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MATEMATIKA – PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO
Počet úloh: 16
Maximální bodové hodnocení: 50 bodů
Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby
Základní informace k zadání zkoušky
• Časový limit pro řešení didaktického testu je 60 minut.
• U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.
• Za neuvedené řešení či za nesprávné řešení úlohy jako celku se neudělují záporné
body.
• Odpovědi pište do záznamového archu.
• Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení.
• Didaktický test obsahuje otevřené a uzavřené úlohy. Uzavřené úlohy obsahují nabídku
odpovědí. U každé takové úlohy nebo podúlohy je právě jedna odpověď správná.
Zápis do záznamového archu
• Řešení úloh zapisujte do záznamového archu modře nebo černě píšící propisovací tužkou,
která píše dostatečně silně a nepřerušovaně
• Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.
• V konstrukčních úlohách rýsujte tužkou a čáry následně obtáhněte propisovací tužkou.
Otevřené úlohy
• Řešení úloh pište čitelně do vyznačených bílých polí záznamového archu.
1.
Pokud budete chtít provést opravu, původní zápis přeškrtněte a nový uveďte do stejného
pole.
• Je-li požadován celý postup řešení, uveďte jej do záznamového archu. Pokud uvedete
pouze výsledek, nebudou vám přiděleny žádné body.
• Zápisy uvedené mimo vyznačená bílá pole záznamového archu nebudou hodnoceny.
Uzavřené úlohy
• Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli
záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku.
•

A
1.
•

1

B

C

D
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B
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1.

Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, zabarvěte pečlivě původně
zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole.

TESTOVÝ SEŠIT

MATEMATIKA

Přijímací zkoušky nanečisto 10.2.2017

1. Vypočítejte:
(−1)2−(−2)+(−3)⋅4 :2 =

1bod

V záznamovém archu uveďte pouze výsledek.

2. Vypočítejte:
(−2+ 5)2− √ 25⋅√ 0,04 =

1bod

V záznamovém archu uveďte pouze výsledek.
Doporučení: Úlohy 3, 4 a 5 řešte přímo v záznamovém archu.

3. Vypočítejte, výsledek zapište jako zlomek v základním tvaru:
3.1.

1 1 2 1
+ ⋅ − =
3 2 5 6

3.2.

2 1
−
7 2
=
1
3−
2

max. 4 body

V záznamovém archu uveďte celý postup řešení.

4. Odstraňte závorky a zjednodušte:

max. 4 body

2

4.1.

(a−b)(a+ b)−( a−b) =

4.2.

2 x −3[(2 x−3)2 x−3] =

V záznamovém archu uveďte celý postup řešení.

5. Řešte rovnici a proveďte zkoušku:
x+4
x +4 x −1
−1=
−
3
4
2

V záznamovém archu uveďte celý postup řešení.
2

max. 4 body

V úlohách 6, 7, 8, 9, 10 uvádějte v záznamovém archu pouze výsledek
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6
V roce 2016 činila úroda jablek 1 680kg, z toho bylo pět šestin první jakosti. V roce 2015
činila úroda jablek 1 800 kg, z toho bylo 1 440 kg jablek první jakosti.

6.

max 4. body
6.1.
6.2.
6.3.

Kolik kg jablek první jakosti se sklidilo v roce 2016?
Kolik procent z úrody jablek v roce 2015 bylo první jakosti?
O kolik procent byla celková úroda jablek v roce 2016 menší než v roce 2015?
Zaokrouhlete na desetiny.

7.

max. 3 body
7.1.
7.2.
7.3.

Vyjádřete zlomkem v základním tvaru 20% z 25
Vypočítejte, kolik cm3 je litr.
Vyjádřete zlomkem v základním tvaru, jakou část z jedné hodiny tvoří 5 minut.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8
Obvod obdélníku je 140 m. Strany tohoto obdélníku jsou v poměru 4:3.

8.

max. 4 body
8.1.
8.2.
8.3.

3

Určete velikosti stran tohoto obdélníku.
Vypočítejte obsah tohoto obdélníku.
Vypočítaný obsah převeďte na jednotku ar.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9
V obdélníku se čtvercovou sítí je nakreslený pětiúhelník.

max. 3 body

9. Vyjádřete v procentech, jakou část z obsahu obdélníku tvoří
obsah pětiúhelníku.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

max. 3 body

V uvedeném obrázku je bod S středem
sestrojené kružnice a platí a∥b .

