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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 
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Ostrava  23. 6. 2010  

 

Zpracoval: PhDr. Petr Saforek 

 

Za správnost odpovídá: PhDr. Anna Schneiderová, CSc. 



id 

otázky

id 

odpovědi

51 Ve volbách do Senátu ČR se volí:

51_201 všichni senátoři

51_202 třetina senátorů x

51_203 čtvrtina senátorů

51_204 polovina senátorů

52 Karla plete svetr. Přes den uplete 30 % ze zbývající části svetru a přes noc 20 % jiţ upleteného svetru vypárá. Za kolik dní bude mít svetr hotov?

52_205 10

52_206 20

52_207 50

52_208 Karla svetr nikdy neuplete x

53 Varolův most spojuje:

53_209 koncový mozek se středním mozkem

53_210 střední mozek a mozeček

53_211 mezimozek a střední mozek

53_212 koncový mozek s mozečkem x

54 Solipsismus:

54_213 postuluje prvořadou úlohu velkých osobností v dějinách

54_214 povaţuje realitu za produkt individuálního vědomí x

54_215 povaţuje realitu za modus objektivního ducha

54_216 stanovuje individuální cíle lidského jednání

55 Max Weber se pokusil vyloţit vznik kapitalismu:

55_217 z principů katolické etiky

55_218 z principů protestantské etiky x

55_219 ze zákonitostí třídního boje

55_220 z koloběhu elit

56 Spis Sebevraţda patří mezi základní díla:

56_221 Sigmunda Freuda

56_222 Friendricha Nietzscheho

56_223 Carla Gustava Junga

56_224 Émile Durkheima x

57 Komenského idea pansofie vyjadřuje:



57_225 filosofické základy pedagogiky

57_226 harmonii světa

57_227 potřebu univerzální vědy x

57_228 výklad Bible v duchu osvícené teologie

58 V logice a sémantice označujeme termínem "denotát":

58_229 znak

58_230 jméno

58_231 označený předmět x

58_232 smysl znaku

59 Od 20. let 20. století do poloviny 20. století se sociologie rozvíjela především

59_233 v USA x

59_234 v Německu

59_235 v Sovětském svazu

59_236 ve Velké Británii

60 Indukce je metoda vyuţívaná zvláště v:

60_237 racionalismu

60_238 scholastice

60_239 empirismu x

60_240 hermeneutice

61 Výroky "Všichni Athéňané jsou lidé. Diogénes byl Athéňan. Z toho vyplývá, ţe Diogénes byl člověk." jsou příkladem:

61_241 implikace

61_242 indukce

61_243 dedukce x

61_244 tautologie

62

Pět chlapců, jeden z nich se jmenuje Karel, a pět dívek, jedna z nich se jmenuje Karla, má utvořit zcela náhodně taneční páry. Jaká je 

pravděpodobnost, ţe Karel bude tančit s Karlou?

62_245 0,33

62_246 0,25

62_247 0,2 x

62_248 0,18

63 Mezinárodní soudní dvůr má sídlo v:

63_249 Štrasburku

63_250 Haagu x

63_251 Vídni

63_252 Ţenevě



64 "Apriorní" znamená?

64_253 vyplývající z minulé zkušenosti

64_254 vyplývající z předem daného faktu

64_255 dané před zkušeností x

64_256 prvotní

65

Jak označujeme historické období, ve kterém se prosadilo kulturní hnutí zdůrazňující cit, fantazii, individuální přirozenost, umělecké afekty, sloţitost a 

dramatičnost duševních stavů a obdiv k divoké přírodě?

