STUDIJNÍ PROGRAM FILOLOGIE
Doporučená literatura k přijímacím zkouškám
BAKALÁŘSKÝ OBOR CIZÍ JAZYKY PRO KOMERČNÍ PRAXI
Bakalářský obor Cizí jazyky pro komerční praxi – anglický jazyk
Gramatika:
Choose the correct answer. There are often several tense forms that you need to check in
individual options. Only one answer is correct.
1

1) Mark has got a shower at the moment.
2) Mark is having a shower at the moment.
3) Mark has a shower at the moment.
4) Mark is in a shower at the moment.

2

1) John had been living in Paris for four years before he could speak French fluently.
2) John has been living in Paris for four years before he could speak French fluently.
3) John has lived in Paris for four years before he could speak French fluently.
4) John lived in Paris for four years before he could speak French fluently.

The following sentence has four underlined words or phrases, marked 1), 2), 3), and 4).
Choose the one word or phrase which is incorrect and must be changed to make the
sentence correct.
3

We arrived to the village at night.
1) 2) 3)
4)

Reálie:
R: Choose the correct answer. Only one answer is correct.
4

The Edwardian Era is a term used to describe
1) Britain in the late sixteenth century
2) Britain in the last decade of the nineteenth century
3) Britain in the first decade of the twentieth century
4) Britain during the Second World War

5

“I have a dream“ is
1) a novel written by Jack London
2) a speech delivered by John Kennedy
3) a poem written by Walt Whitman
4) a speech delivered by Martin Luther King

Odpovědi:
Otázka
1
2
3
4
5

Odpověď
2
1
2
3
4

Bakalářský obor Cizí jazyky pro komerční praxi –francouzský jazyk
Grammaire
Choisissez la bonne réponse
1.
Je souhaite que vous ayez ....... succès.
1) les
3) un
2)du
4) le
2.
Jeanne m‘a écrit qu‘elle ................ chez sa cousine à P
aris.
1)est
3) a été
2)était
4) sera
3.
Ses parents ne lui auraient plus envoyé d’argent s’il ................... son examen.
1)a raté
3) aurait raté
2)ratait
4) avait raté
Civilisation
4.
Le président de la République Française est élu au suffrage universel pour une durée de:
1) sept ans
3) neuf ans
2) quatre ans
4) cinq ans
5.
Parmi les régions suivantes laquelle n est pas limitrophe avec la région ďAquitaine?
1) Poitou-Charente
3) Auvergne
2) Midi-Pyrénées
4) Limo

Odpovědi:
Otázka
1
2
3
4
5

Odpověď
2
2
4
4
3

Bakalářský obor Cizí jazyky pro komerční praxi – německý jazyk
Gramatika:
1.
Wie .... du meine neue Tasche .....?
1) hast ......gefunden
2) hast ......gestatten
3) hast ......gefallen
4) bist ......gehalten
2.
Könntest du mir ...Zeitschriften leihen?
1) ein paar neue
2) ein Paar neue
3) ein paar neuer
4) ein paar neuen
3.
Warte, .... ich komme!
1) bis
2) wann
3) als
4) erst
4.
Nachdem ihr der Preis ...., konnte sie endlich ihre
1. CD-Platte drehen.
1) verliehen wurde
2) verliehen worden ist
3) verliehen worden war
4) verliehen gewesen ist
Reálie:
5.
Was bedeutet die Abkürzung SPD?
1) Sozialdemokratische Partei Deutschlands
2) Sozialistische Partei Deutschlands
3) Staatliche Polizei Deutschlands
4) Sicherheitspolizei Dänemarks

Odpovědi:
Otázka
1
2
3
4
5

Odpověď
1
1
1
3
1

Bakalářský obor Cizí jazyky pro komerční praxi – ruský jazyk
1. Které tvrzení je pravdivé?
1) Rusko leží ve východní Evropě a v severní Asii.
2) Větší část Ruska leží v arktickém klimatickém pásmu (dlouhé mrazivé zimy, chladná léta).
3) Největší část území RF pokrývají lesy (tzv. tajga) a vysoká pohoří.
4) RF leží na kontinentě, k jeho území nepatří žádné ostrovy.
2. Kdo je autorem románu “Mistr a Markétka”, vydaného v 60.letech XX.století?
1) L. N. Tolstoj
2) M. Gorkij
3) A.Solženicyn
4) M. Bulgakov
3. Kterou z nabízených možností nelze použít v žádné z těchto vět:
Спросите ____________ .
Они ждут ___________ уже долго.
Благодарю ___________ за помощь.
Извините ___________ , пожалуйста.
1) тебя, вас 2) её, меня
3) вам, тебе 4) меня, его
4. Ve které větě jsou správně označeny přízvučné slabiky ?(Přízvučná samohláska je
podtržena.)
1) Скажите, пожалуйста, сколько стоят эти часы?
2) Гдестоит памятник Пушкину?
3) Мы с Серёжей сидим в партере во втором ряду.
4) Мы давно знакомы, учимся вместе одиннадцать лет.
5. Která řada obsahuje správně přeložené a pravopisně napsané výrazy:
Je mi 20 let, 63 rublů, dnes je 3. května, 90 studentů
1) Мне двацать годов, шестьдесять три рубля, сегодня третье мая, девядесят студентов
2) Мне двадцать лет, шестьдесят три рубля, сегодня третьего мая, девятнацать
студентов
3) Мне двацать лет, шестьдесять три рублей, сегодня трете мая, девяносто студентов
4) Мне двадцать лет, шестьдесят три рубля, сегодня третье мая, девяносто студентов

Odpovědi:
Otázka
1
2
3
4
5

Odpověď
1
4
3
3
4

Bakalářský obor Cizí jazyky pro komerční praxi – český jazyk
1. Určete, která z níže uvedených výpovědí odpovídá nejvíce smyslu tohoto textu:
„S počasím je to totiž zvláštní věc: nikdy to s ním není v pořádku. Počasí vždycky přestřeluje
na jednu nebo druhou stranu. Teplota se nikdy nestrefí se stoletým normálem, buď je pět
stupňů pod ním, nebo pět stupňů nad ním. Srážek je buď deset milimetrů pod normál, nebo
dvacet milimetrů nad normál; není-li příliš sucho, je nevyhnutelně příliš mokro.“
1) Počasí se stále mění.
2) Člověk není s počasím nikdy spokojený.
3) Pisatel textu není s počasím spokojený.
4) Nic není ideální.
2. Uveďte, která výpověď chybí mezi následujícími větami: „Vybrané vyjadřování je znakem
vysoké sečtělosti.“ „Bévépéčko je rechtovní kvér.“ „A ono dítko semo tamo dováděti počalo v
bujnosti mysli své.“ „Špatný počasí mě vždycky votráví.“
1) knižní
2) nářeční
3) obecněčeská
4) slangová
3. Jakým způsobem vzniklo slovo „vystoupení“?
1) skládáním
2) přijetím z jiného jazyka
3) odvozováním
4) zkrácením
4. Určete jedinou správnou odpověď vztahující se k této větě: „Za Přemyslovců dosáhlo
České království veliké moci.“
1) slovo Přemyslovců je napsáno chybně
2) věta obsahuje dva předměty
3) sloveso ve větě je vidu dokonavého
4) ve větě je obsažen několikanásobný větný člen
5. Určete, která z následujících vět je dvojčlenná.
1) Nastala zima.
2) Bylo mi zima.
3) Mrazilo mě.
4) Pomalu celý den sněží.

Odpovědi:
Otázka
1
2
3
4
5

Odpověď
2
2
3
3
1

