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ÚVODNÍ
SLOVO ŘEDITELE...
Vážená studentko, vážený studente,
dostává se Vám do rukou publikace Průvodce přijímacím řízením na vysoké
školy. Touto publikací, kterou Vám přináší bezplatně SOKRATES® ve spolupráci
s dalšími partnery, získáte cenné vstupní informace o přijímacím řízení na vysoké
školy v následujícím školním roce. Státní maturity, konec několikaletého studia
na Vaší střední škole či přijímací řízení, máte teprve před sebou. Podobně, jako
tisíce Vašich starších kolegů, máte ale i Vy příležitost nebýt na tyto klíčové úkoly
sami. SOKRATES® pro Vás připravil publikace k přijímacímu řízení na všechny
typy škol, které Vám pomohou a podstatně zvýší Vaši šanci na úspěch.
Malou ochutnávku ze 160 otázek přinášíme v této listinné podobě, zbytek pak
naleznete v elektronické formě na webu www.sokrates.cz.
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Věřím, že Vám tato publikace pomůže správně vybrat vysokou školu a připravit
se na přijímací řízení.
Přeji Vám mnoho zdaru na Vaší cestě za vzděláním.

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
ředitel společnosti
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Přihláška ke studiu na VŠ

a průvodce přijímačkami

Staré čínské přísloví říká: „I ta nejdelší cesta začíná prvním krokem.” To platí, i pokud jde o přijímací zkoušky na vysoké školy.
PRVNÍ KROK
První krok studenta by tedy měl směrovat k výběru správné školy. Současné technologie umožňují
vybírat školy z pohodlí domova na internetu. Jedním ze zdrojů, které doporučujeme, je např. monotematické číslo Učitelských novin, které vychází v listopadu. Naleznete tu komplexní a přesné informace
o všech vysokých a vyšších odborných školách v ČR.
DRUHÝ KROK
Další fází by mělo být podání přihlášky ke studiu na zvolenou vysokou školu. Na rozdíl od středních
škol není počet podávaných přihlášek omezen. Teoreticky si lze podat přihlášky na všechny
vysoké školy. Faktem je, že student využívá zpravidla 2–4 přihlášky pro daný akademický (školní)
rok. Přihlášku ke studiu na vysoké školy lze podat v zásadě dvěma způsoby: písemně nebo elektronicky. První z uvedených variant se dnes vyskytuje na menším množství škol, ale stále se s ní
setkáváme. Elektronická verze přihlášek, která se v poslední době objevuje častěji, v zásadě obsahově odpovídá tradiční písemné formě, nicméně je jednodušší na správu a vyplňování. Nevýhodou této
formy je právě elektronické vyplňování, které při absenci určitého údaje (např. kódy Vaší střední školy)
nedovolí postoupit k vyplnění další rubriky. Na rozdíl od písemné verze neexistuje univerzální forma.
Přijímací řízení představuje správní řízení, kde vysoká škola vystupuje v pozici státního
orgánu, a proto je zpoplatněno. Za přihlášku tradiční papírovou formou zaplatíte v rozmezí
500–600 Kč, za elektronickou pak o stokorunu méně. Absolvujete-li přijímací zkoušku formou Národních srovnávacích zkoušek, pak nezapomeňte podat standardní přihlášku, a navíc se ještě přihlásit
ke zkouškám prostřednictvím příslušné webové stránky provozovatele zkoušek. Zde nesmíte zapomenout označit možnost předání výsledku Vaší zkoušky vysoké škole. Z důvodu ochrany Vašich
osobních údajů nefunguje zprostředkování výsledků automaticky. Závěrem je zapotřebí připomenout
magické datum 28. února 2021, které představuje poslední možný termín pro zaslání přihlášky (postačí poštovní razítko s tímto dnem). Pozdější termíny umožňují školy zřídka, resp. jedná se o školy,
kde je zájem o studium nižší – např. technické obory.
TŘETÍ KROK
Poté, co si zvolíte vysokou školu, je nezbytné zjistit si, z čeho jsou přijímací zkoušky, a pak se začít
připravovat. Formy přípravy jsou skutečně různé. Na prvním místě zůstává kontinuální příprava ve
škole. Proč? Předpokladem pro zahájení studia na vysoké škole je zdárné složení maturity. Takže
i ti z Vás, kteří se dozví o přijetí na vysokou školu ještě před před termínem maturit, ji musí stejně
absolvovat. Na druhém místě je příprava formou samostudia. Je vhodné nakoupit, zapůjčit si či jinak
obstarat publikace, které se zaměřují na přípravu pro přijímací zkoušky. Publikaci by mělo vydat
odborné nakladatelství, autorem by měl být vysokoškolský učitel a určitě by měla obsahovat i vzorové
testy. Další variantou přípravy je navštívit přípravný kurz. Ty jsou organizovány různými institucemi,
které se však liší kvalitou, proto je vhodné si zjistit reference dané instituce.
Zhruba měsíc před termínem přijímacích zkoušek by Vám měla přijít pozvánka k vykonání přijímacích
zkoušek. Už jen zcela výjimečně se stane, že místo pozvánky přijde dopis obsahující rozhodnutí o při4

