo) odpovídá skutečnosti? L. Janáček - Cyrilská mše B. Martinů - Studánky 3

31. V době 2. svět. války byl prezidentem USA? Theodor Roosevelt Franklin D. Roosevelt Woodrow Wilson Jefferson Davis 2

32. xyza xyzab xy xya 1

33. s oběma dvěma dívkama s oběma dvěma dívkami s oběma dvěmi dívkami s oběmi dvěma dívkami 2

34. Karel IV Rudolf II Fridrich Falcký Marie Terezie 3

35.. kapela-bál řidič-auto muž-chlapec jmění-majetek 4

36. nuda-teorie krev-tepna termín-lhůta vlhkost-tropy 4

Do řady slov "judaismus-křesťanství-hinduismus-islám" 
významově nepatří?

Žáci 8.B Měli v pondělí pět hodin. Poslední hodinu 
neměli dějepis ani zeměpis. Matematiku měli před 
fyzikou. Druhou hodinu měli češtinu. Na kterém místě 
rozvrhu byla fyzika?                                                          
                                                 

Chybějícím číslem v číselné řadě "260, 240, 120, 120, 
100, 50, 50, …, 15" je číslo?

A a B jsou přirozená čísla. Platí, že podíl A:B je větší 
než jedna. Potom rozdíl A - B je?

Druhý a třetí stupeň  většiny přídavných jmen, která lze 
stupňovat, tvoříme pomocí přípon a předpon. U kterého 
z následujících přídavných jmen musíme při stupńování 
změnit změnit i kořen?

Vynásobte počet vrcholů krychle s počtem hran krychle. 
Výsledek je?

Který z uvedených českých králů patřil mezi 
Lucemburky?

Jan měl ve sbírce 8x více známek než Miloš. 
Dohromady měli 1 800 známek. Kolik známek měl Jan? 1 700 1 600 1 400 1 200

Opačnému významu slova "plavný" se nejvíce blíží 
slovo:

B. Hrabal - Sledované 
vlaky

L. Vaculík - Jak se dělá 
chlapec

Chybějícím výrazem v řadě "x, xy, xyz, xy, xyz, …, xyz, 
xyza, xyzab" je výraz?

Které z uvedených slovních spojení je ve spisovné 
češtině správné?

Kdo vládl v českých zemích  v roce, ve kterém proběhla 
bitva na Bílé hoře?

Která z uvedených alternativ nejlépe odpovídá vztahu: 
jitro-ráno?

Která z uvedených alternativ nejlépe odpovídá 
vztahu:mrštnost-atlet?



37 Který z následujících příkladů je personifikace? Bylo k ránu Leskne se řeka Jak modré sklíčko Neóny spaly 4

38. Žert Zbabělci Spalovač mrtvol Ostře sledované vlaky 2

39. Bangladéš Indie Indonésie Afganistán 2

40. Dante Alighieri Ludovico Ariosto Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio 1

41. 1948 1960 1968 1970 4

42. rýže pepř kukuřice kávovník 3

43. Která z uvedených univerzit byla založena jako první? Univerzita Karlova Boloňská univerzita Vídeňská univerzita Pařížská univerzita 2

44 2

45. inzulin kalcitonin aldosteron parathormon 3

46. hotové protilátky 3

47. počitky motivace schopnosti temperament 2

48. batolecí prenatální kojeneckou novorozeneckou 3

49. Kdo má podle Ústavy ČR právo udělit milost? prezident republiky 1

50. 2 roky 4 roky 5 let 6 let 4

Rok 1958 byl pro českou literaturu počátkem konce 
tuhé doktríny „socialistického realismu“. Do té doby 
neznámý mladý autor vydal tehdy vyprávění o 
posledních dnech války, román … ? Který z uvedených 
románů patří na vynechané místo (…) ?

Vyhlášení nezávislosti ... a Pákistánu 15. 8. 1947 jako 
dominií britského Commonwealthu doprovázely 
masakry a ničivé migrace. Který z uvedených států patří 
na vynechané místo (…) ve předchozím textu.

Který z následujících tvůrců je autorem díla Božská 
komedie?

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po 
XIII. sjedu KSČ bylo vydáno v roce?

Která z následujících plodin byla přivezena do Evropy z 
Ameriky?

Které části se v lidském těle vyskytují v počtech 20 – 1 
– 5 – 2 – 12 v tomto pořadí?

meziobratlové ploténky – 
čepovec – bederní obratle 
– čéšky – laloky 
koncového mozku

zuby mléčného chrupu – 
hypofýza – bederní 
obratle – třmínky 
středního ucha – hrudní 
obratle

prsty – dolní čelist – 
kříţové obratle – 
kovadlinky středního ucha 
– zuby mléčného chrupu

okohybné svaly – horní 
čelist – krční obratle – 
kosti patní – kosti 
pletenců lopatkových

V případě, že by v těle člověka byla zničena kůra 
nadledvin, byly by zničeny (mimo jiné) buňky 
produkující hormon?

Při aktivní imunizaci jsou do těla pacienta nejčastěji 
vpraveny?

laboratorně upravené 
skupiny bílých krvinek

usmrcené nebo oslabené 
choroboplodné zárodky

červené krvinky a krevní 
sérum

Zkoumáme-li příčiny lidského jednání, ptáme se na …? 
Který z následujících psychických jevů patří na 
vynechané místo (…) ve předchozím textu?

Kterou z etap lidského vývoje popisuje následující text? 
Eva je ve věkovém období, ve kterém učiní značný 
pokrok v rozvoji smyslů a motoriky. Naučí se uchopovat 
a následně také pouštět předměty, obracet se na bříško 
i na záda.

prezident republiky a 
předseda vlády

prezident republiky a 
předseda Senátu

prezident republiky a 
ministr spravedlnosti

Jak dlouhý je mandát člena horní komory Parlamentu 
ČR?
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