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1. Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby z roku 1796 je stále jedna            

z nejznámějších vánočních skladeb. Zpívá se v ní „Sláva budiž Bohu velikému,          
pokoj lidu všemu pokornému.“ Co znamená slovo „pokorný“?  
A) chudý a smutný 
B) těžce pracující 
C) skromný a poslušný 
D) všechen vesnický 

 
2. Na základě obrazných přenosů vznikají některá slovní spojení. Jaký význam má           

fráze „píchnout do vosího hnízda“? 
A) říkat věci přímo do očí 
B) vyvolat prudkou reakci 
C) vyřešit věc chytře a rázně 
D) utéct od problému 
 

3. Kterou větu by měla paní učitelka do zprávy rodičům pravopisně opravit? 
A) Dne 18. 4. proběhne v naší třídě společné fotografování dětí. 
B) Rodiče, kteří mají o fotografování dítěte zájem, nahlásí jméno dítěte. 
C) V ten samý den děti zhlédnou také divadelní představení O kočičce. 
D) Prosíme rodiče, aby své děti hezky ustrojily. 
 

4. Příběhy o Rumcajsovi, Křemílkovi a Vochomůrkovi a Rákosníčkovi psal 
A) Miloš Macourek 
B) Václav Čtvrtek 
C) Jan Werich 
D) František Hrubín 

 
5. Který z těchto autorů se nezabýval poezií? 

A) František Halas 
B) Jaroslav Seifert 
C) Jaroslav Foglar 
D) Jiří Žáček 

 
6. Metafora vyjadřuje 

A) přenesení pojmenování na základě věcné souvislosti jevů 
B) přenesení pojmenování na základě vnější podobnosti jevů 
C) záměnu názvu celku a jeho části 
D) básnický přívlastek 

 
7. Určete počet kořenů rovnice x − x4 − 4

3 = 2 − 4 + 4
5  

 
A) Jeden 
B) Dva 
C) Nekonečně mnoho 
D) Žádný 
 



8. Určete počet trojic sestavených z délek 1 cm, 2cm, 3 cm tak, aby tvořily délky 
stran trojúhelníka. 

 
A) 1 
B) 3 
C) 4 
D) 7 
 

9. Otvor tvaru čtverce o rozměru 40 cm byl zazděn 4 tvárnicemi o rozměrech             
20 cm x 20 cm. K zazdění obdélníkového otvoru o výšce 1,2 m bylo použito 12           
takových tvárnic. Jaká je šířka tohoto otvoru? 
 

A) 10 cm 
B) 20 cm 
C) 40 cm 
D) 30 cm 

 

10. Komenského Orbis pictus je: 
A) obrázková učebnice 
B) příručka pro učitele, v níž jsou objasněny didaktické zásady 
C) dobový atlas světa 
D) stěžejní dílo, v němž jsou představeny Komenského filosofické myšlenky 

 
 
11. Spontánní sociální učení je: 

A) liberální výchova, při níž si dítě samo vytváří pravidla chování 
B) alternativní vzdělávací systém, jehož podstatou je vzdělávání ve skupině 
C) učení dítěte nekvalifikovaným vzdělavatelem, např. v domácím vzdělávání 
D) učení založené na principu přirozené nápodoby 

 
 
12. Zavedení zákonné vzdělávací povinnosti pro všechny obyvatele českých zemí          
je spojeno se jménem:  

A) Jan Amos Komenský  
B) Božena Němcová  
C) Zdeněk Matějček   
D) Marie Terezie   

 
 
13.  Slinivka břišní 

A) produkuje enzym ptyalin 
B) je žlázou s vnitřní i vnější sekrecí 
C) je součástí vylučovací soustavy 
D) dochází v ní k odbourávání červených krvinek 

 
 
14. Krkavec velký je pták, který patří v zoologickém systému do řádu: 
       A) pěvci 



       B) dravci 
       C) dlouhokřídlí 
       D) hrabaví 
 
15. Řeka Morava se vlévá do: 
       A) Labe 
       B) Odry 
       C) Dunaje 
       D) Svratky 
 
16. K založení Karlovy univerzity v Praze došlo v roce: 
        A) 1278 
        B) 1306 
        C) 1348 
        D) 1378 
 
17. Interval je souzvuk: 

A) dvou tónů 
B) tří tónů 
C) čtyř tónů 
D) pěti tónů 

 
18.  Čtyři základní vlastnosti tónu jsou: 

A) Síla, délka, hlasitost, dozvuk 
B) Výška, síla, dozvuk, kmitočet 
C) Délka, hlasitost, ladění, dozvuk 
D) Výška, síla, délka, barva 

 
19. Který z následujících pojmů nepatří do sochařství?  

A) plaketa 
B) busta 
C) reliéf 
D) lept  
 

20. Kompozice ve výtvarné tvorbě je….?  
A) rytmické opakování dílčích prvků 
B)  uspořádání dílčích prvků ve výtvarném díle podle určitého řádu 
C)  zobrazování hudebních pojmů výtvarnými prostředky 
D)  náhodné seskupení prvků s absencí rozumového zásahu 
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