65_257 renesance

65_258 klasicismus

65_259 romantismus x

65_260 osvícenství

66 Základní stavebním prvkem diamantu je:

66_261 uhlík x

66_262 hořčík

66_263 křemík

66_264 draslík

67 Deprivace znamená?

67_265 dlouhodobé neuspokojení potřeb člověka x

67_266 krátkodobé neuspokojení potřeb člověka

67_267 reakce na stress

67_268 nepřiměřenou krátkodobou reakci neurotické osobnosti

68 Která z následujících dvojic se nemohla potkat?

68_269 Konstantin a Metoděj

68_270 Karel IV. a  Josef II. x

68_271 sv. Václav a sv. Ludmila

68_272 Rudolf II. a Tycho de Brahe

69 Záţitky vyvolané jednoduchými podněty (např. blikajícím červeným světlem) se nazývají:

69_273 počitky x

69_274 vjemy

69_275 záţitky

69_276 imprese

70 Jaká je pravděpodobnost, ţe při současném hodu 3 kostkami padne na všech kostkách 6?

70_277 1 ku 2

70_278 1 ku 216 x



70_279 1,18

70_280 1,32

71

Ve větě se slovesem v záporu a záporným zájmenem je v češtině interpretován pouze zápor na slovese, tzn. ţe věta Nikdo nepřisel znamená to, ţe 

nebyl někdo takový, kdo by přisel (zápor je interpretován pouze jednou). Ve kterém z následujících příkladů tomu

71_281 Vysedávaní v parku nebylo nepříjemné. x

71_282 Nic neexistovalo.

71_283 Nikdy nepřišla.

71_284 Nic neřekla.

72 Persona non grata označuje:

72_285 ctihodného občana

72_286 společenského vyvrhlíka

72_287 nekonformní osobu

72_288 nevítanou osobu x

73 Rovnováţné ústrojí člověka je součásti?

73_289 zevního ucha

73_290 středního ucha

73_291 vnitřního ucha x

73_292 šišinky

74

Od domu vede přímá cesta, podél níţ jsou na jedné straně umístěny patníky. První patník stojí 40 metrů od domu, třetí patník 100 metru od domu. 

Vzdálenosti mezi sousedními patníky jsou při tom stejné. Jak daleko od domu stoji pátý patník?

74_293 120 metrů

74_294 140 metrů

74_295 150 metrů

74_296 160 metrů x

75 Která z charakteristik neplatí pro volby v České republice?

75_297 všeobecné

75_298 veřejné x

75_299 přímé

75_300 svobodné

76 Jean-Paul Sartre napsal dílo:

76_301 Svět jako vůle a představa

76_302 Bytí a nicota x

76_303 Soumrak model

76_304 Otázka viny



77 Kolik os souměrnosti má čtverec?

77_305 dvě

77_306 tři

77_307 čtyři x

77_308 jiný výsledek

78 Která z uvedených alternativ nejlépe odpovídá vztahu: jezero : nádrţ?

78_309 oceán : moře

78_310 pleso : kanál

78_311 průliv : průplav x

78_312 pramen : studna

79 Státní zásahy do ekonomiky prosazoval:

79_313 F.A. Hayek

79_314 A. Smith

79_315 J. M. Keynes x

79_316 M. Friedman

80 Opačnému významu slova "pokorný" se nejvíce blíţí slovo:

80_317 prudký

80_318 radikální

80_319 bujný

80_320 pyšný x

81

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

Vám zbylo?

81_321 28

81_322 35

81_323 45 x

81_324 54

82 Kolik procent představuje 24 minut ze čtyř hodin?

82_325 12%

82_326 6%

82_327 10% x

82_328 20%

83

V týmu je třicet hráčů, 20 z nich můţe hrát obránce, z toho 11 můţe hrát jak útočníka, tak obránce. Dále jsou v týmu tři brankáři, ovšem ţádný jiný 

post zastávat nemohou. Kolik hráčů můţe hrát pouze útočníka?

83_329 sedm x

83_330 devět



83_331 jedenáct

83_332 třináct

84 Dva dělníci přeřezali kovovou trubku na 5 kusů za 20 min. Za kolik minut by přeřezali stejnou trubku na 10 kusů?

84_333 40 minut

84_334 45 minut x

84_335 50 minut

84_336 55 minut

85

Karla četla zajímavý román 3 dny. Kaţdý další den přečetla 2x více stránek neţ den předchozí. Kolik stránek přečetla poslední den, kdyţ kniha měla 

celkem 210 stran?

