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zadání, úkol odpověď 

1. J. A. Komenský se narodil v roce: 
a) 1492 
b) 1592 

c) 1692 
d) 1792 
 

5 

2. Tvary ušních boltců u člověka jsou důležitým pojmem teorie: 
a) rodilého zločince 
b) rozbitých oken 
c) anomie 
d) etiketizační 
 

5 

3. Společenské normy: 
a) jsou neměnné 
b) se mohou v různých společnostech a v různých dobách lišit 
c) se v různých částech světa nemohou příliš lišit 
d) jsou souborem určitých jazykových zákonitostí, kolektivně pociťovaných jako závazné 
 

5 

4. Podle S. Freuda je složkou osobnosti, která je iracionální a řídí se hlavně libidem:   
a) já 
b) ego 
c) superego 
d) id 
 

5 

5. Prof. Zdeněk Matějček byl významným českým: 
a) psychiatrem 
b) psychologem 
c) sociologem 

  d) politikem 
 

5 

6. Hlavní město Íránu je: 
a) Bagdád 
b) Teherán 
c) Kábul 
d) Mosul 
 

5 

7. Mezi představitele hnutí amerických básníků a prozaiků 50. – 60. let, tzv. Beatníků, nepatří: 
a) Allen Ginsberg 
b) Charles Bukowski 
c) Ray Bradbury 
d) Jack Kerouac 
 

5 

8. Olympijské hry v roce 2018 hostila: 
a) Argentina 
b) Čína 
c) Jižní Korea 

  d) Brazílie 
 

5 

11. Chceme-li z průdušnice nebo průdušek odstranit vdechnuté cizí těleso, použijeme:  
a) stojku  
b) Hobartův manévr  
c) Howardův manévr  
d) Heimlichův manévr 

5 



 

12. Malý prsní sval se upíná:  
a) k lopatce  
b) ke klíční kosti  
c) k ramennímu kloubu  
d) na stejném místě jako trapézové svaly 
 

 

13. Reflexní oblouk je: 
a) dráha od výkonného orgánu k nervovému ústředí  
b) dráha od receptoru k nervovému ústředí a zpět  
c) dráha vyhýbající se nervovému ústředí  
d) dráha od receptoru přes nervové ústředí k výkonnému orgánu 
 

5 

14.  Krevní plazma je:  
a) slabě zásaditá   
b) silně zásaditá  
c) zcela neutrální  
d) silně kyselá 
 

5 

15. Meddulla spinalis je válcovitý provazec o délce (u dospělého člověka):  
a) 40 – 45 cm  
b) 35 – 40 cm  
c) 45 – 50 cm   
d) 55 – 60 cm  
 

5 

16. Tepny jsou:  
a) arterie  

b) kapiláry  
c) veny  
d) arterie a veny 
 

5 

17. Mezi žlázy s vnitřní sekrecí patří:  
a) podvěsek mozkový, šišinka, Schwannovy buňky  
b) brzlík, příštítná tělíska, podledvinky  
c) příštítná tělíska, Langerhansovy ostrůvky, nadledvinky  
d) podvěsek mozkový, brzlík, nadvěsek mozkový 
 

5 

18. Oxytocin:  
a) působí na příčně pruhované svalstvo dělohy a vyvolává jeho stahy při porodu 
b) působí na hladké svalstvo dělohy a vyvolává jeho stahy při porodu 
c) působí na hladké svalstvo dělohy a zabraňuje jeho stahům při porodu  
d) působí na příčně pruhované svalstvo dělohy a zabraňuje jeho stahům při porodu 
 

5 

19. Oční koule je latinsky:  
a) bolbus oculi  
b) bulbus oculli  
c) bulbus oculi 
d) bulvus occuli 
 

5 

20. Myšlenku, že je buňka „základní stavební i funkční jednotkou organismu“ prvně vyslovil:  
a) J. E. Purkyně  
b) J. G. Mendel  
c) J. Heyrovský   
d) J. Thomayer 
 
 
 

5 

21. Dvojí je číslovka: 
a) řadová 
b) základní 
c) druhová 
d) násobná  
 

5 

22. Vyberte, kterou větou lze nejlépe doplnit souvětí: Už tolikrát jsem vám kladla na srdce, … 
a) protože jste nepřišli včas. 
b) jelikož jste přišli se zpožděním. 
c) abyste byli dochvilní. 
d) ale nikdy jste to nebrali v potaz. 

