TVZ - ukázka č. 3
1. Řeky Mže, Úhlava, Úslava a Radbuza se stékají u města:
a) Plzeň
b) Brno
c) Český Krumlov
d) Praha
2. Manželství může zrušit:
a) notář
b) soud rozsudkem
c) oddávající úředník
d) advokát
3. Urči, ke kterému druhu státní moci patří funkce senátora:
a) zákonodárná
b) výkonná
c) soudní
d) politická
4. 17. 11. je státní svátek. Je to:
a) Den obnovy samostatného českého státu
b) Den upálení mistra Jana Husa
c) Den boje za svobodu a demokracii
d) Den vzniku samostatného československého státu
5. Mezi znaky románské architektury nepatří:
a) křížová klenba
b) půlkruhový oblouk
c) opěrný systém
d) silné zdi
6. Karel IV. pocházel z rodu:
a) Přemyslovců
b) Lucemburků
c) Jagellonců
d) Habsburků
7. První světová válka probíhala v letech:
a) 1910-1914
b) 1912-1916
c) 1914-1918
d) 1939-1945
8. Pro vztlakovou sílu platí:
a) Pascalův zákon
b) Archimedův zákon
c) Newtonův gravitační zákon
d) Keplerův zákon
9. 60% z čísla 12 845 400 je:
a) 2 140 900
b) 7 707 240
c) 770 724
d) 214 090
10. 1cm3 je roven:
a) 0,000 001m3
b) 0,001 m3
c) 1 000 m3
d) 100 m3

11. Ve zlomku se výraz nad zlomkovou čarou nazývá:
a) jmenovatel
b) podíl
c) čitatel
d) násobek
12. Písek s vodou je různorodá směs:
a) suspenze
b) emulze
c) aerosol
d) pěna
13. Fotosyntéza probíhá:
a) pouze v rostlinách a houbách
b) jen v zelených rostlinách
c) ve všech organismech
d) v houbách a lišejnících
14. Disciplíny biatlonu jsou:
a) skoky na lyžích a hod granátem na cíl
b) běh na lyžích a střelba z malorážky
c) jízda na kole a běh
d) skoky na lyžích a běh na lyžích
15. Manžel sestry mé matky je můj:
a) otec
b) strýc
c) švagr
d) zeť
16. Vyberte slovo, které nejlépe odpovídá popisu: respektování jiného přesvědčení, jiných
názorů.
a) ochota
b) úcta
c) odpovědnost
d) důvěra
e) tolerance
17. Vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov invalida vozík:
a) kosmonaut – raketa
b) kůň – závodník
c) branka – hřiště
d) plavec – plovárna
e) mravenec - mraveniště
18. Vyberte slovo, které se nejlépe hodí na vynechané místo ve větě: Kraba pobřežního
najdeme u všech evropských břehů bez ohledu na to, zda jde o čisté vody volného břehu,
nebo o silně……………vody přístavů.
a) průzračné
b) znečištěné
c) špinavé
d) rozvodněné
e) rozbouřené
19. Vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova: zdejší.
a) daleký
b) místní
c) venkovský
d) cizí
e) exotický

20. Při cestě z přízemí do 1. patra musíme vystoupat 20 schodů. Každé další patro je vždy
o 1 schod vyšší než patro předchozí. Kolik schodů vystoupáme při cestě z 3. do 7. patra?
a) 102
b) 101
c) 99
d) 98
e) Žádná z předchozích možností není správná.
21. Která z uvedených osobností nikdy nebyla prezidentem naší republiky?
a) A. Dubček
b) T. G. Masaryk
c) E. Beneš
d) V. Havel
22. Z uvedených názvů vyberte ten, který mezi ostatní nepatří:
a) Zvíkov
b) Buchlov
c) Boubín
d) Bouzov
e) Karlštejn
23. Povinná školní docházka byla u nás zavedena za vlády:
a) Jiřího z Poděbrad
b) Karla IV.
c) Marie Terezie
d) Josefa II.
24. Peníze v ČR vydává:
a) Parlament ČR
b) Česká národní banka
c) Nejvyšší kontrolní úřad
d) vláda ČR
25. Který z těchto států není království?
a) Španělsko
b) Belgie
c) Nizozemí
d) Norsko
e) Řecko
26. Volební období prezidenta ČR je dlouhé:
a) 4 roky
b) 5 let
c) 6 let
d) 7 let
27. Křemičitany se používají při výrobě:
a) papíru
b) pohonných hmot
c) keramiky a porcelánu
28. Se kterým sousedním státem má ČR nejdelší hranici?
a) Polsko
b) Slovensko
c) Rakousko
d) Německo
29. Mezi Přemyslovce nepatří:
a) Karel IV.
b) Přemysl Otakar II.
c) Václav III.
d) Břetislav I.

30. Často používané slovo média označuje:
a) dopravní prostředky
b) sdělovací prostředky
c) reklamní průmysl
d) politické strany

