
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU INFORMATIKY – PRAKTICKÝ TEST 

 

PŘIDĚLENÉ OSOBNÍ ČÍSLO:     TŘÍDA:     

 

1. Opište správně text z rámečku do připraveného šedého pole. 

 
 

 

2. Opravte chyby v následujícím textu. 

Text: 

Jaromýr Jágr (* 15. unora 1972, Kladno) je český hokjista působící v nově vzniklé Kontinentální 

hokejové lize (KHL). Hraje na potsu pravého křýdla. Je druhím nejlepšim aktivním hokejistou v 

potču dosažených gólú, asistencí i kanadských bodů a je považován za jednho z nejlepších 

hokejistů všech dob. 

 

3. Označ červeným písmem a podtržením pojem, který nepatří mezi ostatní pojmy. 

 

lípa modřín bříza habr dub 

kočka velbloud velryba tučňák šimpanz 

Španělsko Itálie Řecko Portugalsko Tunisko 

Brno Olomouc Ostrava Klatovy Plzeň 

 

4. Následujícímu textu nastavte typ písma (font) Tahoma a velikost písma 24. 

 

Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy! 

 

5. Zadanou větu třikrát zkopírujte do připraveného šedého pole. 

 

Máme dvě počítačové učebny. 

 

 

Pokračuj na druhou stranu testu. 

  

 

 

 

 

 



PŘIDĚLENÉ OSOBNÍ ČÍSLO:       

 

6. Pomocí sítě Internet vyhledejte správné odpovědi na následující otázky. Správné odpovědi 
označte tučným a podtrženým písmem. 

 

1) Jaké minimální rozměry musí mít fotbalové hřiště pro mezinárodní utkání? 

a.  90 x 45 m 

b.  100 x 64 m 

c.  120 x 90 m 

 

2) Která z ulic v Plzni nespojuje ulice Částkova a Kapitána Jaroše? 

a.  Rychtaříkova 

b.  Kyjevská 

c.  Ruská 

 

3) V kolik vyjíždí dnes z plzeňského nádraží rychlík R 355 Albert Einstein do Prahy? 

a.  9:08 

b.  13:08 

c.  17:08 

 

4) Kdo získal Nobelovu cenu za chemii v roce 2006? 

a.  Roger D. Kornberg 

b.  Gerhard Ertl 

c.  Martin Chalfie 

 

5) Kolik stojí jízdenka autobusem Student Agency z Prahy do Bratislavy? 

a.  200 Kč 

b.  300 Kč 

c.  400 Kč 

 

6) Jakou slokou začíná druhý zpěv Máje Karla Hynka Máchy? 

a.  „Nad temné hory růžný den“ 

b.  „Byl pozdní večer – první máj“ 

c.  „Klesla hvězda s nebes výše“ 

 

 

 


