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1 Vztah mezi T. G. Masarykem a Janem Masarykem byl: 

a) strýc a synovec 
b) otec a syn  
c) děd a vnuk 
d) nebyl žádný – jde o shodu příjmení 

3 

2 Vynálezce polarografu akademik J. Heyrovský získal v roce 1959 Nobelovu cenu 
za: 

a) fyziku  
b) astronomii 
c) chemii 
d) geologii 

3 

3 Akademiku O. Wichterlemu vděčí miliony lidí na světě za možnost nosit:  

a) dioptrické brýle  
b) oční čočky 
c) bifokální brýle 
d) brýle proti UV záření 

3 

4 Národní kulturní památku Třebechovický betlém najdeme ve městě 
Třebechovice:  

a) pod Orebem 
b) nad Orebem  
c) nad Orlicí 
d)   nad Metují 

3 

5 Město Hradec Králové by se mohlo jmenovat Hradec nad:  

a) Labem a Jizerou 
b) Labem a Metují 
c) d)   Metují a Orlicí  
d) Labem a Orlicí 

3 

6 Pro Českou republiku, resp. Československo byly významné roky s „osmičkou“ 
na konci. Který letopočet toto nesplňuje? 

a) 1938  
b) 1968 
c) 1958 
d) 1918 

3 

7 Významný malíř a grafik Alfons Mucha byl předním představitelem směru:  
a) renezance 
b) secese 
c) pozdního impresionizmu 
d) socialistického realizmu 

3 



8 Cenu americké filmové akademie tzv. Oskara získal Jan Svěrák za film: 
a) Kolja 
b) Obecná škola 
c) Tmavomodrý svět 
d) Na strništi bod 

3 

9 Která osobnost chybí na jakékoliv současné bankovce v české republice?  

a) Karel IV. 
b) Václav Havel 
c) Ema Destinnová 
d) František Palacký 

3 

10 Kdo z uvedených osobností v po roce 1989 nevykonával funkci premiéra 
/předsedy vlády:   

a) Václav Klaus 

b) Miloš Zeman  

c) Václav Havel  

d) Vladimír Špidla 

  3 

11 Národní kulturní památka Kuks je vystavěna ve stavebním slohu:  

a) gotika 
b) pozdní gotika 
c) baroko 
d) rané rokoko 

3 

12  Svůj postoj k fašismu vyjádřil Karel Čapek v dramatu: 
a) Matka 

b) Krakatit 

c) R. U. R. 

d) Loupežník 

3 

13 Slovo pedagogika se skládá z řeckých slov „pais“ a „ago“, které znamenají: 
a) vzdělávání, věk 
b) dítě, věk 
c) dítě, vedu 

        d) výchova, učitel 

3 

14 Waldorfská škola dostala název: 
a) po zakladateli této školy Rudolfu Steinerovi; 
b) podle místního faráře, který škole požehnal; 
c) po jednom ze dvou místních potoků; 
d) po obci, ve které byla prvně realizována; 

3 

15 J. A. Komenský napsal mimo jiné i tato díla Didactica … a Orbis … (doplňte): 
a) magma, pictus 
b) magna, pictus 
c) magna, ictus 
d) magia, poccus 

3 

16 Výchovně vzdělávací proces můžeme nahradit jednoslovným termínem: 
a) redundance 
b) reedukace 
c) evaluace 

      d)   edukace 
 

3 



17 J. J. Rousseau napsal pedagogické dílo: 
a) Kamil čili o vychování  
b) Emil čili o pedagogice 
c) Kamil a pedagogika 
d) Emil čili o vychování 

3 

18 Podmínky výchovy rozeznáváme vnitřní a vnější neboli: 
a) endokrinní a exogenní; 
b) endogenní a exotické; 
c) etnogenní a excentrické; 
d) endogenní a exogenní. 

3 

19 Žáka (neboli subjekt učení) nazýváme též: 
a) edudantem  
b) edukátorem 
c) edukantem 
d) indikátorem 

3 

20 T. G. Masaryk se v roce 1918 stal prvním prezidentem Československa ve věku  
a) 68 let  

b) 42 let 

c) 78 let 

d) 85 let 

3 

21 Město Příbor na Moravě je rodným místem: 

a) S. Freuda  
b) E. Fromma 
c) V. E. Frankla 
d) E. H. Eriksona 

3 

22 K nejrychlejším změnám v tělesném vývoji dítěte dochází v období:   
a) batolecím  
b) předškolního věku  
c) kojeneckém 
d) mladšího školního věku  

3 

23 V jakém věku zpravidla nastává období prvního vzdoru?  
a) v kojeneckém věku 
b) v předškolním věku 
c) v batolecím věku 
d) v mladším školním věku  

3 

24 Co znamená paralelní hra, která je typická pro děti do 2 let?  
a) Dvě děti si hrají se stejnou hračkou, ale jsou mezi nimi časté konflikty, 

protože nedokáží spolupracovat.  
b) Dítě si hraje samo, ale je přitom rádo v blízkosti svých vrstevníků.  
c) Dvě děti si hrají se společnými  hračkami, které si ochotně půjčují.  
d) Malá skupina dětí hraje kolektivní hru a dokáže při hře vzájemně 

spolupracovat. 
 

