Přijímací zkouška z českého jazyka- diktát pro SOŠ sociální u Matky Boží
Jihlava 21. dubna 2007
Radosti a starosti, které mi přináší moje sportování
První vážnější zranění mi přinesla cyklistika. Když mi bylo asi pět let, dostal jsem od rodičů
kolo. Tatínek mi vysvětlil, jak se na kole jezdí. Zapomněl však na jednu maličkost, nenaučil mě
brzdit. Zpočátku mi to nevadilo, ale když jsem se rozjel z menšího kopce před naším domem, bylo
zle.
Vyvrcholením mé dlouhodobé sportovní kariéry byl lyžařský výcvik. Bylo to v sedmé třídě.
Zúčastnil jsem se tehdy týdenního výcviku ve Vysokých Tatrách. Poslední den jsme vyjeli na
náročnější svah, a tak mohli lyžovat jen ti nejlepší, nejodvážnější. Já byl mezi nimi. Hned při první
jízdě mně však spadla čepice na oči, následoval pád, bezpečnostní vázání nevypnulo a Horská služba
měla pohotovost. Jízda na kanadských saních a třídenní pobyt v nemocnici byly rozhodně mým
největším zážitkem v životě.

Přijímací zkouška z českého jazyka- větný rozbor pro SOŠ sociální u Matky
Boží Jihlava 21. dubna 2007
Kdyby s ní hovořil, věděl by, že je nemocná, a neposílal by dopis do továrny Palaba, kde
Anička pracovala.
1. Urči počet vět v souvětí:
2. Urči druhy těchto vět:
a) kdyby s ní hovořil
b) kde Anička pracovala
3. Převeď sloveso posílat do tvaru 1. osoby množného čísla podmiňovacího způsobu:
4. U následujících slov urči slovní druhy:
ní
kde
5. Urči větné členy:
do továrny

pracovala

Palaba

s ní

6. Od výrazu dopis utvoř 2 příbuzná slova:
7. Vytvoř dvě věty se slovem je tak, aby v každé větě bylo ve funkci jiného slovního druhu.
(Vytvoř 2 věty. V každé z vět má být slovo je jiným slovním druhem.):

8. Výraz do továrny nahraď synonymem (= slovem stejného nebo podobného významu):

Test všeobecných znalostí SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava
23. dubna 2007
1. Píseň Ktož sú boží bojovníci pochází z doby:
a) Cyrila a Metoděje
b) husitských válek
c) bitvy na Bílé hoře
2. Jaký literární útvar se člení na dějství:
a) poezie
b) próza
c) drama
3. Pozdější česká hymna Kde domov můj poprvé zazněla v divadelní hře:
a) Strakonický dudák
b) Lucerna
c) Fidlovačka
4. Převážná část sladké vody na Zemi je vázána:
a) v jezerech
b) v bažinách
c) v ledovcích
5. Země se otáčí
a) od západu k východu
b) od východu na západ
c) od severovýchodu na jihozápad
6. Mezinárodní silnice v České republice se označují písmenem
a) A
b) E
c) D
7. Svátek sv. Václava připadá v kalendáři na 28. září. Jakou událost připomíná?
a) zavraždění krále Václava III. v Olomouci
b) zavraždění knížete Václava ve Staré Boleslavi
c) smrt Václava IV. v roce 1419
8. Ve kterém případě jsou historické události správně seřazeny za sebou (od nejstarší):
a) poprava 27 českých pánů, bitva na Bílé hoře, vyhození místodržících z oken
Hradu
b) bitva na Bílé hoře, vyhození místodržících z oken Hradu, poprava 27 českých
pánů
c) vyhození místodržících z oken Hradu, bitva na Bílé hoře, poprava 27 českých
pánů
9. Před 1. světovou válkou vytvořily evropské země dva mocenské bloky, které se pak
ve válce střetly. Byly to:
a) Trojspolek a Trojdohoda
b) Osa Berlín – Řím – Tokio a Spojenci
c) NATO a Varšavská smlouva

10.Z jakých částí se skládá parlament
a) poslanecká sněmovna + kongres
b) poslanecká sněmovna + senát
c) vláda + senát
11.Které barvy jsou teplé
a) červená, oranžová, modrá
b) žlutá, zelená, hnědá
c) hnědá, žlutá červená
12.Vincent Van Gogh byl
a) hudební skladatel
b) malíř
c) dramatik
13.Slepé střevo je součástí:
a) žaludku
b) tlustého střeva
c) tenkého střeva
14.Mezi jehličnaté dřeviny nepatří:
a) modřín opadavý
b) tis červený
c) olše lepkavá
15.Mezi hady, kteří žijí na našem území nepatří:
a) zmije obecná
b) užovka obojková
c) hroznýš královský
16.Dospělý člověk má v klidu asi
a) 90
b) 120
c) 70
pulsů za minutu
17.Při obnovování základních životních funkcí – dechu a srdeční činnosti – používáme
tento poměr:
a) 3 vdechy a 15 masáží srdce
b) 2 vdechy a 15 masáží srdce
c) 2 vdechy a 30 masáží srdce
18.Krevní skupiny vynalezl Dr. Janský a označil je takto:
a) A, B, C, D
b) A, B, AB, 0
c) A, B, C, D, 0
19.Bohuslav Martinů:
a) získal stříbrnou medaili v boxu na olympiádě v r. 2004
b) získal Nobelovu cenu za chemii v r. 1986
c) byl hudební skladatel – emigrant

20.Slovanské tance jsou
a) folklórní slavnosti v Litomyšli
b) cyklus skladeb pro symfonický orchestr od Antonína Dvořáka
c) sbírkou tanců slovanských národů od Ludvíka Kuby.

Přijímací zkouška z matematiky pro SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava
21. dubna 2007
1. Dvořákovi si koupili nový televizor, který byl v obchodě zlevněn o 31% za 20 700
Kč. Kolik by stál před slevou?
km
2. Jana a Jirka Dvořákovi vyšli z domu D ve stejnou dobu stejnou rychlostí 3
h
ke škole Š. Jana šla zkratkou a Jirka ulicemi okolo novinového stánku N. O kolik
minut dříve byla Jana ve škole než Jirka? (Viz. obrázek)
Š

650m

250m

N

D

5 x +1 x −1
−
= 2 x − 6 je počet členů rodiny Dvořákovy
4
6
žijících v jedné domácnosti. Určete tento počet.

3. Výsledkem rovnice

a b
−
b a
4. Zjednodušte algebraický výraz a určete podmínky
. Dosazením za a=12, b=2
a −b
a
do zjednodušeného výrazu vypočítáte, kolik let je nejmladšímu z rodiny
Dvořákových.

