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zadání, úkol odpověď 

1. Našim významným sociologem byl: 
a) L. Svoboda 
b) T. G. Masaryk 
c) V. Havel 
d) V. Klaus 
 

5 

2. Bandura předpokládá, že: 
a) agresivní jsou pouze zvířata 
b) agrese je nevědomá destruktivní energie 
c) agrese je naučená 
d) agrese je vrozená a výchovou ji nelze ovlivnit 
 

5 

3. Označení pro takový stav společnosti, kdy přestávají platit pravidla a normy, je: 
a) konjuktura 
b) krize 
c) anomie 
d) diktatura 
 

5 

4. Altruismus je typem: 

a) antisociálního chování 
b) sociální zodpovědnosti 
c) recipročního chování 
d) prosociálního chování 
 

5 

5. Orbis pictus znamená: 
a) škola hrou 
b) labyrint světa 
c) ráj srdce 
d) svět v obrazech 
 

5 

6. Autorem knihy Malý princ je:  
a) Antoine de Saint-Exupéry 
b) Donatien-Alphonse-François 
c) Honoré de Balzac 
d) Jean-Jacques Rousseau 
 

5 

7. Hlavní město Slovinska je: 
a) Bělehrad 
b) Lublaň 
c) Sarajevo 
d) Záhřeb 
 

5 

8. Slavným českým architektem, který se podílel na urbanistické koncepci Hradce 
Králové, byl: 
a) František Ulrich 
b) Josef Gočár 
c) Karel Hubáček 
d) Josef Pospíšil 
 
 
 
 
 

5 

http://cs.wikiquote.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
http://cs.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau


9. Den české státnosti připadá na: 
a) 1. leden 
b) 28. září 
c) 28. říjen 
d) 17. listopad 
 

5 

10. Univerzita Palackého se nachází: 
a) v Brně 
b) v Ústí nad Labem 
c) v Olomouci 
d) v Bratislavě 
 

5 

11. „Diafýza“ znamená:  
a) tělo kosti 
b) horní hlavici kosti  
c) dolní hlavici kosti  
d) dvě epifýzy 
 

5 

12. Za evolučně nejmladší část mozku je považován:  
a) koncový mozek  
b) střední mozek 
c) mezimozek 
d) mozeček 
 

5 

13. Počet kostí je obvykle uváděn:  
a) 306  
b) 266  
c) 206  
d) 261 
 

5 

14. Paréza je:  
a) částečné ochrnutí, částečná neschopnost volního pohybu  
b) synonymum pro plegie (plegie je moderní označení)  
c) úplné ochrnutí se zachováním částečné schopnosti aktivního volního pohybu  
d) parazitární napadení lidského organismu 
 

5 

15. Krevní plazma obsahuje:  
a) většinu vody  
b) většinu organických látek  
c) většinu anorganických látek  
d) většinové zastoupení konkrétní látky nelze určit 
 

5 

16. Obratle jsou mezi sebou spojeny: 
a) meziobratlovými chrupavčitými ploténkami, kloubně   
b) meziobratlovými chrupavčitými ploténkami, kloubně, vazy  
c) meziobratlovými chrupavčitými ploténkami, vazy   
d) nejsou spojeny 
 

5 

17. Počet vertebrae cervicales je:  
a) 2  
b) 12  
c) 5  
d) 7 
 

5 

18. Důležitou živinou neuronu je:  
a) glukóza  
b) tuky  
c) NaCl  
d) fruktóza 
 

5 

19. Systém AB0 je spojován se jménem:  
a) Josef Janský  
b) Jan Janský  
c) Jaroslav Janský  
d) Jindřich Janský 
 
 
 

5 



20. Neuron může dosahovat délky:  
a)  až 5cm  
b) až 55 cm  
c) až 90 cm  
d) až 69 cm 
 

5 

21. Označte chybné utvoření komparativu: 
a) dobrý – horší 
b) sladce – sladčeji 
c) blízký – bližší 
d) hezký – hezčí 
 

5 

22. Jednadvacet je číslovka: 

a) řadová 
b) základní 
c) druhová 
d) násobná  
 

5 

23. Označte větu, v níž je pravopisná chyba: 
a) Zval mně na návštěvu. 
b) Přišel ke mně hned ráno.  
c) Koupil mně nový kabát. 
d) Koupil si mě svými řečmi. 
 