10.
10.1. Určete velikost úhlu α
10.2. Určete velikost úhlu δ
10.3. Určete velikost úhlu γ

11. Rozhodněte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá (A), či nikoliv (N): max. 3body
A

4

2

2

11.1.

23,5 dm =235 cm

11.2.

3 m+5 dm+60 cm=4 100 mm

11.3.

25% z 1 metru je 20 cm

N

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 12
max. 3body
Na mapě zhotovené v měřítku 1:50 000 je vzdušná vzdálenost dvou měst 10 cm.

12. Rozhodněte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá (A), či nikoliv (N):
A

N

12.1. 1 centimetr na mapě odpovídá 0,5 km ve skutečnosti .
12.2. Skutečná vzdálenost měst je 50 km.
12.3. Na mapě s měřítkem 1:25 000 by byla naměřená vzdušná
vzdálenost větší než na mapě s měřítkem 1: 50 000

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13
max. 3 body
Na kružnici k se středem S leží bod A. Sestrojte čtverec ABCD tak, aby bod S byl středem
čtverce (průsečíkem úhlopříček čtverce) a vrcholy B, C, D ležely na kružnici k.

13. Sestrojte chybějící vrcholy čtverce. Čtverec narýsujte.
14. Nádoba tvaru válce obsahuje 157 litrů vody a je zcela naplněna. Výška nádoby
je 0,2 m. Jaký je průměr dna válce?
max. 3body
A)
B)
C)
D)
E)

5

25 dm
10 dm
10 cm
25
jiná hodnota

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 15
body
V obdélníku jsou sestrojeny úhlopříčky, které obdélník rozdělují na čtyři trojúhelníky.

max 3

15. Pro obsahy vyšrafovaných trojúhelníků platí:
A)
B)
C)

S 1 <S 2
S 1=S 2
S 1 >S 2

D) nelze určit

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 16
max 4 body
Tržba pěstitele jablek je přímo úměrná hmotnosti prodaných jablek. Tato úměrnost je
dána následujícím grafem.

16. Doplňte údaje v tabulce. Údaje vyčtěte z grafu nebo vypočítejte.
Hmotnost prodaných jablek (kg)
Tržba (Kč)

6

60

1
50

2 500
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ČESKÝ JAZYK – PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO
Počet úloh: 30
Maximální bodové hodnocení : 50 bodů
Povolené pomůcky: pouze psací potřeby
Základní informace k zadání zkoušky
Časový limit pro řešení didaktického testu je 60 minut.
U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.
Za neuvedené řešení či za nesprávné řešení úlohy jako celku se neudělují záporné body.
Odpovědi pište do záznamového archu.
Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení.
Didaktický test obsahuje otevřené a uzavřené úlohy. Uzavřené úlohy obsahují nabídku odpovědí. U každé
takové úlohy nebo podúlohy je právě jedna odpověď správná.
Zápis do záznamového archu
• Řešení úloh zapisujte do záznamového archu modře nebo černě píšící propisovací tužkou, která píše
dostatečně silně a nepřerušovaně
• Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.
Otevřené úlohy
• Řešení úloh pište čitelně do vyznačených bílých polí záznamového archu.
•
•
•
•
•
•

1.
Pokud budete chtít provést opravu, původní zápis přeškrtněte a nový uveďte do stejného pole.
Je-li požadován celý postup řešení, uveďte jej do záznamového archu. Pokud uvedete pouze výsledek,
nebudou vám přiděleny žádné body.
• Zápisy uvedené mimo vyznačená bílá pole záznamového archu nebudou hodnoceny.
Uzavřené úlohy
• Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového
archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku.
•
•

A

B

C

D

E

A

1.
•

B

C

D

E

1.

Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, zabarvěte pečlivě původně zakřížkované pole a
zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole.

1

TESTOVÝ SEŠIT

ČESKÝ JAZYK

Přijímací zkoušky nanečisto 10.2.2017

1.

Která z těchto vět je napsána bez chyb?
A. Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byly plné ryb.
B. Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byli plné ryb.
C. Modrá obloha se vzhlížela ve vodách a vody byly plné ryb.
D. Modrá obloha se shlížela ve vodách a vody byly plné ryb.