 

 

 

 

 

 

3 



25 Jak definujeme předsudek?  
a) Předsudek je neustále se měnící postoj, který vyjadřuje současně 

náklonnost i opovržení vůči ostatním lidem. 
b) Předsudek je postupně se formující postoj, který vyjadřuje opovržení vůči 

lidem z majetkově lepších vrstev, než jsme my.  
c) Předsudek je fixovaný, předem zformovaný postoj, který vyjadřuje 

náklonost k lidem na základě jejich náboženského vyznání.  
d) Předsudek je emočně nabitý, rozumově nezhodnocený postoj.  

3 

26  O termínu konformita se dá říci, že:  
a) se jedná o synonymum slova komfort – pohodlí;  
b) jde o přizpůsobení se jedince převažujícím či dominantním názorům; 
c) jde o posedlost ovládáním svého nejbližšího okolí; 
d)   jde o důsledné prosazování názorů menšiny; 

3 

27 Co je to sociometrie?  
a) Nauka o poruchách sociálního začleňování jedince.  
b) Věda zabývající se poměrem mužů a žen ve společnosti. 
c) Soubor metod, které měří sociopreferenční vztahy ve skupině.  
d) Sociologické metody zaměřené na průzkum trhu. 

3 

28 Co míníme výrazem sociální percepce?  
a) Způsoby, jak lidé vnímají sami sebe a druhé lidi v sociálních situacích.  
b) Zkoumání chování lidí středního věku.   
c) Zkoumání psychických poruch u dospělých jedinců.  

       d)  Způsoby, jak děti napodobují vrstevníky v sociální skupině. 

3 

29 Freudův model osobnosti sestává ze tří základních složek:  
a) ID - SUPEREGO - NADJÁ  
b) EGO - JÁ - SUPEREGO  
c) ID - EGO - ONO  
d) ID - EGO - SUPEREGO  

3 

30  Mezi představitele humanistické psychologie patří:  
a) E. Fromm  
b) C. Rogers  
c) J. B. Watson  
d) A. Adler  

3 

31 Behaviorismus je psychologický směr, který se zabývá především studiem:  
a) podvědomí a nevědomí jedince  
b) prenatálního období vývoje člověka  
c) vlivem emocí na naše mentální procesy   
d) chováním a učením  

3 

32 Hodnotu IQ 95 hodnotíme jako:  
a) průměrnou  
b) podprůměrnou  
c) mentální deficit  
d)   nadprůměrnou   
 
 
 
 
 
 

3 



33 Co můžeme doplnit místo teček? 
… je slovně vyjádřený souhrn obecných a podstatných vlastností předmětů 
a jevů.  

a) soud 
b) pojem 
c) úsudek 
d) dedukce  

3 

34 Mezi kognitivní děje nepatří:  
a) imaginace  
b) učení  
c) motivace  
d)   paměť  

3 

35 Základnu Maslowovy pyramidy potřeb tvoří potřeba/y: 
a) fyziologické 
b) seberealizace 
c) úcty 
d)   bezpečí  

3 

36 Karlova univerzita v Praze byla založena v roce:  
a) 1212 

b) 1620 

c) 1348   

d) 1415 

3 

37 Autorem spisu Etika Nikomachova byl    
a) Cicero  

b) Aristoteles 

c) Platon      

d) Seneca 

3 

38 Morální normy: 

a) jejich porušování je trestné 

b) jsou neměnné a jednou pro vždy dané 

c) platí stejně po celém světě  

d) představují souhrn mravních zásad společnosti  

3 

39 Vyhlazování (vyvražďování) skupin obyvatelstva z národnostních, rasových, 
politických nebo náboženských důvodů se nazývá: 

a) genocida 
b) nacizmus 
c) rasizmus 
a) segregace 

3 

40 Pojem demokracie má základ  
a) v řečtině a znamená „rovnost lidí“ 

b)  v řečtině a znamená „službu lidem“  

c) v řečtině a znamená „vláda lidu“ 

d) v řečtině a znamená „spravedlnost lidem“  

3 

 


