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1 Hlavním městem Finské republiky je/jsou: 
a) Oslo 
b) Kodaň 
c) Riga 
d) Helsinki 

3 

2 Z nabídky vyberte datum vzniku samostatné České republiky. 
a) 28. 10. 1918 
b) 28. 9. 1918 
c) 1. 1. 1993 
d) 17. 11. 1989 

3 

3 Cortiho orgán je: 
a) sluchový orgán uložený ve vnějším uchu 

b) čichové čidlo v nosní dutině 

c) receptorová část stato-kinetického ústrojí 

d) sluchový orgán uložený v hlemýždi vnitřního ucha 

3 

4 Hormon testosteron produkují:  
a) varlata 
b) ledviny 
c) štítná žláza 
d) brzlík 

3 

5 Krajním případem heteroagrese je: 
a) zabití sebe sama 

b) zabití cizího člověka 

c) slovní napadení příslušníka jiné etnické skupiny 

d) výše uvedený termín neexistuje 

3 

6 Sval krejčovský patří do skupiny svalů: 
a) dolní končetiny 

b) horní končetiny 

c) obličejových 

d) zad 

 
 
 

3 



7 Hypotézu o tom, že planety včetně Země obíhají kolem Slunce po 
kruhových drahách (tzv. heliocentrickou teorii), poprvé vyslovil: 

a) Galileo Galilei 

b) Mikuláš Koperník 

c) Johanes Kepler 

d) Kryštof Kolumbus 

3 

8 JUDr. Karel Kramář (1860–1937) byl významným prvorepublikovým: 
a) básníkem 

b) politikem 

c) malířem 

d) cestovatelem 

3 

9 Hlavním městem Rumunska je: 
a) Bukurešť 

b) Bělehrad 

c) Varna 

d) Sofia 

3 

10 Doplňte třetí pojem k pojmům: starověk – středověk – 

a) světověk 

b) novověk  

c) pravěk 

d) postmoderní věk 

3 

11 Pátou planetou sluneční soustavy je: 
a) Venuše 

b) Mars 

c) Země 

d) Jupiter 

3 

12 Řeka Lužnice je přítokem: 
a) Labe 

b) Vltavy 

c) Otavy 

d) Moravy 

3 

13 Červené krevní barvivo (hemoglobin) obsahuje: 
a) Mg 

b) Cr 

c) žádná z výše uvedených alternativ není správná  

d) Ca  

3 

14 Látka ptyalin je obsažena: 
a) v žaludeční šťávě 

b) ve slinách 

c) ve střevní šťávě 

d) ve žluči 

3 



15 Zadní mozek je složen: 
a) mozkového kmene a mezimozku 

b) mezimozku a mozečku 

c) žádné z předložených tvrzení není správné  

d) z prodloužené míchy, Varolova mostu a mozečku 

3 

16 Představitelem českého romantismu je: 
a) Karel Hynek Mácha 

b) Karel Havlíček Borovský 

c) Josef Jungmann 

d) Josef Kajetán Tyl 

3 

17 Tvůrcem klasického dramatu o žárlivosti Othello je: 
a) Oskar Wilde 

b) George Byron 

c) William Shakespeare 

d) Henry Ibsen 

3 

18 Zkratka RVP představuje pedagogický dokument: 
a) Rada vzájemné pomoci 

b) Rámcový vzdělávací program 

c) Rámcová vzdělávací podpora 

d) Rozvojově-výchovný program 

3 

19 Pedagogické postupy založené na odměnách a trestech patří mezi: 
a) metody výchovy 

b) funkce výchovy 

c) styl výchovy 

d) styl výuky 

3 

20 Mezi prostředky neverbální komunikace patří: 
a) kineziologie 

b) proxemika 

c) teletika 

d) anixiologie 

3 

21 Nejvyšším představitelem univerzity je: 
a) rektor  

b) kvestor 

c) děkan 

d) biskup 

3 

22 Slovo pedagogika je složeno ze dvou řeckých slov pais – agein. Tato 
slova v pořadí, jak jsou uvedena, znamenají: 

a) člověk - znát 

b) tvor - nést 

c) dítě - vést 

d) dítě - nést 

 

3 



23 Kdo vyslovil a prosazoval myšlenku, že škola je dílnou lidskosti? 
a) V. I. Lenin 

b) T. G. Masaryk  

c) G. Washington  

d) J. A. Komenský 

3 

24 Do aplikovaných psychologických věd patří: 
a) vývojová psychologie 

b) psychologie osobnosti 

c) sociální psychologie  

d) klinická psychologie 

3 

25 Hlavními představiteli humanistické psychologie jsou: 
a) Adler a C. G. Jung 

b) J. B. Watson a B. F. Skinner 

c) R. Rogers a A. Maslow 

d) S. Freud a V. E. Frankl 

3 

26 Psychologie jako samostatná disciplína se oddělila od:  
a) teologie 

b) fyziologie 

c) filozofie 

d) pedagogiky 

3 

27 Podle Ústavy České republiky má výkonnou moc: 
a) Ústavní soud 

b) prezident 

c) prezident a vláda ČR 

d) prezident a Parlament ČR 

3 

28 Etická výchova si klade za cíl rozvíjet: 
a) vztah ke kráse 

b) lidské myšlení 

c) charakter člověka 

d) lidské podvědomí 

3 

29 Zakladatelem Analytické psychologie je: 
a) G. Jung 

b) A. Adler 

c) S. Freud 

d) J. B. Watson 

3 

30 Socializace člověka je ukončena: 
a) dosažením pubescence 

b) smrtí  

c) dosažením dospělosti 

d) nástupem do zaměstnání 

 
 

3 



31 Pojem „kolektivní nevědomí“ zavedl: 
a) C. G. Jung 

b) B. F. Skinner 

c) S. Freud 

d) J. B. Watson 

3 

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

b) Krakatit 

c) R.U.R. 

d) Loupežník 

3 

33 J. J. Rousseau napsal pedagogicky orientované dílo s názvem: 
a) Dcerka 

b) Velká didaktika 

c) Filipika proti misomusům  

d) Emil čili o výchově 

3 

34 „Listina základních práv a svobod“ tvoří součást Ústavy České 
republiky od roku: 

a) 1989 

b) 1993 

c) 1968 

d) 1951 

3 

35 Karel IV. byl panovníkem v:  
a) 13. století 

b) 11. století  

c) 14. století 

d) 12. Století 

3 

36 Motivaci dělíme na: 
a) objektivní a subjektivní 

b) vnitřní a vnější 

c) intencionální a funkcionální 

d) dialektickou a antidialektickou 

3 

37 Termín libido označuje: 

a) erotický ideál 

b) destruktivní pud 

c) sexuální pud 

d) dynamický stereotyp 

 

 

 

 

 

 

 

3 



38 Ve vyučovací hodině, tzv. smíšeného (základního) typu, bývá přibližně 
v její první polovině zařazována tato didaktická část: 

a) motivační 

b) zadání domácí přípravy 

c) exponování (přiblížení) nového učiva 

d) opakování předchozího učiva 

3 

39 Který z uvedených vývojových trendů se netýká období pubescence? 

a) vymezování se vůči autoritám 

b) pohlavní dozrávání 

c) sdružování se v partách 

d) dokončování vývoje identity 

3 

40 Období od 15 do 20 (22) let člověka vývojová psychologie nazývá: 

a) adolescencí 

b) mladší dospělostí 

c) pubescencí 

d) pubertou  

 
 

3 

 


