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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů – KPS, rok 

2010 
 

 

1.  Studijní program: B6731 Sociální politika a sociální práce 
 

       Studijní obor: 6731R018 Poradenství v sociální práci – bakalářský–prezenční 

 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):  viz příloha -  test Poradenství v sociální práci 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 66 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  150 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 61 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 21 

Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=34; d2=38; d3=46; d4=52; d5=60; d6=70; d7=76; 

d8=84; d9=90  

 

 

2. Studijní program: B6731 Sociální politika a sociální práce 
 

       Studijní obor: 6731R018 Poradenství v sociální práci – bakalářský–kombinovaná 

 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):  viz příloha -  test Poradenství v sociální práci 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 75 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  152 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 76 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 23 
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Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=44; d2=56; d3=68; d4=76; d5=80; d6=90; d7=94; 

d8=98; d9=100  

 

 

3. Studijní program N6731 Sociální politika a sociální práce 
 

Studijní obor: 6731T014 Sociální práce s poradenským zaměřením – navazující -

prezenční 

 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):  viz příloha -  test Sociální práce s poradenským zaměřením 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 56 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  93 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 70 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 19 

Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=46; d2=52; d3=60; d4=66; d5=74; d6=78; d7=82; 

d8=90; d9=94  

 

 

4. Studijní program N6731 Sociální politika a sociální práce 
 

Studijní obor: 6731T014 Sociální práce s poradenským zaměřením – navazující-

kombinovaná 

 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení): viz příloha -  test Sociální práce s poradenským zaměřením 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  199 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 70 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 21 
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Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=44; d2=52; d3=58; d4=64; d5=70; d6=76; d7=84; 

d8=92; d9=96  

 

 

5.  Studijní program B6107 Humanitní studia 

Studijní  obor: 6208R149 Management v neziskovém sektoru – bakalářský-prezenční 

 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení): viz příloha -  test Management v NS 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 56 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  86 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 70 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 23 

Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=44; d2=38; d3=56; d4=60; d5=70; d6=76; d7=86; 

d8=94; d9=98  

 

 

6. Studijní program B6107 Humanitní studia 

Studijní  obor: 6208R149 Management v neziskovém sektoru – bakalářský-

kombinovaná 

 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):  viz příloha -  test Management v NS 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80  bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  97 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 80 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 20 

Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=52; d2=62; d3=72; d4=80; d5=86; d6=92; d7=94; 

d8=96; d9=98  
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7.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4573—Ps-Zsv  bakalářský-prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):  viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  155 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 62 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 24 

Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=38; d2=44; d3=50; d4=58; d5=68; d6=72; d7=76; 

d8=82; d9=90  

 
 

8.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4560—Aj-Ps  bakalářský- prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  52  

     Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 59 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 23 

Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=38; d2=44; d3=50; d4=58; d5=62; d6=66; d7=72; 

d8=80; d9=84  

 

9.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4568—Pj-Ps  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  12 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 67 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15 

 

10.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4566—La-Ps  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  7 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 78 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 66 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13 

 

11.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4567—Nj-Ps  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  13 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 66 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16 
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12.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4569—Ps - Rj  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  10 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 76 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 65 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12 

 

13.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4563—Cj-Ps  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  49 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 96 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 67 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 18 

 

 

14.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4571—-Ps- Sj  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 
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          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  4 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 60 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16 

 

 

15.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4565—Hi-Ps  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  13 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 52 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16 

 

16.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4564—Fj-Ps  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  5 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  71 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13 

 



 8 

 

 
 

Ostrava  23. 6. 2010  

 

Zpracoval: PhDr. Petr Saforek 

 

Za správnost odpovídá: PhDr. Anna Schneiderová, CSc. 



id 

otázky

id 

odpovědi

1 Kdy vstoupila ČR do Evropské Unie?

1_1 1. ledna 2007

1_2 1. ledna 2006

1_3 1. května 2005

1_4 1. května 2004 x

2 Právní normy nabývají účinnosti:

2_5 vţdy od 1. ledna následujícího roku

2_6 15. dnem po uveřejnění ve Sbírce zákonů nebo vyvěšením na Úřední desce

2_7 není-li uvedeno jinak, dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, popř. vyvěšením na Úřední desce x

2_8 dnem podepsání právní normy prezidentem, popř. starostou obce (v případě obecně závazných vyhlášek)

3 Která z charakteristik neplatí pro volby v České republice?

3_9 všeobecné

3_10 veřejné x

3_11 přímé

3_12 svobodné

4

Máte 158 červených, 170 bílých a 191 ţlutých karafiátů. Utvořte maximální počet kytic po třech různobarevných květech a prodejte. Kolik karafiátů Vám 

zbylo?

