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Vědomostní text pro manažery 2003 
 

1. Třicetiletá válka v Evropě je vymezena lety 
a) 1620 – 1650 
b) 1720 – 1750 
c) 1618 – 1648 
 
2. Napoleon zemřel 
a) v bitvě u Waterloo 
b) na ostrově Elba 
c) na ostrově sv. Heleny 
 
3. Evangelium je  
a) antický úřední název pro zprávu o příjezdu panovníka 
b) vylíčení života a skutků Ježíše Krista 
c)  učení něčemu nebo hlásání něčeho 
 
4. Která myšlenková operace je opakem dedukce? 
a) analýza 
b) indukce 
c)    analogie 
d)    syntéza 
 
5. Petit je  
a)    druh písma 
b)    přesně formulovaný žalobní návrh 
c)    návrh rozsudečného výroku 
 
6. Nejnižší územně-správní jednotkou v ČR je 
a) město 
b) obec 
c) kraj 
 
7. Palác Escorial stojí 
a) v Itálii 
b)     ve Francii 
c)     ve Španělsku 
 
8. Autorem Božské komedie je 
a) Jean Baptiste Molière 
b) Dante Alighieri 
c) William Shakespeare 
 
9. Autorem obrazu Mona Lisa (Gioconda), který je chloubou obrazárny 

v Louvre, je 
a) Michelangelo Buonarroti 
b) Raffael Santi 
c) Leonardo da Vinci 
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10. Jméno Macbeth nemá v titulu své opery 
a) Giuseppe Verdi 
b) Benjamin Britten 
c) Dmitrij Šostakovič 
 
11. Leoš Janáček zemřel 
a) v Brně 
b) na Hukvaldech 
c) v Ostravě 
 
12. Do Druhé vídeňské školy patří 
a) Arnold Schönberg, Anton Webern, Alban Berg 
b) Anton Webern, Arnold Schönberg, Peter Altenberg 
c) Arnold Schönberg, Carl Maria Weber, Alban Berg 
 
13. Mezi současné české hudební časopisy nepatří 
a) Harmonie 
b) Hudební obzory 
c) Opus musicum 
 
14. Charles Mackerras je 
a) americký režisér 
b) anglický dirigent 
c) irský tenorista 
 
15. Klasické dechové kvinteto hraje v obsazení 
a) trubka – flétna – hoboj – klarinet – fagot 
b) trubka – hoboj – klarinet – lesní roh – fagot 
c) flétna – hoboj – klarinet – lesní roh – fagot 
 
16. c d es f g as h c  je stupnice 
a) pentatonická 
b) středověká církevní 
c) harmonická moll 
 
17. Allegretto je 
a) přednesové označení 
b) tempové označení 
c) zvláštní označení (například pro způsob hry apod.) 
 
 
18. Která z básní má písňovou formu? 
a)  
Celou noc tloukl do oken déšť.  
Oka jsem nezamhouřil.  
A tak jsem rozsvítil a napsal dopis.  
Kdyby láska uměla létat, jako že neumí,  
a nezůstávala tak často při zemi,  
bylo by rozkoší se schoulit  
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v jejím vanutí.  
b)  
Slyším to, co jiní neslyší,  
bosé nohy chodit po plyši. 
Vzdechy pod pečetí v dopise, 
chvění strun, když struna nechví se. 
Prchávaje někdy od lidí, vidím to, co jiní nevidí. 
Lásku, která oblékla se v smích, 
 
19. V kterém bodě nacházíte úryvek, který nepatří ke stylu administrativnímu? 
a) Přehled se odevzdává nejpozději v den splatnosti mezd za příslušný měsíc. 
b) Kladno se včera zvedlo, skóre obrátilo a dnes může stav série vyrovnat. 
c) Záruka je platná jen v případě, jestliže můžete prokázat datum prodeje 

účtenkou a jestliže je záruční karta úplně vyplněna a opatřena podpisem. 
 
 
20. Doplňte vhodným výrazem 
Program letošního festivalu byl tak bohatý, že nebylo v ………… žádného účastníka 
stihnout všechny koncerty. 
a) možnostech 
b) pomyšlení 
c) představě 
d) silách 
e) schopnostech 
 
21. Vyberte z dvojic slov, která vystihuje nejlépe vztah mezi dvojicí v zadání 
 
LANO : HOROLEZEC 
a) nádrž : požár 
b) baret : voják 
c) padák : parašutista 
d) helma : cyklista 
e) lžička : dort 
 
 
22. Cyklista jede rychlostí 15 km/h, ale vždy po jedné hodině jízdy půl hodiny 

odpočívá. Chodec jde bez přestávky rychlostí 6 km/h. 
 
Doba za kterou ujede cyklista 42 km. 
 
3 hod. 48 min. 
 
 
Doba za kterou ujde chodec 42 km.  
 
7 hod. 
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23. Vyplatí-li agentura čistý honorář 1680 Kč , přičemž odečetla 30% daň, jaký 

byl hrubý honorář bez daně 
 
a) 2184 Kč 
b) 2400 Kč 
c) 2240 Kč 
 
 
24. Do školní jídelny bylo přivezeno pět druhů zásob (mouka, cukr, ocet, olej, 

sůl). Každého druhu bylo jiné množství (8, 12, 18, 21, 22) krabic. Přitom 
víme, že: 

- soli bylo víc než cukru 
- oleje bylo o čtyři krabice víc než soli 
 
Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé  
a) soli bylo 18 krabic 
b) oleje bylo 12 krabic 
c) mouky bylo nejméně 
d) octu bylo víc než mouky 
e) octu bylo víc než cukru 
 
 
25. Které z následujících tvrzení je určitě nepravdivé (vztahuje se k předchozí 

otázce) 
a) mouky bylo 8 krabic 
b) cukru bylo 21 krabic 
c) soli bylo 18 krabic 
d) octu bylo 21 krabic 
e) octu bylo 8 krabic 


