
Test studijních předpokladů 20.6.2008 

 

(Maximálně je možno získat 100 bodů) 
zakroužkujte správnou odpověď (odpovědi) 

 

1. Písmeno se má ke  slovu jako věta k ………………    1 bod 

a) slovesu 

b) odstavci 

c) frázi 

d) knize 

e) příslovci 

2.Vše se má k nic jako mnoho  k ……………………………...   1 bod 

a) všude 

b) nikde 

c) málo 

d) často 

e) nic 

3.Přikázání se má k náboženství jako zákon k ………………….   1 bod 

a) právu 

b) paragrafu 

c) šťáře 

d) policii 

e) soudu 

 

4.Metr se má k délce jako kilogram k …………………………..   1 bod 

a) centu 

b) hmotnosti 

c) váze 

d) míře 

e) gramu 

5.Které slovo nepatří mezi tato slova?      1 bod 

     brambor – mrkev – ředkvička – rajče - řepa  

a) brambor 

b) mrkev 

c) ředkvička 

d) rajče 

e) řepa 

6.Které slovo nepatří mezi tato slova? 

zub – šťáva – pít – polykat –tekutý       1 bod 

a) zub 

b) šťáva 

c) pít 

d) polykat 

e) tekutý 

7. Které slovo se významově blíží slovu země?     1 bod 

a) prsť 

b) globus 

c) zemědělství 

d) beton 

e) hnojivo 



8.Které slovo se významově blíží slovu odlišný?     1 bod 

a) nepravidelný 

b) cizí 

c) rozdílný 

d) výjimečný 

e) zvláštní 

9.Které slovo se významově blíží slovu svižný     1 bod 

a) zdatný 

b) agilní 

c) čiperný 

d) čilý 

e) hbitý 

10.Které slovo má téměř protichůdný význam ke slovu láska?   1 bod 

a) smutek 

b) nevole 

c) nenávist 

d) radost 

e) nesnášenlivost  

11.Které slovo má téměř protichůdný význam ke slovu vyloučit?  1 bod 

a) přijmout 

b) započítat 

c) zachytit 

d) zaznamenat 

e) povolit 

12.Které slovo má téměř protichůdný význam ke slovu soustředěnost? 1 bod 

a) netrpělivost 

b) nedochvilnost 

c) nejistota 

d) roztěkanost 

e) neschopnost 

13.Které slovo má téměř protichůdný význam ke slovu přibližovat se?  1 bod 

a) odjíždět 

b) vzdalovat se 

c) opouštět 

d) zmenšovat 

e) zříci se 

14. Doplňte slovo s podobným významem jaký mají tato slova:  1 bod 

                 stroj, strom 

a) dub 

b) jeřáb 

c) robot 

d) chapadlo 

e) větev 

15.Které slovo znamená skoro totéž jako slova:     1 bod 

        udeřit, schránka 

a) box 

b) karate 

c) judo 

d) rvačka 

e) pošta 



 

16.“Kdy Uku přiznal, že Lele není jeho bratr?“ V této větě k sobě  1 bod 

 významově patří výrazy kdy a přiznal. Vyberte větu s podobnou  

 konstrukcí: 

a) Komu Uku věděl, že Lele lhal? 

b) Koho Uku zjistil, že Lele podvedl? 

c) Kdy Uku usoudil, že mu Lele věří? 

d) Ve které zemi si Uku myslel, že Lele pracuje? 

e) Kterou trasu Uku tušil, že Lele zvolí? 

17.Máme pravdivý výrok:“Stanislav je rozmazlené dítě.“ Z tohoto výroku   1 bod 

     vyplývá,  že Stanislav má tyto vlastnosti – je rozmazlený a je dítě. 

     Z následujících  spojení vyberete takové, které se liší od uvedeného 

     tvrzení: 

a) zarputilá feministka 

b) ambiciózní zaměstnanec 

c) hloupý zloděj 

d) tvrdá voda 

e) arogantní adolescent 

18.Které číslo doplníte místo otazníku?      3 body 

2   4   6   8  ? 

a) 9  

b) 10 

c) 126 

d) 14 

e)   20 

19.Které číslo doplníte místo otazníku?      3body 

   ?  8  11  14  17 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 19 

e) 9 

20.Které číslo doplníte místo otazníku      3 body 

128 138  ?  188  228  

a) 148 

b) 158 

c) 168 

d) 178 

e) 188 

      

21. Které číslo doplníte místo otazníku?      3 body 

22 27  42  ?  102 

a) 45 

b) 56 

c) 67 

d) 78 

e) 89 



22.Které číslo doplníte místo otazníku?      3 body 

1 2  3  5  8  ? 

a) 11 

b) 12 

c) 13 

d) 14 

e) 15 

23.Které číslo doplníte místo otazníku?      3 body 

6  1  7  12  3  15  2  10  ? 

a) 17 

b) 21 

c) 12 

d) 27 

e) 30 

23. Které číslo doplníte místo otazníku?      3 body 

1 2  4    8   ? 

a) 10 

b) 12 

c) 14 

d) 16 

e) 18 

24. Která čísla doplníte místo otazníků?      3 body 

2 384  4  192  8  96  16  48  32  24  64  12  128  ?  ? 