4_13 28

4_14 35

4_15 45 x

4_16 54

5 Základní územní samosprávnou jednotkou v ČR jsou:

5_17 obce x

5_18 kraje

5_19 svazky obcí

5_20 dobrovolné svazky obcí

6 Které státy vstoupily do EU k 1.1. 2007?

6_21 Česká republika a Slovensko

6_22 Česká republika a Polsko

6_23 Rumunsko a Bulharsko x

6_24 Kypr a Turecko

7 Česká republika je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD):

7_25 od roku 2005



7_26 od roku 1995 x

7_27 od roku 1985

7_28 od roku 1975

8 Vyberte ekvivalent tvrzení: "Číslo je dělitelné pěti právě tehdy, je-li jeho poslední cifra 0 nebo 5".

8_29 Je-li číslo dělitelné deseti, je dělitelné i pěti.

8_30 Čísla, která mají jako poslední cifru 0 nebo 5, jsou dělitelná pěti a ţádná jiná čísla dělitelná pěti nejsou. x

8_31 Je-li poslední cifrou čísla 0, pak je toto číslo dělitelné pěti.

8_32

Jsou-li poslední cifrou čísla 0 nebo 5, pak je toto číslo dělitelné pěti.

9 Státní zásahy do ekonomiky prosazoval:

9_33 F.A. Hayek

9_34 A. Smith

9_35 J. M. Keynes x

9_36 M. Friedman

10 Nejvyšší kontrolní úřad:

10_37 vydává a kontroluje zákony

10_38 kontroluje všechny veřejné instituce při jejich fungování

10_39 kontroluje činnost vlády

10_40 kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu x

11 Mezi orgány činné v trestním řízení nepatří:

11_41 soud

11_42 policie

11_43 advokát x

11_44 státní zástupce

12 V době 1. světové války byl prezidentem USA?

12_45 Theodor Roosevelt

12_46 Franklin D. Roosevelt

12_47 Woodrow Wilson x

12_48 Jefferson Davis

13 Co je to princip subsidiarity?

13_49 Princip podřízení menších států větším.

13_50 Princip pomoci bohatých státu chudým oblastem v rámci EU.

13_51 Princip postulující nutnost postupovat řešení problémů a svěřovat kompetence na co nejniţší úroveň. x

13_52 Princip umoţňující jednomu státu být ve sporu zastoupen jiným na základě podepsané dohody.



14 Deprivace znamená?

14_53 dlouhodobé neuspokojení potřeb člověka x

14_54 krátkodobé neuspokojení potřeb člověka

14_55 reakce na stress

14_56 nepřiměřenou krátkodobou reakci neurotické osobnosti

15 Vyberte číslo, které patří na místo otazníku, aby byla splněna logika řady - 1, 3, 4, ?, 11, 18, 29,….

15_57 7 x

15_58 8

15_59 9

15_60 10

16 Chybějícím číslem v řadě "0,5; …; 0,125; 0,0625; 0,03125" je číslo?

16_61 1/2

16_62 1/4 x

16_63 1/8

16_64 10/100

17 Sako bylo zlevněno z 2400 Kč na 1872 Kč. Je to sleva o:

17_65 23 %

17_66 21 %

17_67 19 %

17_68 jiná moţnost x

18 Podle Karla Marxe je společenský ţivot primárně determinován:

18_69 náboţenstvím

18_70 politikou

18_71 ekonomikou x

18_72 filozofií

19 Výraz "interpelace" znamená?

19_73 výzvu k odstoupení vlády

19_74 výklad právní norny

19_75 právo poslance dotazovat se člena vlády na schůzi Poslanecké sněmovny x

19_76 napadení rozhodčího při sportovním utkání

20 Chybějícím výrazem v řadě "x, xy, xyz, xy, xyz, …, xyz, xyza, xyzab" je výraz?

20_77 xyza x

20_78 xyzab

20_79 xy

20_80 xya



21 Oficiální rozvojovou pomoc nerozvinutým zemím světa v ČR koordinuje:

21_81 Ministerstvo zahraničních věcí x

21_82 Ministerstvo pro místní rozvoj

21_83 Ministerstvo vnitra

21_84 Člověk v tísni, o.p.s.

22 Která z následujících dvojic se nemohla potkat?

22_85 Konstantin a Metoděj

22_86 Karel IV. a  Josef II. x

22_87 sv. Václav a sv. Ludmila

22_88 Rudolf II. a Tycho de Brahe

23 Tričko a košile stály v akci dohromady 897,- Kč. Košile byla dvakrát draţší neţ tričko. Kolik stálo tričko?

23_89 269,- Kč

23_90 499,- Kč

23_91 299,- Kč x

23_92 283,- Kč

24 Konsensus je?

24_93 spolupráce

24_94 shoda x

24_95 soudrţnost

24_96 sounáleţitost

25 Mezinárodní soudní dvůr má sídlo v:

25_97 Štrasburku

25_98 Haagu x

25_99 Vídni

25_100 Ţenevě

26 Opačnému významu slova "adekvátní" se nejvíce blíţí slovo:

26_101 nepatřičný

26_102 nepřiměřený x

26_103 nepřízpůsobený

26_104 neadaptovaný

27 Které spojení autora a díla není chybné?

27_105 Jan Neruda - Zpěvy páteční x

27_106 Franz Kafka - Udání

27_107 Karel Čapek - Povídky z kapsy



27_108 Ludvík Vaculík - Jak se co dělá

28 Kolik je ústavních soudců?

28_109 11

28_110 13

28_111 15 x

28_112 19

29

Následující výrazy jsou vůči sobě v jistém významovém vztahu: sopka - vulkán. Z následujících slov určete to, které je ve stejném vztahu ke slovu 

protestant.

