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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů – KPS, rok 
2011 
 
 
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 50 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  123 
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 55,24 
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,69 

Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=38; d2=42; d3=48; d4=52; d5=56; d6=60; d7=64; 
d8=68; d9=74  

 
 

2. 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 PZ 

 
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 38 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  50 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 68 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 23,39 
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Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=42; d2=48; d3=56; d4=60; d5=64; d6=74; d7=90; 
d8=94; d9=96  

 
 

3. 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 PZ 
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 54 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  167 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 56,92 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,53 
Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=36; d2=42; d3=46; d4=48; d5=52; d6=58; d7=64; 
d8=74; d9=88  
 

 
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 50 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  98 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 80 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 55,44 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,83 
Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=38; d2=44; d3=50; d4=54; d5=56; d6=60; d7=64 
0d8=66; d9=70  
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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 50  bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  80 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 98 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 56,22 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,93 
Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=38; d2=46; d3=50; d4=54; d5=56; d6=58; d7=62; 
d8=68; d9=72  

 
7.  Studijní program B7701  Psychologie 

Studijní  obor:  7701R005-Psychologie– 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 jednooborová 

 
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 52 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  489 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 90 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 45,25 
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,59 
Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=34; d2=38; d3=40; d4=42; d5=44; d6=48; d7=50; 
d8=52; d9=56  

 
8.  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 dvouoborová 
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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 56 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  70 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 98 
    Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50,85 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,78 
Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=34; d2=38; d3=42; d4=44; d5=48; d6=52; d7=56; 
d8=62; d9=74  

 
 

9.  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 dvouoborová 

 
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:  40  
     Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 72 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 49,04 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 18,03 
Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=36; d2=40; d3=44; d4=46; d5=50; d6=52; d7=54; 
d8=58; d9=66  
 

10.  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 dvouoborová 

 
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. 
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Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 52 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 52 
  

11.  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 dvouoborová 

 
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:  2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 64 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 49,00 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 21,21 

 
12.  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 dvouoborová 

 
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:  7 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 72 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 54,57 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 22,37 
 

13.  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 dvouoborová  
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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 56 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: 76 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 55,14 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,61 
 

14.  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 dvouoborová 

 
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:  25 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 72 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 45,60 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,97 
 

 
15.  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 dvouoborová 

 
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:  4 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 72 
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 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 45,5 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 29,6 
 

 
16.  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 dvouoborová 

 
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:  7 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 74 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 54,57 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 28,35 
 

17.  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 dvouoborová 

 
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: 4 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 56 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 42,00 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,96 
 

 
Ostrava  23. 6. 2011  
 
Zpracoval a za správnost zodpovídá: PhDr. Petr Saforek, garant přijímacího řízení 
 



Zadání otázky a = 1 b = 2 c = 3 d = 4

1. Psychologie je věda: 3

2. Vývojová psychologie patří mezi: 1

3. W. Wundt J.B.Watson I.P.Pavlov A.Adler 1

4. Termín "archetypy" a "kolektivní nevědomí" používal: S.Freud I.P.Pavlov C.G.Jung A.Adler 3

5. Humanistická psychologie klade největší důraz na: 4

6. Mezi základní myšlenkové operace nepatří: abstrakce generalizace analýza a syntéza interpretace 4
7. Základní složkou myšlení je: dojem pojem vjem vhled 2

8. Platón Aristoteles Sokrates Seneca 3

9. Který z řeckých myslitelů je autorem díla Ústava? Aristoteles Platón Sokrates Demokritos 2
10. Kdo je autorem díla "Rozprava o metodě"? René Descartes Francis Bacon John Locke Thomas Hobbes 1

11. Friedrich Engels Ludwig Feuerbach Immanuel Kant 4

12. Friedrich Engels Ludwig Feuerbach Karl Marx Jean - Paule Sartre 3

13. Marx a Engels I. Kant a D. Ricardo T. G. Masaryk a E. Beneš Kierkegaard a Sartre 4

14. J. A. Komenský E. Rotterdamský Sofokles E. Cassierer 3

15. Max Weber byl klasik teorie: sebevraždy sociálního jednání 3

16. Český sociolog Arnošt Bláha je představitelem: sociologie politky funkcionalismu sociologie venkova pozitivismu 2