jetí ke studiu, které je odůvodněné prominutím přijímacích zkoušek. Nepřijde-li pozvánka ani týden
před plánovaným termínem zkoušek, neváhejte neprodleně zkontaktovat studijní oddělení fakulty
(vysoké školy).
Vysoké školy zpravidla ověřují uchazečovu totožnost. Proto si ověřte, zda je Váš občanský průkaz platný. Je-li požadováno ověření o složení maturitní zkoušky, pak se tak činí ověřenou kopií maturitního
vysvědčení. Jednoduché pravidlo tedy zní: Vezměte si s sebou vše, co máte, tedy to, co je uvedeno
v pozvánce na přijímací zkoušku.
Při vyplňování dbejte pokynů uvedených na zadání, event. zmíněných pedagogy, kteří budou nad
zkouškou dohlížet. Měli byste znát počet správných odpovědí, zda je jen jedna, nebo je uplatňován
systém multichoice, tedy že správná je buď jedna, dvě, tři, čtyři, nebo žádná odpověď. Strategie se
bude hodit i zde. Lehčí otázky vyplňte dříve. K těžkým se vracejte na závěr. Před odevzdáním pečlivě
překontrolujte, zda jste vyplnili všechny kolonky, počet oprav apod. A také zkontrolujte, zda jste se
podepsali. Pak už jen zbývá počkat na rozhodnutí.
ČTVRTÝ KROK
Tímto krokem je Vaše akceptace rozhodnutí o přijetí na vysokou školu a zápis ke studiu, který
probíhá nejčastěji na přelomu srpna a září. V případě, že Vás vysoká škola nepřijala, máte několik dalších variant. První z nich je žádost o přezkum rozhodnutí (odvolání). Doporučujeme nepodceňovat
nahlédnutí do přijímacího testu a konfrontaci výsledků s Vašimi odpověďmi. Musíte si uvědomit, že
i tvůrci přijímacích testů jsou omylní lidé, kteří často koncipují testy na bázi akreditovaných učebnic,
které však také píší omylní lidé. Navrhujeme, abyste si opsali, či jinak zajistili jak otázky, tak
Vaše i správné odpovědi dle dané VŠ (některé fakulty Vám umožní si test také ofotit) a věnovali
přinejmenším stejný prostor, který jste věnovali přípravě pro přijímací zkoušky, také vyhledání si
sporných otázek v knihovnách či u odborníků.
Nepodceňujte žádost o přezkum rozhodnutí o nepřijetí (tzv. odvolání). V žádosti uveďte relevantní
prvky, kterými zpochybňujete objektivnost přijímacího řízení. Můžete zpochybnit jak samotné přijímací
řízení, tak objektivitu a faktickou správnost přijímacího testu. V takovém případě buďte konkrétní,
doložte spornou otázku odpověďmi z kvalitních a renomovaných učebnic, či stanovisky odborníků.
Nezapomeňte, že na podání žádosti máte v zásadě pouze 30 dnů (viz ustanovení dle § 50, odst. 7,
zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách). V žádosti uveďte také všechny důvody a doklady, které
by vás mohly zvýhodnit oproti ostatním uchazečům při jejím posuzování.
Uvědomte si, že na většině vysokých škol probíhá přijímání studentů fakticky vícekolově. Děkan
zpravidla přijímá další uchazeče v průběhu srpna, neboť mnoho Vašich kolegů deklarovalo, že se
nemíní studia na VŠ účastnit. Další uchazeči pak mohou být přijati v září, kdy se další Vaši kolegové
nedostaví na zápis ke studiu.
PÁTÝ KROK když Vás přesto nepřijmou ...?
Nepodceňujte možnost tzv. celoživotního vzdělávání. Název možná zavádí, ale v podstatě se jedná
o situaci, kdy v rámci nějakého akreditovaného studijního programu (např. „Právo a právní věda“), na
který vás nepřijali, existuje možnost studovat program celoživotního vzdělávání, kde máte obdobné
nebo totožné předměty jako při řádném prezenčním studiu, absolvujete stejné zápočty a zkoušky
jako v případě VŠ studia. Výuka probíhá většinou v odpoledních hodinách a dle našich vlastních
zkušeností je výrazně méně náročná (záleží na typu konkrétní vysoké školy).
Jednou z možností jsou i VOŠ, které se můžou svým zaměřením přibližovat Vašemu programu a jejich
předností je praktická odbornost. VOŠ často přijímají uchazeče až do 30. 9. 2021.
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Chceš být MUDr.?

