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Test verbálních schopností 
 
 
Oddíl I. 
 
1. V každé z následujících vět jsou přehozena dvě slova. Vypište obě tato slova. 
Příklad: Hlavě má na Honza klobouk. 
Řešení: Honza má na hlavě klobouk. => vypíšete tedy slova: hlavě, Honza 
 

A: Plyn je jen vzduch 
B: Cukr mořské z vody nezískáme 
C: Každý strany má tři trojúhelník.  

 
2. Budou vám předložena všeobecně známá přísloví. Tato přísloví jsou zde 
záměrně neúplná. Vaším úkolem je označit tu variantu, ve které je podle vás 
správné doplnění daného přísloví. 
Příklad:   
Bohatství je zlý pán,  
a) ale dobrý sluha 
b) a ještě horší sluha 
c) a stejně zlý sluha 
d) ale nikdy není sluha 
Řešení: c) 
 

A:Kdo jinému jámu kopá, …    
a) ví, kde je. 
b) nespadne do ní. 
c) sám do ní padá. 
d) je potom chytřejší. 
 
B: Člověk není bohatý tím, co má, … 
a) ale tím, co dostane. 
b) ale tím, co dává. 
c) ale tím, co nemá. 
d) ale tím, co vydělá. 
 
 C: Co nechceš, aby někdo činil tobě, … 
a) ... to čiň všem. 
b) … nečiň jinému. 
c) … na to ani nepomysli. 
d) … to rozhlas do světa  

 
3. Seřaďte slova v následujících větách tak, aby  dané věty dávaly smysl. Celou 
větu ve správném znění napište do záznamového listu. 
 

A: Proč a jiné události ne zapomínáme některé? 
B: Mnozí mladým v inteligenci staří mohou konkurovat lidé také. 
C: mnoho o skladbě o spolupráci jeho Věda již toho ví mozku a jednotlivých částí. 
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Oddíl II. 
 
1. Jaké slovo je antonymem (tj. slovem opačného významu) ke slovu: 

A: časný: a) večerní   b) snídaně  c) odklad   d) pozdní 
B: dynamický: a) elektrický   b) statický   c) pomalý   d) rezistentní 
C: popudlivý: a) zarážející   b) okázalý   c) vznětlivý   d) flegmatický 

 
2. Jaké slovo je synonymem (tj. slovem stejného významu) ke slovu: 

A: díl: a) celek   b) lupínek   c) část   d) podíl 
B: rejstřík: a) obsah   b) index   c) záznam   d) předpis 
C: externí: a) vnitřní   b) nezávislý   c) vnější   d) spojitý 

 
3. Co znamená slovo „zmrazený“? 

a) slepený   b) tekutý   c) pevný   d) voda 
 
 
 

Oddíl III.  
V následujících otázkách bude vaším úkolem rozpoznávat slova, v nichž jsou 
přeházená jednotlivá písmena. 
 
1. Označte to zpřeházené slovo, které neoznačuje část těla. 

a) KARU 
b) HNOA 
c) TAPA 
d) SLAV 
e) SARM 
f) BUZY 

 
2.  Každé následující zpřeházené slovo v sobě skrývá pojmenování nějakého 
sportovce. Všichni jmenovaní sportovci mají něco společného. Je zde ale 
jeden, který k ostatním v dané souvislosti nepatří.  Určete, který sportovec 
nepatří mezi ostatní. 

a) CLAVEP 
b) KLYSTACI 
c) ATSENIT 
d) JEKOHTASI 
e) TLEAT 
f) STAGYNAM 

 
3. Jestliže správně složíte písmena TTTTAGRSU, co dostanete?  

a) zemi 
b) zvíře 
c) město 
d) řeku 