5 



 

23. Které sloveso z nabídky je nedokonavé? 
a) poběží 
b) dědil 
c) pomaloval 
d) uslyšel  
 

5 

24. Která z níže uvedených možností neodpovídá jazykové normě? 
a) trojklanný nerv 
b) jste povinni 
c) monotónní přednáška 
d) všestranný vzdělanec 
 

5 

25. Peripetie znamená: 
a) dějová událost, kterou příběh začíná 
b) obrat/překvapivý zvrat děje  

c) část, v níž se plně rozvíjí děj 
d) vyvrcholení protikladů 
 

5 

26. Rozhodněte, která věta je z interpunkčního hlediska napsána správně: 
a) Na procházce lesem uviděla hada, a protože se ho bála, rychle utekla. 
b) Ukaž mi, co nosíš na sobě a já ti povím, jaký jsi člověk. 
c) Nikdy spolu už nepromluvili a když se potkali na ulici, ani se na sebe nepodívali. 
d) Buď se budeš chovat podle stanovených pravidel nebo mezi nás nechoď. 
 

5 

27. Vyberte správnou možnost pro význam slova konsenzus/konsensus: 
a) ověření 
b) vyloučení 
c) shoda 
d) citlivost 
 

5 

28. Která z uvedených možností je napsána v souladu s pravopisnými pravidly o psaní předpon 
s/z? 
a) Praním se mi scvrkl svetr a nakonec skončil v popelnici. 

b) Vůbec jsme nemohli ztrávit oběd. 
c)  S jeho názory se nemohu stotožnit. 
d) Otec velice rychle sjednal nápravu. 
 

5 

29. Určete druh komunikační funkce v případě výpovědi: Tak neseďte doma a přijďte na naše 
vystoupení: 
a) oznámení 
b) nabídka 
c) výzva 
d) výhružka 
 

5 

30. Určete, která věta je z hlediska psaní číslovek správně: 
a) Chtěla bych vás všechny pozvat na oslavu svých 18tých narozenin. 
b) Přijďte všichni v 15. hodin. 
c) Lichvář půjčoval na 50% úrok. 
d) V testu dosáhla více než 90ti %. 
 

5 

31. 1. Kombinovaná vada představuje:  
a) a) různé kombinace téhož postižení  
b) b) kombinaci dvou stupňů postižení 
c) c) kombinaci několika druhů a stupňů postižení  
d) d) kombinaci sociálních patologií  
e)  

5 

32. 2. Solidarita je:  
a) a) jeden z mnoha principů sociální politiky  
b) b) není nezbytně nutná pro řešení otázek sociální politiky  
c) c) jeden z hlavních principů řešení sociálních otázek a sociální politiky  
d) d) je principem rovnocennosti 

 

5 

33. a) Jak se jmenuje věda zkoumající přirozený jazyk, jeho gramatiku a dále se dělí na jazykovědy 
jednotlivých jazyků nebo jejich skupin.  

b) a) fonetika 
c) b) fonologie 
d) c) lingvistika 

5 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99irozen%C3%BD_jazyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jazyk_(lingvistika)


e) d) filosofie  
f)  

34. 3. Výchově jedinců s tělesným postižením se věnuje:   
a) a) somatopedie  
b) b) ortopedie  
c) c) protetika 
d) d) ortopedie  
e)  

5 

35. 4. V polemice proti racionalismu použil výraz „tabula rasa“ anglický filosof: 
a) a) John Locke  
b) b) Tomáš Akvinský 
c) c) Jean-Jacques Roussea 
d) d) Denis Diderot  
e)  

5 

36. a) Osoby s těžkým zrakovým postižením využívají ke komunikaci: 
b) a) Baberovo písmo  
c) b) Braillovo písmo 
d) c) Bešteckého písmo 
e) d) Bakuleho písmo 
f)  

5 

37. Jmenujte současný trend v oblasti vzdělávání dětí a mládeže s postižením: 
a) a) adaptace 
b) b) rehabilitace 
c) c) inkluze 
d) d) segregace 
e)  

5 

38. a) Jak se jmenuje aplikovaná věda o výchově a vzdělávání dospělých osob: 

b) a) gerontologie 
c) b) gastrologie 
d) c) geriatrie 
e) d) andragogika  
f)  

5 

39. 5. Mezi školská poradenská zařízení patří: 
a) a) speciálně pedagogická centra 
b) b) střediska rané péče 
c) c) centra volného času  
d) d) střediska výchovné péče 
e)  

5 

40. a) Jak se nazývá forma dočasného umístění jedince s postižením do náhradní 
rodiny, stacionáře či pobytového zařízení?  

b) a) rezidenční péče 
c) b) respitní péče  
d) c) sociální pobyt  
e) d) speciálně pedagogický pobyt  
f)  

5 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Racionalismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hradn%C3%AD_rodinn%C3%A1_p%C3%A9%C4%8De
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hradn%C3%AD_rodinn%C3%A1_p%C3%A9%C4%8De
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stacion%C3%A1%C5%99