2.

Která z těchto vět je napsána bez chyb?Která řada slov má správně doplněné ě / je?
A. objednat, oběd, vypjetí, bělá, objem
1 bod
B. objednat, oběd, vypětí, bělá, objem
C. objednat, oběd, vypětí, bělá, oběm
D. obědnat, oběd, vypětí, bělá, objem
Ve větě „ Tlouklo mu srdce úzkostí „ je přísudkem:
1bod
A. tlouklo mu
B. tlouklo srdce
C. tlouklo úzkostí
D. tlouklo
Synonymum ke slovu zima je:
1 bod
A. zimník
B. zimní
C. chlad
D. teplo
Vyberte ke slovu smích slovo opačného významu:
1 bod
A. směšnost
B. výsměch
C. pláč
D. úzkost
Ke slovům stůl, židle, knihovna je slovo nadřazené:
1 bod
A. dřevo
B. nábytek
C. pracovna
D. hnědá barva

3.

4.

5.

6.

1 bod

7.

K jakému slohovému útvaru patří tato ukázka?
1 bod
„ Milá maminko, celé prázdniny jsem se učil na reparát z chemie. Doufám, že mou snahu
oceníš nejenom ty, ale i učitelé. Zdraví Tě tvůj syn David . „
A. vypravování
B. zpráva
C. dopis
D. oznámení

8.

Označte počet přísudků z úkolu číslo č. 7:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

2

4 body

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 9, 10, 11

Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky,
odevšad se na zem snesly utahané vzpomínky,
otvírám jim do předsíně, zouvají si botičky,
hned se ženou do kuchyně na slaninu s vajíčky.
Každá má jméno holky, se kterou jsem někdy chodil,
každá zná všechna přání, co jsem za ta léta měl,
každá ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil,
každá z nich je tou láskou s velkým EL.
Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili,
snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodily,
vykoupané, nakrmené jdou si se mnou povídat,
dokud nás hlad nezažene jít se řádně nasnídat.

9.
9.1 Napište smysluplnou větu o třech slovech, v níž slovo vlastní bude jiným slovním druhem
než v textu. Tvar slova vlastní musí být zachován.
1 bod
9.2 Napište smysluplnou větu o třech slovech, v níž slovo je bude jiným slovním druhem než v
textu . Tvar slova je musí být zachován.
1 bod
10. Které z následujících tvrzení odpovídá textu?
1 bod
A. text je ukázkou epigramu
B. ve třetí sloce se liché verše rýmují
C. text reprezentuje literaturu věcnou
D. celkem osm veršů končí tříslabičným slovem
11. Ve kterém z těchto úseků textu se vyskytují antonyma?
1 bod
A. kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil
B. otvírám jim do pokoje, zouvají si své botičky
C. dokud nás hlad nezažene jít se řádně nasnídat
12. Angličtina patří mezi jazyky:
1 bod
A. germánské
B. románské
C. keltské
13. Jedinou českou dvojhláskou je:
1 bod
A. au
B. eu
C. ou
14. Druhý stupeň přídavného jména snadný je:
1 bod
A. více snadný
B. snazší
C. snažší
15. Určete spojku souřadící:
1 bod
A. a proto
B. protože
C. třebaže
16. Určete spojku podřadící:
1 bod
A. či
B. a
C. aby
17. Ve které větě je správně označený přívlastek:
1 bod
A. Práce kvapná, málo platná.
B. Nemocný byl brzy zase zdravý.
C. To je ale hezké překvapení.
18. Doplňte správně i/y:
max. 8 bodů
18.1 Lehce nab-l , lehce pozb-l .
18.2 Jaz-kozp-t je synon-mum pro jazykovědu nebol- l-ngvist-ku.

3

19.
20.

Napište takové souvětí, které bude obsahovat: jednu větu hlavní, jednu větu vedlejší
účelovou, jednu větu vedlejší přívlastkovou, přičemž podmět věty hlavní bude
nevyjádřený.
max. 4 body
Napište takovou větu, ve které bude mít slovo ale funkci přímého předmětu. 2 body

21. Která z následujících vět obsahuje pravopisnou chybu?

22.

23.

24.