2. U hladovějícího pacienta poklesla hladina
glukosy v krvi na hodnotu 65 mg/dl. Jaká
je molární koncentrace glukosy v krvi?
(Molární hmotnost glukosy je 180 g/mol.)
a) 3,6 mmol/l
b) 0,036 mmol/l
c) 0,65 mmol/l
d) 6,5 mmol/l

SOKRATES
edice

3. Plyny a kapaliny označujeme souhrnným
názvem tekutiny. Které z následujících
tvrzení o tekutinách je nesprávné?
a) Ideální plyn je zcela nestlačitelný
a dokonale tekutý.
b) Ideální plyn i ideální kapalina jsou
dokonale tekuté.
c) Ideální plyn je dokonale stlačitelný
a dokonale tekutý.
d) Ideální kapalina je zcela nestlačitelná
a dokonale tekutá.

Možnost studovat a stát se lékařem máte
na několika fakultách v ČR. Šestiletý
magisterský studijní program Všeobecné
lékařství poskytuje hned pět lékařských
fakult Univerzity Karlovy (tři pražské,
plzeňská a královéhradecká) dále
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,
Univerzity Palackého, poměrně nedávno
otevřená Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany se sídlem v Hradci Králové
(toto studium ovšem probíhá ve společném
programu s místní Lékařskou fakultou
Univerzity Karlovy). Na většině fakult lze
také studovat pětiletý studijní program Zubní
lékařství (MDDr.)
Přijímací zkoušky na všech fakultách se skládají
z otázek z biologie, chemie a fyziky. Na
vojenské lékařské fakultě budete muset navíc
6

absolvovat tělesné testy a test z cizího jazyka.
Úspěšnost studentů u přijímacích zkoušek na
lékařské fakulty je poměrně nízká a pohybuje
se na všech fakultách v průměru okolo 28 %.
PŘIJÍMACÍ TEST (ukázka)
•3. Lékařská fakulta
Univerzity Karlovy

4. Uveďte, která z těchto kyselin je
nejsilnější:
a) H3PO4
b) HNO3
c) H2CO3
d) H2SO3
5. Mezi tzv. vzácné plyny neřadíme:
a) neon
b) radon
c) helium
d) selen

Pro samostudium lze využít
učebnice z nakladatelství
SOKRATES®. Ve čtyřech dílech
jsou rozebrány testové
otázky z biologie, fyziky
a chemie z minulých let
(několik tisíc otázek),
stejně jako jednotlivé okruhy.
Cena učebnice je 299 Kč.
Všechny 4 díly lze zakoupit
jen za 799 Kč.

1. Adenohypofýza produkuje:
a) růstový hormon
b) tyroxin
c) oxytocin
d) parathormon
Správné odpovědi
a další otázky naleznete
na www.sokrates.cz
7

Chceš být MVDr.
nebo PharmDr.?

SOKRATES
edice

3. Lišejníky představují:
a) symbiózu mezi řasou a houbou
b) zvláštní skupinu mechorostů
c) symbiózu mezi mechorosty a houbami
d) symbiózu mezi sinicemi a zrněnkami
4. Patří k druhům, který byl dříve považován
za vyhynulý („živoucí fosílie“). O jakého
živočicha se jedná?
a) kočkodan
b) latimerie
c) gepard
d) zoborožec
5. Vlastností látek je, že se její částice
rozptylují do dosažitelného prostoru,
v důsledku čehož dochází k vyrovnávání
koncentrace. Tento proces, tedy
samovolné rozptylování částic do
prostoru, nazýváme?
a) disperzí
b) difúzí
c) konverzí
d) eklekcí

Možnost studovat a stát se veterinářem máte
v podstatě jen na jedné univerzitě. Tou je
Veterinární a farmaceutická univerzita
Brno (VFÚ) a její Fakulta veterinárního
lékařství. Nabídka farmaceutických oborů je
širší. Studovat lze na Farmaceutické fakultě
VFÚ v Brně a na stejnojmenné fakultě
Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Přijímací řízení se skládá z otázek z biologie
a chemie. Úspěšnost studentů u přijímacích
zkoušek je poměrně nízká a pohybuje se
v průměru okolo 26 %.