17. náboženstvím politikou ekonomikou filozofií 3

18. Max Weber se pokusil vyložit vznik kapitalismu: z principů katolické etiky z koloběhu elit 2

19. v USA v Německu v Sovětském svazu ve Velké Británii 1

20. J.G.Fichte B.Engels I.Kant K.Marx 1

Číslo 
otázky

Správná 
odpov ěď

která studuje vztahy mezi 
jednotlivými živočišnými 
druhy

zabývající se vývojem 
společenských systémů

zkoumající duševní jevy, 
jejich zákonitosti a projevy

zabývajcí se myšlením a 
emocemi

základní psychologické 
disciplíny

speciální psychologické 
disciplíny

aplikované psychologické 
disciplíny

rozvinuté psychologické 
disciplíny

První ústav pro experimentální psychologii založil 
roku 1879:

pozorovatelné projevy 
lidské psychiky

práci se sny konkrétního 
jedince

směřování jedince k 
závislosti na druhých

snahu jedince o vlastní 
seberealizaci

Který z představitelů řecké filosofie je známý svým 
výrokem "Vím, že nic nevím."?

Který z myslitelů v rámci etiky vychází z tzv. 
"kategorického imperativu"…"Jednej tak, aby maxima 
tvé vůle mohla vždy zároveň platit jako princip 
všeobecného zákonodárství"?

Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel

Který z myslitelů vyslovil tezi, že společnost je 
rozdělena na třídu těch, kteři jsou nuceni prodávat 
svou pracovní sílu a těch, co ji kupují?

Hlavní představitelé filozofického směru zvaného 
existencialismus jsou:

Kdo řekl slavný výrok: "Jak sladký je život, když na nic 
nemyslíš"?

společensko - 
ekonomické

naturalisticko - 
evolucioalistické

Podle Karla Marxe je společenský život primárně 
determinován:

z principů protestantské 
etiky

ze zákonitostí třídního 
boje

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

Kdo řekl: "Jsem nesmrtelný, jakmile se rozhodnu, že 
budu poslušen zákonu."?



21. Evropská unie Evropské společenství Evropská měnová unie 2

22. čisté potenciality dharmy nejmenšího úsilí nepřipoutanosti 4

23. Z. Bauman U.Beck J.Zeman A.Giddens 2

24. Které spojení autora a díla není chybné? Franz Kafka - Udání 1

25. Stát jako politická organizace není tvořen: územím obyvatelstvem státní organizací 1

26. B.Geist K.Loewenstein E.Husserl J.Bentham 4

27. A.Bráf byl jedním z prvních českých: 1

28. Mezi prameny práva nepatří: procesní právo obyčejové právo 2

29. Listina základních práv a svobod je: 4

30. Česká republika je: federativní republika 2

31. Ekonomie je: hospodářství určité země 1

32. Kdo zavedl pojem "neviditelná ruka trhu"? Adam Smith David Ricardo John Maynard Keynes Milton Friedman 1

33. Co je to smíšená ekonomika 2

34. Přijmy státního rozpočtu tvoří: 1

35. Výdaje státního rozpočtu tvoří: daně a investiční výdaje 3

36. Smyslem fungování neziskového sektoru je: domácnost a její členové 3

37. Státní zásahy do ekonomiky prosazoval? F.A.Hayek A.Smith J.M.Keynes M.Friedman 3
38. Kolik členských států má Evropská Unie 25 27 15 30 2

39. Základními institucemi EU jsou: 1

40. 1977 1987 1999 2007 3

Největší evropské integrační seskupení neslo v letech 
1967-1992 označení:

Evropský hospodářský 
prostor

"V nejistotě nalezneme svobodu ke stvoření všeho, 
čeho se nám zachce" -jedná se o zákon: 
Kdo je autorem pojmu "riziková společnost"?

