
F/2   přijímačky MF DNES – 25. dubna 2007

Zkuste si test k přijímačkám
NANEČISTO  Vyzkoušejte si testy na vysoké školy a zjistěte, co vás čeká

Test 1  Část první – lingvistické
znalosti a jejich praktické užití

1. My favourite book is The
English Patient, ...... was written
by Michael Ondaatje.
a) what 
b) that 
c) which 
d) it

2. ...... to switch off the lights,
please!
a) Remind 
b) Remember 
c) Memorise 
d) Recall

3. I am looking ...... my glasses.
Have you seen them by any
chance?
a) after 
b) for 
c) into 
d) on

4. Have you ...... your boss about
my suggestion yet?
a) told to 
b) said 
c) reported 
d) told

5. You do not look very well.
You ...... better stay in bed.
a) would 
b) had 
c) should 
d) must

6. I am so hungry! I wish I .......
my breakfast this morning.
a) didn’t skip 
b) wouldn’t have skipped
c) hadn’t skipped 
d) wouldn’t skip

7. Keep on doing this work ......
someone else comes to swap
with you.
a) therefore 
b) until 
c) before 
d) by

8. He tripped over a cable when
he ...... home.
a) has run 
b) is running 
c) was running 
d) run
9. Your hair is too long. It needs
...... .

a) cut 
b) be cut 
c) cutting 
d) to cut

10. I wish you ...... smoke while
I am eating.
a) oughtn’t 
b) wouldn’t 
c) shouldn’t 
d) mustn’t

11. When I worked in Finland,
I used ...... skiing every month.
a) go 
b) to go 
c) to going 
d) going

12. The meeting was ...... off be-
cause half of the staff were ill.
a) given 
b) laid 
c) put 
d) run

13. Mary decided to have a se-
cond helping ...... she was on
a diet.
a) in spite 
b) despite
c) although 
d) however

14. You ...... join us if you have
seen the film already.
a) mustn’t 
b) haven’t to 
c) don’t need to 
d) needn’t to

15. The teacher asked the pupils
whether they ...... that song be-
fore.
a) have heard 
b) were heard 
c) heard 
d) had heard

16. My car has broken down.
I am taking it to the garage to
...... .
a) have repaired it 
b) let it repaired
c) have had it repaired
d) have it repaired

17. ...... a few kilos, she felt hap-
pier and more confident.
a) To have lost 
b) As losing 
c) To lose 
d) Having lost

18. A: Are you going to move to
another town?
B: I don’t know yet. I ...... .

a) must 
b) ought 
c) might 
d) shall

19. The meat has gone off.
It’s no use ...... in the fridge.
a) to keep 
b) keeping 
c) to be kept 
d) you keep

20. My mother always wants to
know where ....... .
a) do I go 
b) am I going 
c) will I go 
d) I go

Klíč 1
1. c) Do struktury věty je třeba do-
plnit vztažné zájmeno, a proto od-
padají možnosti a) a d).
Jelikož vedlejší věta doplňuje in-
formace, které nejsou nezbytné
k pochopení smyslu věty hlavní
(neexistuje více různých knih s ti-
tulem The English Patient od růz-
ných autorů, aby bylo třeba vysvět-
lovat, že myslíme tu od Ondatjee-
ho), je vztažná věta oddělena čár-
kou a uvozena vztažným zájme-
nem which. Platí tu stejná logika
jako v češtině u přívlastku těsného
a volného. (Mimochodem, rychle
lze správnou odpověď odvodit
i z toho, že čárka je již v zadání,
a po ní that následovat nesmí.)

2. b) Slovní zásoba:
a) to remind = připomenout
b) to remember = pamatovat si;

zde pamatovat na něco, nezapo-
menout na něco

c) to memorise = naučit se zpaměti
d) to recall = vzpomínat si, vyvo-

lat z paměti

3. b) Frázové sloveso:
a) to look after = starat se (o něco,

o někoho)
b) to look for = hledat
c) to look into = prozkoumat (ne-

bo, nikoliv jako frázové slove-
so, podívat se (do něčeho))

d) to look on = nezaujatě přihlížet

4. d) Pokud jde o vyjádření toho,
komu jsme něco řekli, nepojí se

sloveso to tell s žádnou předlož-
kou; slovesa to say i to report se na-
opak pojí s předložkou to.

5. b) Vazba you had better do sth.
znamená raději bys měl něco udě-
lat; ostatní vazby neexistují.

6. c) Přací věta zde vyjadřuje přání
týkající se minulosti, tedy nesplni-
telné, (kéž bych byl nevynechal
snídani), proto po wish následuje
předminulý čas.

7. b) Vedlejší větou chceme vyjád-
řit dokud tě někdo nepřijde vystří-
dat, z uvedených výrazů lze takto
použít pouze spojku until.

