
TEST I S VÝSLEDKY 
PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKA PRO UČITELSTVÍ 1. STUPNĚ ZŠ                           PÍSEMNÝ TEST Z1-22 
 
1. Které slovo z výběru se nejlépe hodí na doplnění věty „Prohlédli jsme si Pražský 
hrad, ……………………. Českých králů“. 
 A stanoviště 
 B příbytek 
 C bydliště 
 D sídlo 
 
2. Jaké slovní spojení se neobjevuje v titulech knih o Harrym Potterovi? 
 A Kámen mudrců 
 B Kouzelná skříň 
 C Ohnivý pohár 
 D Tajemná komnata 
 
3. Číslo 240 je o 25% větší než původní číslo. Určete původní číslo. 
 A 180 
 B 192 
 C 200 
 D 212 
 
4. Jaký je objem krychle o velikosti hrany 4 m? 
 A 16 m3 
 B 24 m3 
 C 48 m3 
 D 64 m3 
 
5. Určete chybějící číslo (označené xx) číselné řady: 3    7    11    xx    19. 
 A 13 
 B 14 
 C 15 
 D 16 
 
6. Kterou z uvedených osobností spojujeme s problematikou psychické deprivace 
v dětství? 
 A Zdeněk Miller 
 B Zdeněk Matějček 
 C Zdeněk Smetana 
 D Zdeněk Svěrák 
 
7. Konáme-li experiment, potřebujeme k vyhodnocení výsledků experimentální 
skupiny druhou skupinu, nazývanou 
 A  doplňková 
 B náhradní 
 C pokusná 
 D kontrolní 
 
 



                                                                                                                                              
8. Které úrovně myšlení většina žáků 1.-2. třídy ZŠ ještě nedosahuje? 
 A názorné myšlení 

 B konkrétní myšlení 
 C abstraktní myšlení 
 D logické myšlení 

 
9. Která řeka se vlévá u Litoměřic do Labe? 
 A Úpa 
 B Jizera 
 C Vltava 
 D Ohře 
 
10. Sliznice žaludku člověka vylučuje enzym: 
 A pepsin 
 B inzulin 
 C myosin 
 D kolagen 
 
11. Bitva na Bílé hoře se odehrála roku: 
 A 1592 
 B 1618 
 C 1620 
 D 1648 
 
12. Tónika je: 
 A první stupeň ve stupnici 
 B třetí stupeň ve stupnici 
 C čtvrtý stupeň ve stupnici 
 D pátý stupeň ve stupnici 
 
13. V jakém taktu je lidová píseň „Pásla ovečky v zeleném hájíčku“? 
 A ve dvoudobém symetrickém taktu 
 B ve složeném houpavém taktu 
 C ve tříčtvrtečním taktu 
 D ve střídavém písničkovém taktu 
 
14. Který z autorů patří mezi známé české malíře? 
 A Josef Myslbek 
 B František Kupka 
 C Josef Gočár 
 D Jiří Kovanda 
 
15. Charakteristickými rysy gotiky jsou: 
 A vertikála, lomený oblouk, vnější opěrný sytém 
 B horizontála, statičnost, absence perspektivy 
 C schematičnost, plošnost, temnosvit  
 D elipsa, dynamičnost, temnosvit. 
                                                                                                                                                     



16.  Příjmení lidí v minulosti často vznikala z křestních jmen, která se však různě 
pozměňovala. Dnes máme tedy někdy problém poznat, ze kterého křestního 
jména příjmení vzniklo. Ze kterého křestního jména vzniklo příjmení Prokeš, 
Průša, Prošek ?                                                             

(správná odpověď: Prokop) 
  

17.  Kdo je autorem této ukázky? Uveďte alespoň příjmení autora. 
Hihlíkovi přišli na návštěvu jeho dva bratranci Ramík a Tulík neboli dvojčata Ramses 
a Tulamor junior. Tulík byl o hodinu starší, ale kdyby nenosil na krku kostkovaný 
šáteček, stěží byste je rozeznali. Nemyslete si, že jim Hihlík cizí byt otevřel, na to byl 
příliš dobře vychovaný. „Lichožrouti nemají vlastní obydlí. Vždycky jsou u někoho doma. 
Ale nesmějí se tam chovat jako doma!" To byla jedna z mnoha zásad, které mu dědeček 
vštěpoval. 
                                                                              (správná odpověď Pavel Šrut) 
 

18.  Jaký je druh věty vedlejší v souvětí: „Když jste malý mravenec, svět vám 
připadá obrovský.“? 
                                      (správná odpověď: příslovečná podmínková) 
                                                                             
 

19. Upravte spojení „uši slona“ tak, abyste použili přídavné jméno přivlastňovací. 
                                                                (správná odpověď: slonovy uši)            
 

20. Školu navštěvuje 400 žáků. Každý žák školy se učí anglicky nebo německy, 
někteří studují dokonce oba jazyky. Anglicky se učí 288 žáků školy. Třetina 
žáků, kteří se učí anglicky, se učí také německy. Kolik žáků se učí pouze jeden 
jazyk? 
                                                                           (správná odpověď: 304) 
 

21. Dědeček přivezl na trh plný kbelík borůvek, což bylo o 6 litrů méně, než včera. 
Ráno z nich jednu šestinu prodal. Když odpoledne prodal dalších 12 litrů 
borůvek, ještě mu jedna šestina kbelíku borůvek zbyla.  Kolik litrů borůvek 
přivezl dědeček na trh včera? 
                                                                            (správná odpověď: 24)   
 

22.  Vypočtěte: 
 
5 + 15 . (10 – 4) – 15 : 5 =        
                                                                          (správná odpověď: 92    
 
 
                              

 



23. O kterou lidovou píseň se jedná? 

                                                                           (správná odpověď: Kočka leze dírou 
 
 

24.  Kdo napsal libreto k opeře Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta? Stačí uvést 
příjmení.  
                                                                                      (správná odpověď: Karel Sabina) 
 

25.  Ke které hymně byla použita hudba Ludwiga van Beethovena? 
                                                                          (správná odpověď: Evropská unie) 
 

26.  Kolik hudebníků hraje, hrají-li „Kvintet“? 
                                                                         (správná odpověď: pět) 
 

27.  Napište název komiksu, který vznikl v roce 1969 a jehož autorem je Jaroslav  
Němeček. 
                                                   ( správná odpověď: Čtyřlístek) 
 

28.  Který malíř je autorem Slovanské epopeje? Uveďte jméno i příjmení. 
                                                                          (správná odpověď: Alfons Mucha) 
 

29.  V kterém oboru působí Eva Jiřičná? 
                                                                       (správná odpověď: architektura) 
 

30.  Kdo je autorem tohoto obrázku?   Uveďte alespoň příjmení autora.                   
(správná odpověď: Zdeněk Smetana) 
 
 

 



 
 
  

 
 

  
 
 

 
 

 
 


