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odborného výcviku
1. Které pořadí měst odpovídá jejich pozici od západu na východ?
Wroclaw – Bukurešť – Tirana – Vídeň – Budapešť
a. 1-4-2-5-3
b. 1-2-3-5-4
c. 1-4-5-3-2
d. 1-4-3-5-2
2. Který z jazyků nepatří mezi germánské?
a. islandština
b. estonština
c. norština

d. švédština

3. Které z nabízených slov je významově nejbližší výrazu adaptovat se?
a. připravit se
b. připodobnit se c. přizpůsobit se d. přistoupit na něco

4. Seřaďte chronologicky následující vynálezy:
měkké kontaktní čočky - smartphone - žárovka - písmo
a. 4-3-1-2
b. 4-2-3-1
c. 1-2-3-4 d. 4-2-1-2
5. Jsem biblickou postavou. Žil jsem v Egyptě a Bůh mě povolal, abych zachránil jeho lid a
přivedl ho do země zaslíbené. Jak se jmenuji?
a. David b. Abraham c. Šalamoun d. Mojžíš

6. První motorové letadlo sestrojil:
a. Henry Ford b. Hermann Blau

c. bratři Wrightové d. Ferdinand Zeppelin

7. Který pojem se nejvíce vztahuje k myšlení?
a. počitek
b. představa
c. indukce d. vjem

8. V roce 1902 je uvedena do provozu první linka metra, tzv. U-Bahn. Bylo to v
a. Mnichově
b. Frankfurtu c. Stuttgartu d. Berlíně

9. Švéd Alfréd Nobel vynalezl:
a. dynamit b. vodíkovou bombu

c. střelný prach

d. semtex

10. Který z nabídnutých výrazů nejlépe vystihuje pojem devastace?
a. hubení b. oslabení c. ničení d. drancování

11. Generace Z bývá charakterizována nadprůměrnou:
a. finanční gramotností
b. digitální gramotností
d. jazykovou gramotností

c. zdravotní gramotností

12. Největší úbytek naučeného textu uloženého v paměti nastává
a. v první hodině po naučení
b. v prvních 24 hodinách po naučení
c. do týdne po naučení
d. do měsíce po naučení

13. Z následujících 4 dvojic slov vyberte tu, která se vzájemným vztahem nejméně hodí
k ostatním 3 dvojicím:
a. zamračený:zasmušilý b. proměnlivý:nestálý c. veselý:radostný d. bystrý:vtipný

14. Určete, které tvrzení o řece Nil neodpovídá skutečnosti:
a. Starý Egypt těžil z naplavenin, které zúrodňovaly okolí
b. Nil protéká Súdánem
c. Část jeho toku tvoří hranici s Libyí.
d. Ústí do Středozemního moře.

15. Temperament se vztahuje nejvíce k této složce osobnosti:
a) motivaci
b) emocím c. inteligenci d. vůli
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