TVZ - ukázka č. 1
1. Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří jsou knížky od spisovatele:
a) J. Čapka
b) K. Poláčka
c) J. Foglara
d) O. Sekory
2. Literární pojem epos označuje:
a) rozsáhlé epické dílo s výpravným dějem a statečnými hlavními hrdiny
b) krátké satirické dílo
c) básně v próze
d) soubor milostné poezie
3. Včera jsem potkala vašeho Jirku. V předchozí větě je slovo vašeho tímto slovním druhem:
a) podstatným jménem
b) přídavným jménem
c) zájmenem
d) číslovkou
4. Z nabízených odpovědí zvol antonymum ke slovu malý:
a) nejmenší
b) menší
c) přiměřený
d) velký
5. Urči rok, ve kterém začala 1. světová válka:
a) 1909
b) 1914
c) 1924
d) 1939
6. Urči, která známá historická osobnost byla upálena v roce 1415:
a) J. A. Komenský
b) E. Beneš
c) J. Hus
d) P. Chelčický
7. Prvním prezidentem Československé republiky se stal:
a) T. G. Masaryk
b) E. Beneš
c) K. Gottwald
d) G. Husák
8. Který oceán přelétáváme při cestě z Austrálie do Afriky?
a) Indický
b) Atlantský
c) Tichý
d) Severní ledový
9. Důsledkem otáčení Země kolem Slunce je:
a) střídání dne a noci
b) střídání ročních období
c) sopečná činnost
d) zavedení letního času
10. Nejvyšším vrcholem Českého středohoří je:
a) Gerlachovský štít
b) Milešovka
c) Sněžka
d) Říp

11. Vlně způsobené podmořským zemětřesením se říká:
a) ikebana
b) tamagoči
c) tsunami
d) sushi
12. Současným premiérem České republiky je:
a) A. Babiš
b) M. Zeman
c) P. Fiala
d) T. Okamura
13. Mezi demokratické znaky státu patří:
a) diktatura
b) cenzura
c) svoboda slova a svobodné volby
d) vláda jedné strany
14. V čele krajského úřadu stojí:
a) přednosta
b) hejtman
c) starosta
d) primátor
15. Základním zákonem státu je:
a) Listina základních práv a svobod
b) ústava
c) bula
d) preambule
16. Škola pořádá den otevřených dveří. První den se zúčastnilo této akce 150 lidí, další den o 43
lidí více než první den a třetí den o 54 lidí méně než předcházející den. Kolik lidí se přišlo do
školy podívat za uvedené tři dny?
a) 482
b) 439
c) 493
d) 367
e) 398
17. Které slovo nepatří do skupiny následujících slov?
a) rohovka
b) víčko
c) zrak
d) sítnice
e) sklivec
18. Vyberte správné pořadí osob a institucí rozhodujících o přijetí nového zákona v ČR:
a) premiér – prezident – Poslanecká sněmovna – Senát
b) Poslanecká sněmovna – Senát - prezident
c) Senát - Poslanecká sněmovna - prezident
d) Poslanecká sněmovna – Senát – premiér - prezident
19. 80% plochy černobílé fotografie představuje černá barva a 20% je barva bílá. Kolik procent
bude představovat bílá barva, jestliže fotografii zvětšíme čtyřikrát?
a) 10%
b) 20%
c) 40%
d) 80%

20. Ostrovním státem Evropy je:
a) Korsika
b) Velká Británie
c) Sardinie
d) Grónsko
21. Které město neleží v Africe?
a) Johannesburg
b) Casablanca
c) Jeruzalém
d) Addis Abeba
22. Řeka Dunaj pramení v:
a) Německu
b) Rakousku
c) Švýcarsku
d) Francii
23. Ve které zemi začala průmyslová revoluce?
a) USA
b) Anglie
c) Německo
d) Francie
24. Zákonitosti genetiky objevil:
a) J. E. Purkyně
b) J. Jánský
c) J. G. Mendel
d) L. Pasteur
25. Na trať vyjela 4 auta – červené, žluté, modré a zelené. Modré auto bylo rychlejší než
červené. Zelené auto bylo pomalejší než žluté. Červené auto nebylo nejrychlejší. Žluté auto
bylo pomalejší než červené.
a) nejpozději přijelo auto zelené
b) nejpozději přijelo auto modré
c) nejpozději přijelo auto žluté
d) nejpozději přijelo auto červené
26. Roku 995 Přemyslovci vyvraždili rod:
a) Slamníkovců
b) Slavíkovců
c) Slavníkovců
d) Slaníkovců
27. Starověká mezopotámská civilizace se nacházela v okolí řek:
a) Indus a Eufrat
b) Eufrat a Tigris
c) Indus a Ganga
d) Chuang-che a Jang-c‘-ťiang
28. Konstituce česky znamená:
a) republika
b) království
c) ústava
d) svoboda

29. Prvním komunistickým prezidentem v Československu byl:
a) Antonín Zápotocký
b) Klement Gottwald
c) Ludvík Svoboda
d) Eduard Beneš
30. Zlatou bulu sicilskou získal:
a) Vratislav I.
b) Přemysl Otakar II.
c) Přemysl Otakar I.
d) Karel IV.