a) 9 a 58 

b) 26 a 154 

c) 152 a 324 

d) 2 a 100 

e) 6 a 256 

25. Která čísla doplníte místo otazníků?      3 body 

21 26  23  28  44  49  67  72  111  116  178  ?  ? 

a) 183 a 289 

b) 181 a 195 

c) 124 a 182 

d) 146 a 208 

e) 216 a 278 

25. Které písmeno doplníte místo otazníku?     4 body 

  B  D  F  H  ? 

a) J 

b) I 

c) K 

d) L 

e) M 

26.Které písmeno doplníte místo otazníku?     4 body 

  A  E  J  P  ? 

a) V 

b) W 

c) R 

d) O 

e) Q 



27. J.A.Komenský se nemohl potkat s:      4 body 

a) rakouský panovník Ferdinand II. 

b) anglický reformátor John Wyclif 

c) český šlechtic Karel st. ze Žerotína 

d) český šlechtic Albrecht z Valdštejna 

e) francouzský kardinál Richelieu 

28. Pokud  chce vědec sdělit, že daná věc musí být posuzována   4 body 

      „případ od případu“, použije nejspíš spojení: 

a) eo ipso 

b) ad absurdum 

c) de facto 

d) causa finita 

e) ad hoc 

29. Jedním ze stavitelů gotického chrámu sv. Víta v Praze byl:   4 body 

a) M. Braun 

b) P. Parléř 

c) Mistr Třeboňský 

d) E.S.Piccolomini 

e) J.B. Santini 

30. Který z následujících států nemá společné hranice se   4 body 

      Švýcarském? 

a) Německo 

b) Slovinsko 

c) Rakousko 

d) Itálie 

e) Francie 

31.Vyberte jména, které nepatří mezi ostatní:     4 body 

a) André Breton 

b) Paul Eluard 

c) Robert Desnos 

d) Jean Paul Sartre 

e) Luis Aragon  

32.Mystéria jsou:         4 body 

a) úsilí směřující k prožitku totožnosti s bohem nebo božskou 

podstatou  veškerého bytí 

b) tajné kultovní obřady ve starověku, především na Předním 

      východě a v Řecku, které byly přípustné jen zasvěceným 

c) komplex bájí uspořádaný v systému 

d) středověké náboženské divadelní hry 

e) příběhy se symbolickým nebo náboženským významem 

33.Čeho se týká latinské přísloví „In vino veritás, in agua sanitas“?  4 body  

a) chybování 

b) lásky 

c) zdraví 

d) politiky 

e) války   



34. V pětipatrovém domě bydlí pět rodin Adámkovi, Beránkovi  5 bodů 

      Císařovi, Duškovi, Erbanovi (každá obývá jedno patro). Dále 

      víme, že pouze Adámkovi bydlí mezi Císařovými a Beránkovými. Císařovi  

      a Duškovi bydlí níž než Beránkovi. Erbanovi bydlí o patro výš než 

      Beránkovi. 

       Která z rodin  obývá první (nejnižší patro)? 

a) Císařovi a Duškovi 

b)  Adámkovi 

c) Beránkovi 

d) Císařovi 

e) Duškovi 

35.Před soudem stanuli tři muži obvinění z loupeže. Bylo zjištěno,  5 bodů 

     že kromě nich není do případu zapleten nikdo jiný a alespoň 

     jeden z nich je vinen.  

     Také bylo zjištěno: 

(1) Jestliže je Klouda vinen a Louda nevinen, pak je vinen i 

      Moula 

(2) Moula nepracuje nikdy sám. 

(3) Klouda nepracuje nikdy  s Moulou. 

      Kdo je zcela určitě vinen? 

a) Klouda 

b) Louda 

c) Moula 

d) ani jeden z obviněných 

e) Klouda a Louda 

36.Na lavičce v parku sedí čtyři dívky (Jitka, Eliška, Zdena a Petra).  5 bodů 

     Zdena je vyšší než Eliška, ale menší a hezčí než Petra. Petra je mladší 

     než  Zdena nebo Eliška. Eliška  je hezčí než Zdena, ale  Jitka hezčí než 

     Eliška. Jitka je starší než Zdena a mladší než Eliška, ale je menší než 

     obě dívky.   

     B) Která dívka je nejhezčí 

a) Jitka 

b) Jitka a Eliška 

c) Eliška 

d) Zdena 

e) Petra 

37.Ve fotbalové lize se na prvních pěti místech umístily následující  5 bodů 

      kluby: Slávia Praha, Sparta Praha, Sigma Olomouc, Petra Drnovice 

      a SK Jablonec. Dále víme, že Sigma Olomouc se neumístila na prvním 

      místě, Slávia Praha se umístila lépe než Sparta Praha, která se umístila  

      na třetím místě. Na pátém místě se umístil některý z mimopražských 

      klubů.. 

a) Která z následujících tvrzení jsou zcela určitě pravdivá? 

a) Petra Drnovice se umístila nejhůře na druhém místě 

b) Sigma Olomouc se umístila na druhém místě 

c) Slavia Praha se umístila nejhůře na druhém místě 

d) SK Jablonec se umístil nejhůře na pátém místě 

e) Petra Drnovice se umístila nejlépe na čtvrtém místě  

 

 


