Cvičný test k PZ 2012
1) Jak zemřel Svatý Václav
a) přirozenou smrtí
b) zavražděn
c) v bitvě
2) Kdy byla bitva na Bílé hoře
a) 16. stol.
b) 17. stol.
c) 18. stol.
3) O jakou nejdůležitější událost se zasloužil TGM
a) vznik prvníhoČeskoslovenského státu
b) smlouva o neútočení s Němci
c) vznik české koruny
4) Pražské povstání za 2. svět. války bylo
a) 8. května 1945
b) 9. května 1945
c) 5. května 1945
5) Kdy byl upálen Mistr Jan Hus
a) 28. června 1415
b) 6. července 1415
c) 5. července 1415
6) Který stát je královstvím
a) Polsko
b) Dánsko
c) Řecko
7) Která pražská čtvrť se objevuje v Nerudových povídkách
a) Malá Strana
b) Staré město
c) Žižkov
8) Kde je správně vyznačený kořen slova
a) lupi - č
b) sous – ed
c) ves – nice
9) Vyber chybně napsaný výraz
a) raní noviny
b) známý obraz
c) jasná zpráva
10) Která dvojice autorů se mohla potkat
a) B. Němcová a K.H. Borovský
b) J. Neruda a J. Škvorecký
c) J. Verne a Kosmas
11) Kdo napsal tato díla
a) Staré pověsti české
b) Kytice
c) Osudy dobrého vojáka Švejka
12) Co je to úrok
a) částka, kterou při vložení peněz do banky dostaneme navíc
b) částka, kterou při nákupu musíme zaplatit navíc
c) částka, která se připočítává k ceně jízdného

13) Daně musí platit
a) každý občan
b) jen občan určitého věku
c) občan, který získal zdanitelný příjem
14) Jak velký je hektar
a) čtverec o straně 100 m
b) čtverec o straně 10 m
c) čtverec o straně 1000 m
15) Vypočítejte: - 20 - 16
a) -36
b) -4
c) 36
2
16) Doplňte do vzorce (x - 2) (x + 2) = 9y – 4 za x správný výraz
a) 9y
b) 9y2
b) 3y
17) Vypočítejte:

4a :

a
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a) 16
b) a2
c) 29
18) Kolik vody je potřeba do litrového hrnce
a) 1 m3
b) 1 dm3
c) 1 cm3
6− y
19) Řeště rovnici
y−
=2
3

a) 3
b) 6
c) 2
20) Co znamená slovo ABSURDNÍ
a) nesouvislý
b) nelogický
c) nesmyslný

