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zadání, úkol odpověď 

1. Andorra je stát ležící na hranicích: 
a) Francie a Španělska 
b) Francie a Švýcarska 
c) Francie a Itálie  
d) Španělska a Portugalska 
 

5 

2. Od roku 1990 se Česká republika člení na vyšší územně správní celky –   kraje, kterých je: 
a) 13 
b) 14 
c) 15 
d) 16 
 

5 

3. Opakem segregace je: 
a) integrace 
b) asimilace 
c) exkluze 
d) adaptace 
 

5 

4. Prvním prezidentem České republiky byl: 
a) T. G. Masaryk 
b) V. Klaus 
c) V. Havel 
d) E. Beneš 
 

5 

5. Hlavní město Černé Hory je: 
a) Podgorica 
b) Rijeka 
c) Primorsko 
d) Gorenje 
 

5 

6. S. Freud je představitel: 
a) transakční analýzy 
b) psychoanalýzy 
c) KBT terapie 
d) humanistické psychologie 
 

5 

7. Termín „kategorický imperativ“ je spojen s filozofií: 
a) F. Nietzscheho     
b) I. Kanta 
c) J. Patočky  
d) T. G. Masaryka 
 

5 

8. Platón byl Sókratův: 
a) učitel 
b) žák 
c) spolužák 
d) bratr 
 
 
 

5 



9. Podle konstituční typologie osobnosti definované E. Kretschmerem byl keltský válečník Obelix 
spíše: 
a) atletik 
b) astenik  
c) pyknik 
d) leptosom 
 

5 

10. Jako batolecí věk označujeme věk dítěte do: 
a) 2 let 
b) 3 let 
c) 1 roku 
d) 2,5 let 
 

5 

11. 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 

12. Šlachy jsou obvykle:  
a) na obou stranách svalu 
b) pouze na proximální straně svalu  
c) pouze na distální straně svalu 
d) nejsou v lidském těle obvyklé 
 

5 

13. Studiem tkání se zabývá:  
a) hystologie  
b) histologie  
c) historiografie 
d) hystoriografie 
 

5 

14. Myoglobin je:                                                                                                                                          
a) svalové barvivo, které má podobnou strukturu jako hemoglobin, nepodobá se mu    
však vlastnostmi  
b) svalové barvivo, které má podobné vlastnosti jako hemoglobin  
c) neokysličený hemoglobin  
d) svalové barvivo, které má podobné vlastnosti jako hemoglobin, anorganická látka 
 

5 

15. Chrupavka vazivová (kolagenní) má tyto vlastnosti:                                                                                
a) bílá, pevná, tvoří meziobratlové ploténky, obsahuje velké množství kolagenních  
    vláken  
b) tmavě šedá, elastická, tvoří meziobratlové ploténky, obsahuje velké množství  
    kolagenních vláken     
c) bílá, pevná, netvoří meziobratlové ploténky, obsahuje velké množství kolagenních  
    vláken  
d) bílá, pevná, tvoří meziobratlové ploténky, obsahuje velké množství kolagenních a elastických vláken 
 

5 

16. Plegie je:  
a) částečné ochrnutí s částečnou ztrátou aktivního volního pochybu  
b) úplné ochrnutí se zachováním částečné schopnosti volního pohybu  
c) úplné ochrnutí, které se projeví naprostou neschopností aktivního volního pohybu  
d) synonymum pro paréza 
 

5 

17. „Spongiózní“ znamená:                                                                                                                            
a) kompaktní  
b) houbovitá  
c) regenerabilní  
d) semipermeabilní  
 

5 

18. Mezi svaly mimické patří:  
a) sval čelní, sval týlní, kruhový sval oční, kruhový sval ústní, sval tvářový, sval nosní  
b) sval čelní, sval týlní, kruhový sval oční, kruhový sval ústní, sval tvářový  
c) sval čelní, kruhový sval oční, kruhový sval ústní, sval tvářový  
d) sval čelní, sval týlní, kruhový sval ústní, sval tvářový 
 
 
 
 

5 



19. Levá plíce má:  
a) jeden lalok  
b) dva laloky  
c) stejný počet jako plíce pravá   
d) tři laloky 
 

5 

20. Pro kontrakci svalu je nezbytná přítomnost:  
a) Na2+  
b) Ca2+  
c) NaCl  
d) KCl 
 

5 

21. Myšlenkovou výstavbu celého textu a podrobnější věcnou náplň i sled složek textu zachycuje: 

a) osnova 
b) teze 
c) konspekt 
d) resumé  
 

5 

22. Rozhodněte, která věta je z interpunkčního hlediska napsána správně: 
a) Ano, dovezte mi ten balík domů. 
b) Omluvte mě paní učitelko, ale zapomněl jsem si učebnici. 
c) Přeji ti milá maminko vše nejlepší. 
d) Jan Neruda, slavný český básník dlouhá léta bydlel na Malé Straně.  
 