8

PŘIJÍMACÍ TEST (ukázka)
•Fakulta veterinárního lékařství
VFÚ Brno

6. Pokud je některá z přírodních věd
označená jako forenzní věda, je tím
myšleno, že:
a) využívá i přístupy oﬁciálně nevědecké
b) je využívána při dokazování, zejména
trestné činnosti
c) ji nelze aplikovat na společenské vědy
d) využívá vědou překonané poznatky

1. Tvůrcem binomické botanické
a zoologické nomenklatury je:
a) G. Cuvier
b) C. Linné
c) J. B. Lamarck
d) Ch. Darwin
2. Herpesviry jsou původci:
a) chřipky
b) vztekliny
c) příušnic
d) oparů

Správné odpovědi
a další otázky naleznete
na www.sokrates.cz
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Pro samostudium lze využít
učebnice z nakladatelství
SOKRATES. Kniha je jedinečnou
pomůckou určenou uchazečům
o studium na lékařských,
veterinárních, farmaceutických,
zdravotně sociálních,
přírodovědeckých fakultách,
fakultách zdravotnických
studií a dalších fakultách, kde
se skládají přijímací zkoušky
z chemie. Obsahuje teoretické
shrnutí problematiky +220
testových otázek z minulých
přijímacích zkoušek s řešením,
a to z chemie. Publikaci
je vhodné zkombinovat
s vysvětlením problematiky
v dalších dílech.
Cena učebnice je 299 Kč.

Možnost studovat a stát se právníkem máte
na čtyřech veřejných právnických fakultách
v ČR. Pětiletý magisterský studijní program
Právo a právní věda poskytuje Právnická
fakulta Univerzity Karlovy, Masarykovy
univerzity,
Univerzity
Palackého
a Západočeské univerzity.
Přijímací řízení v Praze a Olomouci má formu
Národních srovnávacích zkoušek, kde musíte
absolvovat test Obecných studijních
předpokladů
(kvantitativní,
analytické
a verbální myšlení) a Základů společenských
věd (právo, ekonomie, psychologie, sociologie,
ﬁlozoﬁe, evropská integrace a moderní
dějiny). V Brně budete absolvovat jen Test
studijních předpokladů. Úspěšnost studentů
u přijímacích zkoušek na právnické fakulty je asi
nejnižší. Pohybuje se v průměru okolo 18 %.
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PŘIJÍMACÍ TEST (ukázka)
•Právnická fakulta
Univerzity Karlovy
1. Pan Novák jde do banky. Na dveřích však
visí oznámení: „Oznamujeme, že není
pravda, že žádná přepážka nebude v červnu otevřena.“ Co může pan Novák z tohoto oznámení zaručeně platně odvodit?
a) Všechny přepážky budou v červnu
otevřeny.
b) Všechny přepážky budou v červnu
uzavřeny.
c) Některé přepážky budou otevřeny, jiné
nikoliv.
d) Některá přepážka bude v červnu
zavřena.
e) Některá přepážka bude v červnu
otevřena.

3. V době krutovlády císaře Nerona, kdy
bylo velmi nebezpečné projevovat vlastní
názory, prohlásil jeden z vysokých
představitelů Římské říše (a také pozdější
císař) Galba: „Nikdo nebývá nucen vydati
počet ze své nečinnosti“. Tento výrok
bychom nejlépe vyjádřili úslovím:
a) lenoch se nejspíš ztrhá
b) komu se nelení, tomu se zelení
c) bez práce nejsou koláče
d) kdo nic nedělá, nic nezkazí
e) odpočinek tělu svědčí
4. Doplňte dvojici slov, která se nejlépe
stylisticky a významově hodí na
vynechaná místa: Ne každý člověk je
příznivcem ………. řečí – ………. tehdy,
pospíchá-li za důležitým cílem.
a) dlouhých – zejména
b) chytrých – hlavně
c) nejapných – výjimečně
d) jakýchkoliv – zrovna
e) výmluvných – prostě

Správné odpovědi
a další otázky naleznete
na www.sokrates.cz
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Institut

Chceš být JUDr.?

