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Přijímací zkouška – VSP 
do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů  

pro školní rok 2022/2023 

11. 4. 2022 

 
 

jméno a příjmení žáka  škola  třída 
 
 
1. Jakou částku zaplatíme, pokud od každé české mince 

použijeme právě dvě?  ...........................................................................  

2. Co nechybí v žádné e-mailové adrese?  ..................................  

3. Když kuchařka nalila do hrnku pět deci mléka, 
kolik je to litrů?  ......................................................................  

 

4. Která planeta sluneční soustavy je největší?  .......................................  
 a) Venuše b) Mars c) Jupiter d) Saturn 

5. Před čím nás chrání ozón?  .....................................................................  
 a) před UV zářením b) před smogem c) před kyselým deštěm 

6. Kde se nachází hora Boubín? .................................................................  
 a) na Šumavě b) v Krkonoších c) v Krušných horách d) v Jeseníkách 

7. Kde najdeme nejvyšší horu České republiky?  ......................................  
 a) na Šumavě b) v Krkonoších c) v Krušných horách d) v Jeseníkách  

8. V jakém městě se nachází nejstarší kamenný most v Česku?  ............  
 a) Brno b) Tábor c) Písek d) Praha 

9. Které zvíře je nejlepším skokanem v poměru  
k velikosti svého těla?  ...........................................................................  

 a) klokan b) blecha c) gepard d) veverka 

10.  Kolik krčních obratlů má žirafa?  ..........................................................  
 a) 7 jako člověk b) 14 jako sova c) mění se jim během jejich růstu 

11.  Karel IV. byl nejen českým králem, ale v roce 1346 byl zvolen …  ....  
 a) římským císařem b) moravským knížetem c) pražským arcibiskupem 

12.  Ve kterých letech se odehrála 2. světová válka?  ................................  
 a) 1939-1945 b) 1914-1918 c) 1896-1898 d) 1620-1631 

Evidenční číslo: 
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13.  Ve kterém roce vznikla Česká republika?  ............................................  
 a) 1918 b) 1989 c) 1993 d) 1945 

14.  Kdo byl první prezident České republiky?  ...........................................  
 a) M. Zeman b) V. Havel c) T. G. Masaryk d) V. Klaus 

15.  Rozlušti název barvy v černém rámečku. ......................  

 

 

16. Najdi správnou kombinaci čísel pro otevření zámku. ...........  

 V kombinaci 123 je jedna číslice správně, ale  ................................ ve špatné pozici. 

 V kombinaci 197 jsou dvě číslice správně  .......................... a na správných pozicích. 

 V kombinaci 345 není nic správně. 

 

17.  S kterou zemí tvoří hranici Krušné hory či 

Šumava? ..................................................................................................  
  a) Polsko b) Německo c) Slovensko 

18.  Nad kterou řekou leží město Ústí v severních Čechách?  ....................  
 a) Nad Cidlinou b) Nad Vltavou c) Nad Labem d) Nad Otavou 

19.  Sestavte slovo z písmen ve druhé řádce.  .....................  
O2 P1 C5 I4 E6 L3    POLICE 
A4 R3 Z5 O1 B2       . . . . .  
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20.  Šestiletý Honzík má sestru, která chodí do šesté třídy a bratra, 
 který studuje na střední škole a za pár dní bude mít 
 sedmnácté narozeniny. Tatínek s maminkou se rozhodli 
 vzít Honzíka se sourozenci na dvě hodiny do aquaparku 
 Horažďovice. Podle ceníku na obrázku zjisti, kolik bude 

 stát nejvýhodnější vstupné pro všechny členy rodiny.  ...............  
 

 

21.  Které slovo má nejvíce souhlásek?  ......................................................  
 a) sloupořadí b) buržoazie c) scvrklý d) fazole 

22.  Najděte obrázek, který se hodí na prázdné místo.  ............................. 
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Text k úlohám 23 až 25 

Kateřina Medicejská se narodila 13. 4. 1519. Po smrti Františka II. se Kateřina musela ujmout 

vlády v zastoupení svého desetiletého syna Karla. Hledala mír, reformovala soudnictví a státní 

správu, a dokonce zpočátku vycházela dobře i s protestanty. 

Jako první francouzská vladařka bydlela v Louvru a začala se stavbou Tuilerií. Kateřina 

Medicejská je však v mysli většiny lidí spjata s jedním z nejkrutějších masakrů v historii 

Francie i celé Evropy. Do dějin vešel v roce 1572 pod názvem bartolomějská noc. V této době 

měla Francie za sebou celé desetiletí náboženských válek, v nichž se ve vlnách střetávali mezi 

sebou katolíci a hugenoti. Řádění katolických náboženských fanatiků začalo v Paříži 24. srpna 

1572 zavražděním admirála Gasparda de Coligny, vůdce hugenotů, francouzských 

kalvinistických protestantů. Poté se rozšířilo do celé Francie. Pogromy trvaly několik měsíců. 

Padli jim za oběť zřejmě desítky tisíc hugenotů, i když přesné číslo není známo. V této době 

byla Kateřina Medicejská již jen královnou matkou, neboť oficiálně Francii vládl její syn Karel 

IX. Přesto je vina za rozpoutání tohoto vraždění tradičně přisuzována jí. 

 

23.  Do roku 1572 sužovala Francii dlouhotrvající náboženská válka. ......  

 a) ano b) ne  

24.  V době své vlády bydlela Kateřina Medicejská: ...................................  

a) v Louvru b) v Sévres c) ve Versailles d) v Lyonu 

25.  Kateřina Medicejská byla v roce 1572 označována jako: ....................  

 a) Španělka b) Královna matka c) Stavitelka d) Cizinka 

26.  Jaký slovní druh je slovo výbušnina?  ..................................................  
 a) přídavné jméno b) sloveso c) podstatné jméno d) zájmeno 

 
27.  Doplňte chybějící písmeno (bereme abecedu bez háčků, 

 čárek a bez písmene ch). .......................................................................  

  
 


