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1 J. A. Komenský nenapsal dílo: 
a) Rukověť pedagoga 
b) Orbis pictus 
c) Velká didaktika 
d) Listové do nebe 

3 

2 Ústavní soud České republiky sídlí: 
a) v Praze 
b) v Ostravě 
c) v Brně 
d) v Olomouci 

3 

3 Slovní spojení vox populi znamená:  
a) hlas boží, 
b) hlas národa, 
c) hlas lidu, 
d) hlas populistů. 

3 

4 Na kolik let se volí český prezident? 
a) na pět let 
b) na šest let 
c) na čtyři roky 
d) na tři roky 

3 

5 Které z následujících měst není hlavním městem? 
a) Sarajevo 
b) Sofie 
c) Melbourne  
d) Bern 

3 

6 Didaktika je:  
a) nauka o psychice žáka, 
b) nauka o hodnotách, 
c) nauka o způsobu trávení volného času, 
d) teorie výchovy a vzdělávání. 
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7 Opera Rusalka je dílem: 
a) Antonína Dvořáka 
b) Bedřicha Smetany 
c) Leoše Janáčka 
d) Bohuslava Martinů 

3 

8 V roce 2016 získal Nobelovu cena za literaturu: 
a) Paul Mc Cartney  
b) Bob Dylan 
c) Mick Jagger 
d) Robbie Williams 

3 

9 Autorem básnické sbírky Odlévání zvonů je? 
a) Jaroslav Seifert 
b) Vítězslav Nezval 
c) František Halas 
d) František Hrubín 

3 

10 Legenda je: 
a) životopis světce, 
b) vyprávění o činech bohatýra, 
c) vyprávění o životě světce s přítomností zázraků, 
d) vyprávění, kde hlavními postavami a hrdiny jsou bohové. 

3 

11 Co jsou kurděje, které např. často trápily námořníky na dlouhých plavbách? 
a) tropický hmyz podobný moskytům, 
b) nemoc z nedostatku vody, 
c) nemoc z nedostatku vitamínu C, 
d) nemoc z dlouhodobého pobytu na moři.  

3 

12 Nejseverněji položeným krajským městem v ČR je: 
a) Ostrava 
b) Liberec  
c) Ústí nad Labem  
d) Hradec Králové 

3 

13 Který americký prezident doplatil na aféru Watergate: 
a) Bill Clinton 
b) Richard Nixon  
c) George Bush starší 
d) George Bush mladší 

3 

14 Metafora je: 
a) básnická hádanka, 
b) přenesení pojmenování na základě věcných faktů, 
c) přenášení významu na základě vnější podobnosti, 
d) vyjádření myšlenky opisem nebo přirovnáním. 

3 

15 Pojem kóma vyjadřuje: 
a) stav extrémní nervozity před důležitou životní událostí, 
b) stav obrany organismu před stresem, 
c) stav organismu po neurochirurgickém zákroku, 
d) stav hlubokého a dlouhodobějšího bezvědomí. 
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16 Mezi základní psychologické typologie řadíme rozlišení osobnosti člověka na:   
a) cholerika, sangvinika, melancholika, flegmatika, 
b) sangvinika, introverta, melancholika, flegmatika,  
c) extraverta, pyknika, cholerika, flegmatika, 
d) extraverta, introverta, cholerika, sangvinika. 

3 

17 Co znamená slovní spojení cui bono?  
a) koho to ohrožuje, 
b) ve prospěch obviněného, 
c) za jakým účelem,  
d) komu to prospívá. 

3 

18 Indicie je:  
a) vražedný nástroj, 
b) nepřímý důkaz,  
c) nástroj na obdělávání kůží, 
d) přímý důkaz. 

3 

19 E. Hemingway byl:  
a) anglický prozaik, 
b) americký básník, 
c) americký prozaik, 
d) skotský spisovatel. 

3 

20 Klínovec se nachází v: 
a) Krkonoších 
b) Krušných horách 
c) Jizerských horách  
d) Orlických horách 

3 

21 Která definice nejlépe vystihuje pojem klaustrofobie? 
a) strach z uzavřených prostor, 
b) strach z otevřených prostor, 
c) strach s neznámého, 
d) strach před pravicovými politiky. 

3 

22 Zakladatelem psychoanalýzy byl:   
a) S. Freud 
b) F. Galton 
c) I. Kant 
d) K. Marx 

3 

23 K vylodění v Normandii za 2. světové války došlo: 
a) 22. 6. 1942 
b) 6. 6. 1944 
c) 22. 6. 1943 
d) 6. 5. 1944 

3 

24 Jaroslav Heyrovský získal Nobelovu cenu za: 
a) chemii 
b) medicínu 
c) literaturu 
d) matematiku 
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25 Ke Třicetileté válce došlo v:  
a) 15. století 
b) 17. století 
c) 16. století 
d) 18. století 

3 

26 Velký pátek je dnem:  
a) zmrtvýchvstání Ježíše, 
b) poslední večeře Ježíše se svými apoštoly, 
c) nanebevzetí Ježíše,  
d) ukřižování Ježíše. 

3 

27 Emil Zátopek získal na olympijských hrách v roce 1952: 
a) jednu zlatou medaili 
b) tři zlaté medaile 
c) dvě zlaté medaile 
d) čtyři zlaté medaile 

3 

28 Hlavním městem Evropské unie je:  
a) Lucemburk 
b) Brusel  
c) Štrasburk  
d) Bern 

3 

29 Předsedou československé vlády v únoru 1948 byl: 
a) Klement Gottwald 
b) Jan Masaryk 
c) Eduard Beneš 
d) Antonín Zápotocký 

3 

30 „Krev, dřinu, slzy a pot“ nabízel za 2. světové války národu: 
a) J. V. Stalin 
b) W. Churchill  
c) A. Hitler 
d) J. F. Roosevelt 

3 

31 Čingischán vládl:  
a) Avarům 
b) Tatarům 
c) Maďarům 
d) Mongolům 

3 

32 Etika je nauka o: 
a) pravidlech společenského chování, 
b) vkusu, nevkusu a projevech krásy, 
c) morálce a mravních zásadách, 
d) diplomatických zásadách. 

3 

33 Rasový předsudek nacházíme: 
a) prakticky ve všech kulturách, 
b) pouze vůči Židům, 
c) jenom v USA, 
d) jenom v evropských zemích. 
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34 Základní jednotkou vylučovací soustavy je: 
a) neuron 
b) nefron 
c) neurit 
d) nukleotid 

3 

35 Fyziologie zkoumá:  
a) vnitřní stavbu lidského těla,  
b) nemoci a jejich příčiny,  
c) vliv prostředí na lidský organismus,  
d) činnost a funkci orgánů lidského těla.  

3 

36 Růst ovlivňuje hormon: 
a) erytropoetin  
b) somatotropin  
c) prolaktin  
d) adrenalin 

3 

37 Základ středověké etiky v Evropě tvořila: 
a) šlechtická, rytířská etika 
b) křesťanská etika 
c) stoická etika 
d) stavovská etika 

3 

38 Etiku jako první systematizoval: 
a) Platón 
b) Aristoteles 
c) Epikuros 
d) Kant 

3 

39 Autorem románu Žert je: 
a) Josef Škvorecký 
b) Václav Havel 
c) Milan Kundera 
d) Ludvík Vaculík 

3 

40 Která z politických stran není zastoupena v PS ČR po říjnových volbách 2017: 
a) Strana zelených  
b) ODS 
c) Piráti 
d) KSČM  

3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


