
TOSP   
FF UK  Strana 1 

TEST OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ – ukázky otázek 
 
Do následujícího odstavce doplňte slova tak, aby celá věta dávala smysl a všechna slova byla 
gramaticky správně. Každé ze slov může být použito pouze na místě označeném 
odpovídajícím číslem. 
Peníze z prvních vynálezů mu umožnily, aby se v létě roku 1878 vydal do Paříže na světovou 
výstavu. Kromě jiných 1) ______ novinek tu spatřil také elektrickou obloukovou lampu ruského 
vynálezce Jabločkova. Myšlenka elektrického osvětlení byla fascinující a 2) ______ další dráhu 
jednatřicetiletého vynálezce. Ještě téhož roku vymyslel řadu zlepšení a roku 1880 patentoval 
podstatně zdokonalenou obloukovou lampu. Problém velmi účinných obloukových lamp bylo 
uhořívání uhlíkových elektrod, které se původně 3) ______ ručně, později různými regulátory. Křižík 
zkonstruoval jednoduché elektromagnetické zařízení, které pomocí dvou cívek a kuželových 
železných jader udržovalo 4) ______ elektrický proud v lampě. Vzápětí přesídlil do Plzně a otevřel si 
vlastní dílnu na výrobu obloukových lamp. Spřízněnou duši nalezl v plzeňském podnikateli Piettovi. 
V roce 1881 dosáhl velkého úspěchu na výstavě v Paříži. Jeho obloukovka konkurovala Edisonově 
žárovce, jelikož svítila silněji, než Edisonova žárovka – a získala zlatou medaili. Křižíkovi se 
přezdívalo český Edison, i když on sám se tomuto 5) ______ bránil. 

1. A) stálých B) zlepšení C) vynálezů D) zařízení E) technických 

2. A) označila B) zařídila C) předurčila  D) navrhla E) vymyslela 

3. A) navrhovaly B) vynalézaly C) označovaly D) nastavovaly E) odstraňovaly 

4. A) stálý B) technický C) zařízení D) určení E) zlepšení 

5. A) zařízení B) vynálezu C) návrhu D) proudu E) označení 

 
Na následujícím obrázku vidíte očíslované prvky spojené šipkami. Mezi prvky je možné 
procházet pouze ve směru šipek. Pokud navrhujete cestu mezi dvěma prvky, můžete každý 
prvek navštívit pouze jednou. Délka cesty je počet šipek, které musíte po cestě projít (cesta 5-
9-14 má délku 2). 

  
6. Kolik existuje cest z (10) do (12) s délkou 4 a méně? 

 A) žádná B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 

7. Kolik existuje cest z (13) do (20) s délkou 5 a méně? 

 A) žádná B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 

8. Kolik existuje cest z (10) do (2) s délkou 4 a méně? 

 A) žádná B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 
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V následujících úlohách je vaším úkolem vybrat správný kód, pomocí kterého je zašifrováno 
zadané slovo. Každé písmeno odpovídá jednomu znaku a kódování v jednotlivých úlohách je 
na sobě nezávislé. 
9. STROM 

 A) %^}$^ B) >}>^$ C) $>}%^ D) %$^}% E) >$%%} 

10. KALAFUNA 

 A) (<?<#$?< B) %?/?<#(? C) (?>?<#%> D) ?$%$(<>< E) <>/><%$> 

 
V následujících úlohách je vaším úkolem vybrat z pětice slov protiklad k zadanému slovu.  
11. černá  

 A) světlá B) bílá C) černá D) zelená E) tmavá  

12. milovat 

 A) uctívat B) odpouštět C) zbožňovat D) odmítat E) nenávidět 

 
Následující úlohy obsahují vždy jednu řadu symbolů, která je natištěna na více řádcích. Na 
kterémkoli místě řady (posloupnosti) schází jeden nebo více symbolů. Vyberte z nabízených 
odpovědí, které symboly chybí. 
13.  ⨂	█	→	↓	_	∘∘	⨂	█	+	→	↓	_	∘∘	⨂	█	+	→	↓	_	∘∘	⨂	█	+	→	

	↓	_	∘∘	⨂	█	+	→	↓	_	∘∘	 

 A) ∘   B) _  C) ⨂   D) + E) →  

 

Doplňte následující člen posloupnosti: 
14. 3,4,6,9,13,18,24,? 

 A) 31 B) 28 C) 30 D) 32 E) 34 

15. 77,74,71,65,59,50,41,? 

 A) 27 B) 26 C) 39 D) 35 E) 29 

16. P,19,Y,3,H,15,L,15,? 

 A) 8 B) G C) K D) 9 E) 12 

17. 35,30,40,35,45,40,? 

 A) 45 B) 50 C) 35 D) 30 E) 55 

18. 96,9,10,97,11,12,98,? 

 A) 9 B) 14 C) 99 D) 13 E) 16 
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Následující graf zachycuje množství odlesněného Amazonského pralesa v tisících hektarech.  

 
19. Které z následujících tvrzení NEplatí? 

 A) Nejvíce pralesa bylo odlesněno pro vytvoření pastviny pro dobytek. 
 B) U požárů nepozorujeme systematický trend. 
 C) Každý rok byla vykácena větší plocha pralesa pro zemědělství, než jaká plocha shořela. 
 D) Největší plocha pro dobytek byla vykácena v roce 2003. 
 E) V žádném roce nebylo vykáceno více než 3000 tisíc ha pralesa pro dobytek.  

20. Které z následujících tvrzení platí: 
 A) V součtu bylo vykáceno pro dobytek více než 13 milionů ha pralesa. 
 B) Ve dvou letech shořelo více než 500 tisíc ha. 
  C) Vykácená plocha pro zemědělství měla v posledních pěti letech vzestupnou tendenci. 
 D) V každém roce bylo vykáceno více než 750 tisíc ha pralesa pro dobytek. 
 E) Pro zemědělství bylo vykáceno ve třech letech více než 1000 ha pralesa. 
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