2. Ředitel zchudlého cirkusu má k dispozici
pouze klauna, krotitele, žongléra,
kouzelníka a akrobata. Jejich použití
v programu je navíc zkomplikováno
vzájemnými vztahy. Krotitel může
vystoupit pouze tehdy, pokud vystoupí
akrobat. Žonglér vystoupí pouze tehdy,
pokud vystoupí kouzelník. Kouzelník
vystoupí jen tehdy, pokud nevystoupí
klaun. Akrobat vystoupí pouze tehdy,
nevystoupí-li žonglér. Jaký nejvyšší počet
osob může vystoupit v programu?
a) 5
b) 4
c) 3
d) 2

Pro samostudium lze využít
učebnice z nakladatelství
SOKRATES. V této publikaci
je vysvětlena problematika
teorie státu a práva, ústavního,
občanského, pracovního,
obchodního a trestního práva,
stejně jako mezinárodních
organizací, politiky, politických
stran apod.
Cena učebnice je 299 Kč.
Knihu lze zakoupit spolu
s 2. dílem za zvýhodněnou
cenu 449 Kč.

Chceš být PhDr.?

d) Muž, který kouřil ve vozu, kde to bylo
výslovně dovoleno.
e) Muž, který se nenahýbal z okna, avšak
nekouřil.
2. Promítám si staré videonahrávky
z rodinných oslav. Právě teď si
pouštím záznam, na kterém slaví
narozeniny muž, jehož otec je synem
mého otce. Mám jen jednu sestru,
žádné další sourozence nemám.
Oslavencem:
a) je můj vnuk.
b) je můj syn.
c) jsem já.
d) je můj otec.
e) je můj dědeček.
3. John Stuart Mill, anglický politický ﬁlozof,
měl svým myšlením nejblíže k politickému
směru/ideologii:
a) socialismu
b) komunismu
c) liberalismu
d) konzervatismu
e) anarchismu

PRO OBLAST PSYCHOLOGIE,
MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
NEBO SOCIÁLNÍ PRÁCE
Možnost studovat a stát se psychologem,
odborníkem na mezinárodní vztahy
nebo sociální práci, máte na tzv. sociálních
fakultách. Těmi jsou například Fakulta
sociálních studií Masarykovy univerzity,
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy,
Fakulta sociálních studií Ostravské
univerzity nebo Fakulta veřejných politik
Slezské univerzity v Opavě. Přijímací
řízení na těchto fakultách probíhá v rámci
tzv. Národních srovnávacích zkoušek. Zde
musíte absolvovat test Obecných studijních
předpokladů a většinou i Základů společenských
věd. Úspěšnost studentů u přijímacích zkoušek
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na sociální fakulty je nízká a pohybuje se
v průměru okolo 18 %.
PŘIJÍMACÍ TEST (ukázka)
•Obor Politologie
Fakulta sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně
1. Ve vlaku je nápis: „Nenahýbejte
se z oken ani nekuřte ve voze,
kde to není výslovně povoleno.“
Kdo porušil toto nařízení?
a) Muž, který nekouřil i ve vozech, kde to
bylo výslovně dovoleno.
b) Muž, který se nenahýbal z oken
a kouřil ve vozech, kde to nebylo
výslovně dovoleno.
c) Muž, který nekouřil z oken.

SOKRATES
edice

4. Z uvedených politických systému
obsahuje nejvíce prvků přímé demokracie
politický systém:
a) Francie
b) Nizozemí
c) Švýcarska
d) USA
e) Maďarska

Pro samostudium lze využít
učebnice z nakladatelství
SOKRATES®. V této publikaci
jsou rozebrány např. testové
otázky z psychologie, sociologie,
filozofie, politologie, moderních
dějin, práva a ekonomie
z minulých let, stejně jako
jednotlivé okruhy.
Cena učebnice je 299 Kč.
Knihu lze zakoupit spolu
s 2. dílem za zvýhodněnou
cenu 449 Kč.