8. c) Jedná se o děj probíhající
v minulosti, na jehož pozadí se
odehrála jednorázová událost, pro-
to je třeba použít minulý čas prů-
běhový.

9. c) Jedná se o frázi your hair ne-
eds cutting = tvé vlasy potřebují
ostříhat (podobně jako the room
needs cleaning, his hands needed
washing apod.).

10. b) I wish you wouldn’t smoke
= přál bych si, abys nekouřil, ostat-
ní vazby neexistují.

11. b) Vazba used to do sth. vyjad-
řuje opakovaný děj v minulosti,
ostatní vazby neexistují. Je však
třeba odlišovat od vazby to be used
to doing sth., která znamená být
zvyklý něco dělat. Srov. They used
to have lunch at two = dříve oběd-
vávali ve dvě vs. They are used to
having lunch at two = jsou zvyklí
obědvat ve dvě.

12. c) Frázové sloveso:
a) to give off = vydávat (zápach,

teplo)
b) to lay off = přestat s něčím

otravným či škodlivým
c) to put off = odložit (na později)
d) to run off = vytéci; utéci (mlé-

ko); utéci (s někým, něčím)

13. c) Vedlejší větu může uvozovat
pouze although a however, význam
ačkoliv vyjadřuje v takovéto větné
struktuře pouze although.

14. c) Mustn’t = nesmíš neodpoví-
dá kontextu věty; haven’t to se ne-
používá (jen haven’t got to ci don’t

have to, ve významu nemuset); ne-
edn’t ve významu nemuset se pojí
s infinitivem bez to.

15. d) Vedlejší věta obsahová
(v češtině odpovídající předmětné)
se váže k době před určitým bodem
v minulosti (tímto bodem je oka-
mžik, kdy se učitel žáka ptá), je te-
dy třeba použít čas předminulý.

16. d) Vazba to have sth. done =
nechat (si) něco udělat, ostatní vaz-
by se nehodí, minulý infinitiv
z možnosti b) nedává smysl, proto-
že se jedná o děj přítomný.

17. d) Z kontextu hlavní věty vy-
plývá, že výraz, který ji uvozuje,
má vyjadřovat určení času, nikoliv
účelu, odpadají tedy možnosti a)
a c). Vazba as losing neexistuje;
having lost (jedná se o perfektní
tvar přícestí přítomného) zde vy-
jadřuje poté, co shodila několik
kilo.

18. c) Možnosti a) a d) se nehodí
logicky, možnost b) ani gramaticky
(muselo by být ought to). Věta
I might znamená mohl bych, popř.
možná, že ano.

19. b) Vazba it’s no use doing sth.
znamená nemá smysl něco dělat;
ostatní vazby se nevyskytují.

20. d) Jedná se o vedlejší větu ob-
sahovou, nikoliv o otázku, takže je
třeba pravidelný, nikoliv inverzní
slovosled. Ten je obsažen jedině
v možnosti d).

Test 2  Lingvistické znalosti
a jejich praktické užití

1. Put into the passive voice:
Have they decided on a date yet?

2. Put into the reported (indi-
rect) speech:
a) Peter asked: “Have the commit-

tee realised that Leslie should
stop it before the performance
starts?”

b) Peter promised: “The flat will
be refurbished by tomorrow.”

3. Use the -ing form instead of
the clause: 
I insist that you should restore the
order now.

4. Form adjectives from the fol-
lowing nouns:
a) father 
b) satisfaction 
c) superstition
d) adaptation
e) rebel

5. Form nouns from the follo-
wing verbs:
a) arrive 
b) encourage 
c) acquire
d) lose
e) bury

6. The following sentence can be
interpreted in two ways: 
I found her painting.
Explain both meanings and trans-
late the sentences accordingly.

7. Give the part of speech the
underlined word expresses:
After you had seen the film, how
did you feel?
Shortly after, I realized I had not
said goodbye to her.

8. Replace the underlined ex-
pression by its synonym:
The Headmaster ordered us to dis-
regard his last statement.

9. Replace the underlined ex-
pression by its antonym:
It’s time to wind up the meeting
now.

10. Form sentences using the
underlined word in three other
meanings:
She’s got lovely fair hair.

11. Complete the phrases:
to ........ someone a favour
a fresh ........ of paint
to have a high .......... of someone

12. Replace the underlined sen-
tences by a stylistically more su-
itable phrase:
The dose may be taken three or
four times daily at intervals of not
less than four hours. Don’t take
more! If symptoms persist, con-
sult your doctor.

13. Reform the sentence without
changing its meaning:
The tin could not be opened wit-
hout using a lot of force.
Only .......... .
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