85_337 80

85_338 120 x

85_339 140

85_340 160

86 Ve kterém z následujících oborů se běţně pouţívají pojmy "enkláva" a "vádí"?

86_341 geografii x

86_342 mineralogii

86_343 astronomii

86_344 geologii

87 Za dva stříbrné tolary je jeden zlatý tolar a za tři stříbrné tolary je pět měděných tolarů. Kolik zlatých tolarů dostanete za 60 měděných?

87_345 12

87_346 15

87_347 18 x

87_348 20

88 Která dvojice (autor-dílo) odpovídá skutečnosti?

88_349 L. Janáček - Cyrilská mše

88_350 B. Hrabal - Inzerát na dům, ve kterém uţ nechci bydlet x

88_351 L. Vaculík - Jak se dělá děvče

88_352 B. Martinů - Studánky

89 Retikulární formace zprostředkuje:

89_353 nespecifickou aktivaci mozkové kůry x

89_354 programování emočních vzorců činnosti

89_355 rozumění a vytváření řeči

89_356 tvorbu amylázy

 

 

 



90

V krabici je šest kuliček neznámých barev. Vytáhnete-li poslepu tři kuličky, máte jistotu, ţe mezi nimi bude alespoň jedna červená. Kolik kuliček v 

krabici je červených?

90_357 přesně 4

90_358 nejméně 3

90_359 nejméně 4 x

90_360 nejvíce 4

91 Jak se jmenovali členové Československé národní rady v Paříţi za 1. svět. války?

91_361 T.G. Masaryk, E. Beneš, V. Šrobár

91_362 T.G. Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik x

91_363 T.G. Masaryk, K. Kramář, A. Rašín

91_364 T.G. Masaryk,  V. Šrobár, A. Švehla

92 Zákonodárné orgány ČR jsou voleny:

92_365 Senát - poměrným způsobem, Poslanecká sněmovna - většinově

92_366 Senát i Poslanecká sněmovna poměrným způsobem

92_367 Senát - většinově, Poslanecká sněmovna - poměrným způsobem x

92_368 Senát i Poslanecká sněmovna většinově

93 Výraz "interpelace" znamená?

93_369 výzvu k odstoupení vlády

93_370 výklad právní norny

93_371 právo poslance dotazovat se člena vlády na schůzi Poslanecké sněmovny x

93_372 napadení rozhodčího při sportovním utkání

94 Které z hor nejsou pohořím?

94_373 Jizerské hory

94_374 Luţické hory

94_375 Orlické hory

94_376 Kašperské hory x

95 Mezi základní myšlenkové operace nepatří:

95_377 abstrakce

95_378 generalizace

95_379 analýza a syntéza

95_380 interpretace x

96 Temperament řadíme k:

96_381 dynamickým vlastnostem osobnosti x

96_382 získaným vlastnostem osobnosti

96_383 výkonovým vlastnostem osobnosti

 

 

 

 



96_384 seberegulačním vlastnostem osobnosti

97 Výrokům, které jsou tvořeny tak, ţe jsou vţdy nepravdivé říkáme:

97_385 tautologie

97_386 kontradikce x

97_387 implikace

97_388 disjunkce

98 Kde a kdy zahynul Jan Lucemburský?

98_389 v bitvě u Mailberku r. 1332

98_390 v bitvě u Kresčaku r. 1346 x

98_391 v bitvě u Kolína r. 1345

98_392 v bitvě u Lipan r. 1434

99

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

protestant.

99_393 věřící

99_394 evangelík x

99_395 rabín

99_396 kněz

100 Dedukce je metoda vyuţívaná zvlášťě v:

100_397 racionalismu x

100_398 scholastice

100_399 empirismu

100_400 hermeneutice
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