Správné odpovědi
a další otázky naleznete
na www.sokrates.cz
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3. Ke kubismu, avantgardnímu umění
přelomu 19. a 20. století řadíme
v architektuře:
a) chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
b) Dům U Černé Matky Boží v Praze
c) zámek v Hnojníku u Frýdku-Místku
d) vilu Tugendhat v Brně
e) Kramářovu chatu v Orlických horách
4. Vztah Platóna a Sókrata byl následující:
a) Platón byl Sókratův žák
b) Sókrates byl Platonův žák
c) navzájem se neznali
d) byli to nepřátelé
e) Platón byl Sókratův velitel

Z FILOZOFICKÉ
NEBO PEDAGOGICKÉ FAKULTY
Možnost studovat a stát se absolventem široké
škály oborů ﬁlozoﬁckých a pedagogických
fakult máte na téměř každé veřejné vysoké
škole. Filozoﬁckou i pedagogickou fakultu
má Univerzita Karlova, Masarykova
univerzita,
Ostravská
univerzita,
Univerzita Palackého nebo Západočeská
univerzita. Přijímací řízení na těchto
fakultách zpravidla probíhá formou obecného
a specializovaného testu, dle zaměření
oboru. Obecným testem je většinou
test Obecných studijních předpokladů
nebo Test studijních předpokladů.
Specializovaný test odpovídá oborovému
zaměření studia (společenské vědy). Úspěšnost
14

studentů u přijímacích zkoušek na ﬁlozoﬁcké
a pedagogické fakulty je poměrně vysoká
a pohybuje se v průměru okolo 38 %.
PŘIJÍMACÍ TEST (ukázka)
•Filozoﬁcká fakulta
Univerzity Karlovy
1. Latinský citát „Alea iacta est“, který
údajně pronesl Gaius Iulius Caesar při
překročení řeky Rubikon, by se dal vyložit
jako:
a) Dvakrát nevstoupíš do téže řeky.
b) Rozhodnutí již bylo učiněno.
c) Není čeho se bát, Bůh je s námi.
d) Po nás potopa.
e) Třetí cesty není.

5. Husitství zásadně proměnilo tvář
pozdně středověké střední Evropy.
Která z uvedených osobností se
teoreticky mohla potkat s jeho ústředním
představitelem Janem Žižkou?
a) William Shakespeare
b) Jana z Arku
c) Vilém Dobyvatel
d) Bohuslav Balbín
e) Cicero

Správné odpovědi
a další otázky naleznete
na www.sokrates.cz
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Institut

Chceš být Mgr.?
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2. K významným básníkům, které řadíme
k tzv. anarchistickým buřičům, řadíme:
a) V. Dyka
b) F. Seiferta
c) S. K. Neumanna
d) J. Zahradníčka
e) F. Halase

Pro samostudium lze využít
učebnice z nakladatelství
SOKRATES®. V této publikaci
jsou rozebrány např. testové
otázky z psychologie, sociologie,
práva, ekonomie z minulých let,
stejně jako jednotlivé okruhy.
Cena učebnice je 299 Kč.
Knihu lze zakoupit spolu
s 2. dílem za zvýhodněnou
cenu 449 Kč.

Chceš být Bc. nebo Mgr.?

NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ
Možnost studovat humanitní a přírodovědné
obory na dynamicky se rozvíjející Masarykově
univerzitě v Brně má každý. Široká nabídka
programů je poskytována na devíti fakultách,
např.
Filozoﬁcké,
Pedagogické,
Přírodovědecké, Informatiky aj.
Přijímací řízení na všechny uvedené fakulty se
skládá z Testu studijních předpokladů,
který zahrnuje tyto části: verbální, numerické,
analytické, kritické a symbolické myšlení,
prostorovou představivost a kulturní přehled.
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PŘIJÍMACÍ TEST (ukázka)
•Test studijních předpokladů
1. Doplňte do následující věty slova,
které nejlépe vyhovují kontextu.
Nemocnice upozorňuje na zvyšující se
alergii na latex. ......... latexu se totiž
odštěpují z pneumatik a ......... vzduchem.
a) kusy – padají
b) kousky – plují
c) části – poletují
d) mikročástečky – šíří se
e) vlákna – proudí
2. Idiom je ustálené slovní spojení, jehož
význam posunuje význam jednotlivých
slov. Ve které z následujících vět je idiom?
a) Snědl opravdu velký kus hovězího.
b) Do zadaného úkolu se vrhl po hlavě.
17

c) Nebojím se, že by v tom lese byla
strašidla.
d) Navždycky už bude tou událostí
ovlivněn.
e) Že by bylo Kladno lepší, nelze říct

SOKRATES
edice

Chceš být Ing.?