29_113 věřící

29_114 evangelík x

29_115 rabín

29_116 kněz

30 Sektory národního hospodářství členíme na:

30_117 výrobní, nevýrobní, smíšené

30_118 primární, sekundární, terciární x

30_119 výrobní, obchodní, průmyslové

30_120 hospodářské, politické, sociální

31 Co si připomínáme 8. května?

31_121 výročí sametové revoluce

31_122 Svátek práce

31_123 konec 2. světové války v Evropě x

31_124 první přistání člověka na Měsíci

32 Která dvojice (autor-dílo) odpovídá skutečnosti?

32_125 L. Janáček - Cyrilská mše

32_126 B. Hrabal - Inzerát na dům, ve kterém uţ nechci bydlet x

32_127 L. Vaculík - Jak se dělá děvče

32_128 B. Martinů - Studánky

33 Parlament ČR je :

33_129 zákonodárný orgán sloţený z Poslanecké sněmovny a Senátu x

33_130 výkonný orgán sloţený z Poslanecké sněmovny a Senátu

33_131 řídící orgán sloţený z Poslanecké sněmovny a Senátu

33_132 koordinační orgán sloţený z Poslanecké sněmovny a Senátu

34 Členem Evropské unie není:

34_133 Malta



34_134 Norsko x

34_135 Litva

34_136 Slovinsko

35 Obsahem Ústavy ČR je:

35_137 moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, územní samospráva

35_138 moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, uzemní samospráva, základní a přechodná ustanovení x

35_139 moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, Česká národní banka, Veřejný ochránce práv, uzemní samospráva

35_140 moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, základní a přechodná ustanovení

36 Poslanecká sněmovna se skládá z:

36_141 81 poslanců

36_142 200 poslanců x

36_143 281 poslanců

36_144 300 poslanců

37 Komenského idea pansofie vyjadřuje:

37_145 filosofické základy pedagogiky

37_146 harmonii světa

37_147 potřebu univerzální vědy x

37_148 výklad Bible v duchu osvícené teologie

38 Euroregion je:

38_149 nadnárodním typem svazků či sdruţení měst a obcí (dvou nebo tří států) x

38_150 oblast, ve které se platí Eurem

38_151 oblast moţného rozšíření Evropské unie

38_152 evropský správní prostor

39 Představitelem výkonné moci v ČR je:

39_153 Parlament ČR

39_154 Nezávislé soudy a Ústavní soud

39_155 Prezident a vláda x

39_156 Nejvyšší kontrolní úřad

40 Trţní mechanismus řeší základní ekonomické otázky:

40_157 co, kde a kdy vyrábět?

40_158 kde, kdy a pro koho vyrábět?

40_159 co, jak a pro koho vyrábět? x

40_160 co, jak a kdy vyrábět?



41 Do obsahu Ústavy ČR nepatří:

41_161 Veřejný ochránce práv x

41_162 Soudy

41_163 Nejvyšší kontrolní úřad

41_164 Územní samospráva

42 Ve které evropské zemi vznikla první univerzita?

42_165 v Anglii

42_166 v Itálii x

42_167 ve Francii

42_168 v Německu

43 Jean-Paul Sartre napsal dílo:

43_169 Svět jako vůle a představa

43_170 Bytí a nicota x

43_171 Soumrak model

43_172 Otázka viny

44 Filantropie je:

44_173 sbírání známek

44_174 získávání finančních prostředků

44_175 vědní disciplína zabývající se financováním neziskových organizací

44_176 dobročinnost x

45 Nejmenší společný násobek čísel 10, 12, 16 je:

45_177 120

45_178 160

45_179 240 x

45_180 360

46 Spis sebevraţda patří mezi základní díla:

46_181 Sigmunda Freuda

46_182 Friendricha Nietzscheho

46_183 Carla Gustava Junga

46_184 Émile Durkheima x

47 Ve kterém roce byla zaloţena Ostravská univerzita?

47_185 1995

47_186 1991 x

47_187 1990

47_188 1993



48 Která z uvedených alternativ nejlépe odpovídá vztahu: podlaha : koberec?

48_189 střecha : trámy

48_190 postel : polštář

48_191 zeď : omítka x

48_192 gramofon : deska

49 Představitelem územní samosprávy v ČR jsou:

49_193 obce

49_194 kraje

49_195 obce a kraje x

49_196 dobrovolné svazky obcí a krajů

50 V roce 1949 byl československým prezidentem?

50_197 Klement Gottwald x

50_198 Eduard Beneš

50_199 Antonín Zápotocký

50_200 Gustáv Husák
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