A. Na Hradě vlaje standarta.
B. Naše továrna vždy dodržovala všechny standardy.
C. Proč jsi nedodržel standartní postup?
Ve které z následujících vět není pravopisná chyba?
A. Všichni mu vzdali hold.
B. Tak si hold ročník zopakuješ.
C. Hold mu složíme holt.
Ve které z následujících vět je neživotný podmět?
A. Stará pila, leží na podlaze.
B. Stará pila leží na podlaze.
C. Byl odvolán z funkce.
Ve které z následujících vět je spojovací výraz uvozen dvěma částicemi?
A. Požádejte o radu svého učitele, když Vám bude vše vysvětlovat.
B. Každý dům má své kouzlo, právě jen když je udržovaný.
C. Pustil se do toho hned, jak se vrátil z dovolené.

2 body

2 body

2 body

1 body

25. Napište komparativ (2. stupeň) přídavného jména optimální.

1 bod

26. Jak zní 5. pád podstatného jména soudce?

1 bod

27.

Napište takové souvětí, ve kterém mezi dvě věty hlavní umístíte větu vedlejší, která je
závislá na první větě hlavní.
max. 3 body

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 28: Jiří Žáček: Za pravdu

28.

29.

30.

Za pravdu je různá sazba jednou pomník, jindy vazba.
Kdo ji řekne dřív než včas,
tomu pravda zlomí vaz.
Určete literární útvar:
A. glosa
B. aforismus
C. epigram
Kdo jsou autoři těchto děl:
29.1 Slezské písně: ………………………………..
29.2 V zámku a podzámčí: ………………………..
29.3 RUR: …………………………………………
Správně označte nejznámější dílo Jaroslava Haška:
A. Malostranské povídky
B. Král Lávra
C. Bylo nás pět
D. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

4

1 bod

1 bod

1 bod
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READING

PART

I

1

QUESTIONS 1.5
Which notice (A-H) says this (1-5)?
For questions 1-5, mark the correct letter A-H on your answer sheet.

't

These cost less than

2

This is a bad time to be ill.

usual.

A

B

KEEP THTS MEDICINE
AWAY FROM CHILDREN
Check your holiday insurance now
before yott go away.

c

3

Be careful where you put this.
D

Dr fenklns ls on hollday
untll frlelay.

You will need to take a heavy sweater
or jacket with you.

Day trip to the mountains

\(ear something warml

CAR WASH

-

T4

We'll make it look like new

You will not be able to wash yourself
here for a few days.

G

All our winter holidays -

25% cheaper

H

and sell
eeaond-hand clothee.
We buy

PART 2
QUESTIONS 6-10
Read the sentences about cooking a meal.
Choose the best word (A, B or C) for each space.
For questions 6-10, mark A, B or C on your answer
sheet.

she

A
7

............

.

.. ..... ...

a[ of them to dinner at her house on saturday evening.

B

phoned

She was

A

waited

When the

A

right

B slice

...,..,.....,......,.,,.,,.,

A full
9 Louise
10

C

said

Louise wrote the things she needed to buy for the meal on a

A piece
8

invited

. .. . of paper.

parl

on Saturday morning so she went shopping in the afternoon.

B busy
.

C

,....

C

difficult

two hours cooking the meal.

B

spent

mealwas........,.......

B

sure

C

passed

everyone sat down to eat.

C

ready

r

TRANSLATION

PART 3

Translate the following sentences into English.
11 KaZdli den vendim sv6ho psa
L2 Pro( se musiS udit dva cizi jazyky?
13 Prod jsi nepozdravil ieditele Skoly?
14 Nemusi5 odpovidat na tyto otdzky
15 Lonijsem byl s rodidi v cizind
15 Komu to neseS?
17 NehodlSm

ti poidd volat

18 Na obrdzku je ndbytek
19 Smim si to vzit?

20 Chci vysvdtlit tento probl6m
WRITING
PART 4

2L
Read this note from your friend, Spencer.

LeN'o meeL.for dinner near

your house on

eaturday.
Where ehall wa eat? Whal lime can you
come? Where can I ?ark my car?

Spencer

Write Spencer a note. Answer the questions.
Write 25-35 words.
Vt'rite the note on your answer sheet.

LISTENING
PART 5

22-26
Now

I will dictate different

instructions.

numbers, write them down according

to

my

