TVZ - ukázka č. 2
1. Který z uvedených zeměpisných názvů neoznačuje světadíl?
a) Asie
b) Euroasie
c) Malá Asie
d) Severní Amerika
2. Ze kterého díla pochází postava Barunky?
a) Král Lávra
b) Babička
c) Máj
d) Strakonický dudák
3. Chceme-li vystoupit na nejvyšší horu ČR, musíme navštívit pohoří:
a) Kralický Sněžník
b) Hrubý Jeseník
c) Šumava
d) Krkonoše
4. Posvátnou knihou islámu je/jsou:
a) Bible
b) Korán
c) Védy
d) Tóra
5. Vyber dvojici slov, která se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě: Mleté maso … na
různé způsoby a s mnoha obměnami je … pokrmem na celém světě.
a) propečené – drahým
b) vařené – příjemným
c) dělané – chutným
d) chystané – vydatným
e) připravované - oblíbeným
6. Vyber slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova častokrát.
a) jedenkrát
b) nikdy
c) mnohokrát
d) málo
e) zřídkakdy
7. Mezi symboly české státnosti nepatří:
a) národní hymna
b) česká vlajka
c) sídlo prezidenta
d) státní znak
8. Autorem románu Osudy dobrého vojáka Švejka je:
a) Karel Poláček
b) Josef Čapek
c) Josef Hiršal
d) Jaroslav Hašek
9. Mezi pobaltské republiky patří:
a) Finsko, Litva, Moldavsko
b) Litva, Moldavsko, Lotyšsko
c) Litva, Lotyšsko, Estonsko
d) Lotyšsko, Estonsko, Rusko
10. James Watt byl:
a) anglický revolucionář
b) anglický mechanik, sestrojil parní stroj
c) anglický spisovatel, který je autorem mnoha dramat
d) americký cestovatel

11. Co je to autonomie?
a) rozhodný a odpor nesnášející vliv na určité země nebo skupiny obyvatel
b) právo určitého celku řešit samostatně otázky svého zájmu
c) automatická myčka automobilů
d) pokus vsugerovat jedinci či skupině lidí svoji vůli
12. Které slovo je významově nejpodobnější ke slovu gradace?
a) obratnost
b) pravdivost
c) výška
d) stupňování
13. Teplota se má ke stupni jako vzdálenost k:
a) metru
b) odlehlosti
c) času
d) prostoru
14. Které slovo do skupiny nepatří?
a) vůdce
b) despota
c) tyran
d) otrok
15. Apolitický znamená:
a) směřující k politice
b) bez vztahu k danému státu
c) nezajímající se o politiku
d) nutně mající vztah k politice
16. Urči, kolik vět obsahuje tento celek: Bylo to, podle mého názoru, vážený pane, úplně
špatně.
a) jednu
b) dvě
c) tři
d) čtyři
17. Nejhlubší jezero na světě se jmenuje:
a) Tanganika
b) Titicaca
c) Bajkal
d) Kaspické moře
18. Přirozená družice Deimos patří planetě:
a) Uran
b) Jupiter
c) Neptun
d) Mars
19. Země tisíců gejzírů říkáme:
a) Kanadě
b) Islandu
c) Norsku
d) Finsku
20. Známý Boubínský prales se nachází v pohoří:
a) Beskydy
b) Krušné hory
c) Šumava
d) Javorníky
21. Urči, který vegetační pás má nejbujnější porost:
a) savana
b) step
c) tundra
d) tropický deštný les

22. Slovo inovace představuje:
a) vývojovou změnu ve výrobě, dopravě aj.
b) příznivý stav, vzestup podniku
c) přehled nebo výsledek výrobní činnosti
d) úpadek podniku
23. Urči dvojici slov, která se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě: Mapu a … instrukce
získáte na startu, který bude umístěn u rozcestníku turistické … naproti nádraží.
a) zásadní – křižovatky
b) zavádějící – stopy
c) podrobné - značky
24. Urči výraz, který nejlépe odpovídá výrazu spát na vavřínech:
a) ustrnout
b) zahálet
c) být zasněný
25. Urči slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova unavený:
a) bdělý
b) bystrý
c) svěží
26. Přemyslovský rod vymřel v roce:
a) 1212
b) 1306
c) 1526
27. Zdravotní sestra pracuje dvě třetiny 24hodinového dne. Kolik hodin odpracuje za pět dní?
a) 120
b) 96
c) 80
28. Jestliže jedním litrem barvy natřeme plochu 60x10m, kolik litrů barvy je třeba k natření zdi
o rozměrech 30x5m?
a) 0,25
b) 4
c) 2
29. Jestliže ceny vzrostou o 8 procent, jaká bude nová cena zboží, které stojí nyní 160,- eur?
a) 172,80
b) 170,c) 168,30. Nejměkčím nerostem v stupnici tvrdosti je:
a) kalcit
b) mastek
c) sádrovec
d) cínovec