5 

23. Synonymem pro resumé je:  
a) excerptum 
b) shrnutí  
c) výtah 
d) rejstřík 
 

5 

24. Označte větu, v níž je pravopisná chyba: 
a) Sloupl kúru ze stromu. 
b) Absolvoval léčebnou kúru. 
c) Oloupal z pomeranče kůru. 
d) Jeho život byl bezútěšný.  
 

5 

25. Životopis, jehož stavba je přesně určena tiskopisem nebo ustáleným pořadím, nazýváme:  
a) biografie 
b) autobiografie 
c) strukturovaný životopis 
d) curriculum vitae 
 

5 

26. Rozlišujeme následující počet slovních druhů: 
a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) 12 
 

5 

27. Nominativ je: 
a) 2. pád 
b) 4. pád 
c) 1. pád 
d) 6. pád  
 

5 

28. Označte větu, která je gramaticky správně: 
a) Bacili se zřejmě příliš rozmnožily. 
b) Bacili se zřejmně příliš rozmnožili. 
c) Bacily se zřejmě příliš rozmnožily.  
d) Bacily se zřejmě příliš rozmnožili. 
 

5 

29. Vyberte správnou možnost pro význam cizího slova pejorativní: 
a) hanlivý 

b) nejednoznačný 
c) nezávazný 
d) odpovídající 
 
 
 

5 



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

5 

31. Významný pedagog Jan Amos Komenský žil v letech:                                                                           

a) 1592 – 1670                                                                                                                                                

b) 1492 – 1544   

c) 1529  - 1607 

a) d) 1608 -  1670  
 

5 

32. Pojem edukace významově zahrnuje pojmy: 
a) a) výchova a vzdělání  
b) b) vzdělávání a vzdělanost 
c) c) učení a umění  
d) d) vzdělávání a vytrvalost  

 

5 

33. 1. Organizace, spolky, veřejně prospěšné společnosti zdravotně postižených patří do sektoru:  
a) a) neziskových organizací  
b) b) charitativních organizací  
c) c) státních organizací  
d) d) zájmových organizací  
a)  

5 

34. 2. Jan Amos Komenský se do obecného povědomí zapsal také jako autor nejslavnějšího česky 
psaného díla 17. století s názvem:  

a) a) Mastičkář  
b) b) Pansofie  
c) c) Labyrint srdce a ráj světa  
d) d) Komeniologie  
a)  

5 

35. 3. Nauka o výchově a vzdělávání osob se zrakovým postižením a o vadách zraku se nazývá:   
a) a) etopedie  
b) b) tyflopedie 
c) c) tyflologie  

d) d) okulopedie  
a)  

5 

36. 4. U dětí předškolního věku se z vad řeči nejčastěji vyskytuje:  
a) a) dyslálie 
b) b) mutismus 
c) c) vývojová dysfázie   
d) d) dysfagie 
a)  

5 

37. 5. Protetika označuje:  
a) a) předcházení nemocem  
b) b) technické pomůcky zejména pro osoby s tělesným postižením   
c) c) pomůcky pro rehabilitaci mentálně postižených 
d) d) pomůcky pro osoby s autismem  
a)  

5 

38. Speciální pedagogika se v minulosti označovala jako:  
a) defektologie  
b) surdopedie  
c) logopedie  
d) surdologopedie 
 

5 

39. 6. Odborný časopis zaměřený do oblast teorie a praxe speciální pedagogiky se jmenuje:  
a) a) Nápravná pedagogika  
b) b) Teorie a praxe speciální pedagogiky 
c) c) Speciální pedagogika  
d) d) Integrační speciální pedagogika 

a)  

5 

40. 7. Osamocení, nenavazování očního kontaktu, sociální uzavření, poruchy komunikace, poruchy 
chování, stereotypní zájmy jsou typickými znaky pro:  

a) a) autismus  
b) b) metabolické poruchy  
c) c) narcismus  
d) d) dětskou mozkovou obrnu  
a)  

5 

https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Dn%C3%AD_vady


 