3. Kometa Brno začínala soutěž s 26 hráči
(brankáři, obránci a útočníci). Sedm jich
během soutěže odešlo do jiného týmu,
4 se zranili, 6 hráčů naopak z jiného týmu
přišlo. Rovněž víme, že během soutěže
se Kometě zranil jeden obránce a že dva
útočníci přišli z Vítkovic. Kolik hráčů měla
Kometa k dispozici na konci soutěže?
a) 18
b) 21
c) 24
d) 19
e) 22
4. Lord Snackbar je proslulý tím, že některé
měsíce v roce (leden, únor, květen,
červen, srpen, září a prosinec) lže a po
zbytek roku mluví pravdu. Když jsem
v jeho rezidenci trávil víkend, řekl mi: (1)
minulý měsíc jsem lhal; příští měsíc budu
opět lhát. Ve kterém měsíci jsem u lorda
Snackbara trávil víkend?
a) V lednu.
b) V březnu.
c) V červenci.
d) V září.
e) V prosinci.

Pro samostudium lze využít
učebnice z nakladatelství
SOKRATES®. V této publikaci
jsou rozebrány např. testové
otázky z verbálního, kritického,
analytického, symbolického,
prostorového myšlení nebo
úsudku z minulých let, stejné
jako jednotlivé okruhy.
Cena učebnice je 299 Kč.
Knihu lze zakoupit spolu
s 2. dílem za zvýhodněnou
cenu 449 Kč.

Správné odpovědi
a další otázky naleznete
na www.sokrates.cz
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EKONOMIE NA VŠE, VŠB-TUO NEBO IES
FSV
Možnost studovat a stát se ekonomem máte
hned na několika fakultách Vysoké školy
ekonomické, dále na Ekonomické
fakultě VŠB-TUO, Vysoké škole PRIGO,
Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy
univerzity v Brně nebo Institutu
ekonomických studií Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy. Zatímco přijímací
zkoušky do Brna jsou zcela v intencích Testu
studijních předpokladů, u ostatních fakult
budete absolvovat test z matematiky, event.
Obecných studijních předpokladů a také
jazykový test. Úspěšnost studentů u přijímacích
zkoušek na ekonomické fakulty se pohybuje
v průměru okolo 32 %.

PŘIJÍMACÍ TEST (ukázka)
•Podnikohospodářská fakulta
VŠE
Matematika
1. V osudí je 5 bílých a 7 černých koulí.
Kolika způsoby lze vytáhnout 4 koule,
mají-li být alespoň 2 bílé?
a) 180
b) 225
c) 285
d) 35
e) Žádná z předchozích možností není
správná.
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2. Množina všech kladných reálných čísel,
pro která platí x2 − 2x > 0, je rovna
množině:
a) (2,)
b) (−,0)  (2,)
c) (−,0).
d) (−,0)  (2,)
e) Žádná z předchozích možností není
správná.

SOKRATES
edice

Chceš zvládnout NSZ?

3. Pro zjištění kterého z následujících
parametrů není třeba znát Ludolfovo
číslo?
a) obvod kruhu
b) objem kužele
c) obsah kvádru
d) obsah válce
Anglický jazyk
1. An old man has .................. down by a car.
a) been knocking
b) knocking
c) knocked
d) been knocked
2. An act that may be prosecuted by the state
in accordance ………. the state’s criminal
code.
a) to
b) with
c) between
d) over
e) up
3. Idiom „It’s rainning cats and dogs“ by se
dal nejlépe vyložit úslovím:
a) Až naprší a uschne
b) Venku padají trakaře
c) Nemusí pršet, jen když kape
d) Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Správné odpovědi
a další otázky naleznete
na www.sokrates.cz
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Pro samostudium lze využít
učebnice z nakladatelství
SOKRATES. Kniha je jedinečnou
pomůckou určenou uchazečům
o studium na lékařských,
farmaceutických, zdravotně
sociálních, elektrotechnických,
technických, strojních,
stavebních fakultách, fakultách
zdravotnických studií a dalších
fakultách, kde se skládají
přijímací zkoušky z fyziky.
Obsahuje teoretické shrnutí
problematiky a 220 testových
otázek z fyziky z minulých
přijímacích zkoušek s řešením.
Publikaci je vhodné zkombinovat
s vysvětlením problematiky
v dalších dílech.
Cena učebnice je 299 Kč.

NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY
Národní srovnávací zkoušky
se
v posledních letech staly branou na řadu
vysokých škol. Zpravidla student vykoná dva
druhy testů: Obecné studijní předpoklady
(OSP) a Základy společenských věd
(ZSV). OSP jsou testem, ve kterém se prověřuje
studentovo verbální, analytické, kvantitativní
myšlení a další. Testy ze ZSV jsou zaměřeny
na otázky z oblasti psychologie, ﬁlozoﬁe,
sociologie,
politologie,
ekonomie,
mezinárodních organizací a evropské
integrace, stejně jako z českých
a světových moderních dějin.

PŘIJÍMACÍ TEST (ukázka)
•Obecné studijní předpoklady
1. Pan Chytrý ušel 20 km, pan Bystrý
16 km, pan Sličný 12 km a pan Obratný
9 km. Pokud by pan Obratný ušel kromě
„svých“ 9 km ještě 25 % cesty, kterou
ušel pan Bystrý, jeho celková cesta by na
mapě s měřítkem 1:200000 odpovídala
délce:
a) 6,5 cm
b) 13 cm
c) 20 cm
d) 2,5 cm
e) 4,5 cm

21

2. Jestliže na MS v softtenisu musí všech
7 účastníků ﬁnálové skupiny sehrát každý
s každým 2 zápasy, kolik se celkem
odehraje zápasů?
a) 14
b) 21
c) 33
d) 42
e) 49
3. Slečna Johanka je žádoucí mladá žena.
Aby však byla ještě přitažlivější, hodlá
zpevnit své tělo pravidelným cvičením
a hraním squashe. Squash hraje vždy 30
minut, a to v pondělí a ve čtvrtek, cvičí
vždy 40 minut, a to ve středu a v pátek.
Kolik času věnuje těmto svým sportovním
aktivitám v měsíci březnu toho roku, ve
kterém březen začíná sobotou?
a) 8 hodin 40 minut
b) 9 hodin 20 minut
c) 9 hodin 50 minut
d) 10 hodin
e) 10 hodin 10 minut
4. Jestliže 5x+7=3x-1, pak -3x-12 je rovno:
a) -2
b) -1
c) 0
d) 2
e) 4
5. Doplňte dvojici slov, která se
nejlépe stylisticky a významově
hodí
na
vynechaná
místa:
Třetí čtvrtﬁnalista ………. již po rychlé
prohře do ………. nepostoupil.
a) poté – osmiﬁnále
b) soutěže – 2. kola
c) turnaje – semiﬁnále
d) fotbalu – závěru
e) deblu – ﬁnále
6-8. I když byl mongolský nápor nesmírně
pustošivý, dočasné sjednocení Eurasie
Mongoly umožnilo dosud nebývalou
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výměnu zboží i myšlenek mezi dalekým
západem a dalekým východem. Celá
staletí přežívala starodávná „hedvábná
cesta“: do Číny putovalo zlato a stříbro
z Evropy a Blízkého východu, zatímco
z Číny do Evropy proudilo hedvábí
a porcelán. Ale všechno změnila morová
rána a nástup Timura neboli Tamerlána
(1336-1405), který zničil Chagatajův
chanát, rozprášil Zlatou hordu, porazil
Osmanskou říši u Ankary (1402) a zavedl
politiku náboženské nesnášenlivosti.
(Zdroj: Atlas světových dějin, Praha 1999)
6. O kterém roce můžeme s jistotou říct, že
v něm vládl Tamerlán?
a) 1336
b) 1366
c) 1400
d) 1402
e) 1405
7. Které z následujících tvrzení vyplývá
z textu?
a) Evropa se stříbrem neobchodovala
b) Mongolové dobyli Eurasii
c) Tamerlán byl nejmocnější mongolský
vládce
d) Spojencem Tamerlána byla Osmanská
říše
e) Morová rána zničila dálkový obchod
8. Které z následujících tvrzení odporuje
textu?
a) Mongolská nadvláda znamenala konec
dálkového obchodu
b) Tamerlán zničil i jiná mongolská
panství
c) Tzv. hedvábná cesta vede do Číny
d) Evropa měla zájem o čínský porcelán
e) Čína měla zájem o evropské stříbro
Správné odpovědi
a další otázky naleznete
na www.sokrates.cz
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