5 

24. Vyznačte řečnickou otázku: 
a) Přijdeš dnes, nebo zítra? 
b) Může mi někdo odporovat? 
c) Kdy se u nás chceš zastavit? 
d) Co mi k tomu závěru ještě řeknete? 
 

5 

25. Mezi germánské jazyky nepatří: 
a) holandština 
b) islandština  
c) angličtina 
d) portugalština 
 

5 

26. Vyberte chybně napsané slovní spojení:  
a) motýl lišaj smrtihlav 
b) kožní choroba lyšej 
c) auto zpomalilo 
d) plytký talíř 
 

5 

27. Rozhodněte, které z následujících přísloví významově nejlépe odpovídá situaci, kdy se někdo 
raduje předčasně: 
a) Darovanému koni na zuby nekoukej. 
b) Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. 
c) Dvakrát měř, jednou řež.  
d) Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.  
 

5 

28. Dramatická báseň, v níž je recitované slovo doprovázeno hudbou je: 
a) muzikál 
b) melodram 
c) elegie 
d) óda  
 

5 

29. Vyberte český výraz, jenž nejlépe vystihuje slovo cizího původu symptom: 
a) případ 
b) příznak 
c) předpoklad 
d) význam 
 

5 

30. Určete, která z vět je v souladu s pravopisnými pravidly: 

a) V místním supermarketu právě zkončila největší prodejní akce v jeho historii. 
b) Obyvatelé vesnice se nemohli dostat přes řeku, protože velká voda ztrhla most.  
c) Jen stěží mohl uvěřit tomu, co se od ní před chvílí dozvěděl. 
d) O tuto výstavu se stará zpráva Pražského hradu 
.  
 

5 



31. 1. Občanská sdružení zdravotně postižených patří do sektoru:  
a) a) neziskových organizací  
b) b) charitativních organizací  
c) c) státních organizací  
d) d) zájmových organizací  
e)  

5 

32. 2. Proces záměrného a organizovaného osvojování poznatků, dovedností, postojů aj., realizovaný 
prostřednictvím edukačního procesu se nazývá: 

a) a) výchova a vzdělání  
b) b) vzdělanost 
c) c) učení a umění  
d) d) vzdělávání 
e)  

5 

33. 3. Významným představitelem české fenomenologie a filosofie výchovy, žijícím ve dvacátém 
století, jehož významným dílem je Přirozený svět jako filosofický problém, je: 

a) a) Jan Patočka  
b) b) Emanuel Kant  
c) c) František Palacký  
d) d) Jan Evangelista Purkyně  
e)  

5 

34. 4. Ve studiu speciální pedagogiky se lze mimo jiné zaměřit na:  
a) a) etopedii, logopedii, neonatologii 
b) b) surdopedii, tyflopedii, psychopedii 
c) c) hypnomedii, psychopedii, logopedii  
d) d) anglistiku, hematologii, defektologii 
e)  

5 

35. 5. Zakladatelem Waldorfských škol je:  
a) a) Jan Felbinger  
b) b) Rudolf Jedlička  
c) d) Rudolf Steiner 
d) e) Marie Montessory  
e)  

5 

36. 6. Nauka o osobách s poruchami řečové komunikace se nazývá:  
a) a) logoterapie 
b) b) ergoterapie  
c) c) etopedie  
d) d) logopedie   
e)  

5 

37. 7. Lingvistika je věda zkoumající:   
8. a) přirozený jazyk 

a) b) český jazyk  
b) c) slovanské nářečí  
c) d) řečnický žargon  
d)  

5 

38. 9. Pro osoby s Downůvým syndromem je charakteristické:  
a) a) mentální postižení 
b) b) velký vzrůst 
c) c) nadprůměrný intelekt 
d) d) výborná paměť´ 

 

5 

39. 10. Osoby se sluchovým postižením mají svůj vlastní komunikační systém. Uveďte, jak se jmenuje: 
a) a) orální jazyk 
b) b) znakový jazyk 
c) c) znakovaná čeština 
d) d) znakovaná abeceda 
e)  

5 

40. 11. Mezinárodní hry určené osobám se zdravotním postižením jsou označovány jako: 
a) a) paralympijské hry  
b) b) hry handicapovaných  
c) c) handicap Word hry  
d) d) hry zdravotně postižených  
e)  

5 

 