Jan Neruda - Zpěvy 
páteční

Karel Čapek - Povídky z 
kapsy

Ludvík Vaculík - Jak se co 
dělá

právy, povinnostmi a 
osobní odpovědností

Hlavní představitel utilitarismu, jakožto principu co 
největší užitečnosti pro všechny je:

představitelů analýz o 
samosprávě

redaktorů časopisu 
"Samosprávný obzor"

redaktorů časopisu 
"Obec"

představitelů analýz o 
obci

právní normy vydané 
státem

smlouvy normativního 
charakteru

specifický dokument, 
který není součástí 
ústavního pořádku ČR

specifický dokument, 
který je součástí 
legislativy EU

součást ústavního 
pořádku EU

součást ústavního 
pořádku ČR

unitární poloprezidentská 
republika

unitární parlamentní 
republika

spolková prezidentská 
republika

společenská věda, která 
zkoumá nejobecnější 
souvislosti v 
hospodářském životě

věda, která zkoumá 
ekonomiku jako celek (na 
úrovni celého národního 
hospodářství)

věda, která se zabývá 
ekonomickými činnostmi z 
pohledu jednotlivých 
ekonomických subjektů

ekonomika, kde převládá 
státní vlastnictví a 
centrální plánování

tržní ekonomika, do níž 
zasahuje stát

hospodářství daného 
státu

ekonomika založena na 
fungování tržního 
mechanismu

daně, další daňové přijmy, 
nedaňové přijmy

daňové příjmy a sociální 
dávky

daně, další daňové 
příjmy, sociální dávky

nedaňové příjmy a 
sociální dávky

daně, investiční výdaje, 
neinvestiční výdaje

investiční výdaje, 
neinvestiční výdaje, 
sociální dávky

daně, neinvestiční výdaje, 
sociální dávky

maximalizace zisku a 
minimalizace nákladů

veřejný zájem a veřejná 
potřeba

firmy, zisk a soukromý 
prospěch

Evropská rada, Evropská 
komise, Evropský 
parlament

Evropský soudní dvůr, 
Evropský účetní dvůr, 
Evropský ombudsman

Hospodářský a sociální 
výbor, Výbor regionů, 
Eurostat

Evropská investiční 
banka, Evropský soudní 
dvůr, Eurostat

Česká republika vstoupila do NATO (Organizace 
severoatlantické smlouvy) v roce:



41. Která dvojice (autor - dílo) neodpovídá skutečnosti? Gropius - Bauhaus Coppola - Kmotr 4

42. Která dvojice (autor - dílo) odpovídá skutečnosti? L.Janáček - Cyrilská mše B.Martinů - Studánky 2

43. Mezinárodní soudní dvůr má sídlo: ve Štrasburku v Haagu ve Vídni v Ženevě 2

44. Co si připomínáme 8. května? výročí sametové revoluce Svátek práce 3

45. tři šest sedm osm 4

46. 2

47. 40 50 60 70 1

48. 6 8 12 16 2

49. dvanáct patnáct osmnáct dvacet 3

50. 40 minut 45 minut 50 minut 55 minut 2

Marquez - Kronika 
ohlášené smrti

Picasso - Slečny za 
Albionu

B.Hrabal - Inzerát na 
dům, ve kterém už nechci 
bydlet

L.Vaculík - Jak se dělá 
děvče

konec 2. světové války v 
Evropě

první přistání člověka na 
Měsíci

Karel je nevidomý. Ve skříni má tři stejné páry 
gumáků a čtyři stejné páry galoší. Kolik nejméně musí 
ze skříně vytáhnout bot, aby měl jistotu, že vybral 
jeden stejný pár bot.

Lyže stály 4000 Kč. Byly dvakrát zdraženy. Poprvé o 
dvě pětiny a podruhé o 3/8 z ceny po prvním 
zdražení. Kolik nakonec stály?

5 600 Kč 7 700 Kč 8 400 Kč 8 800 Kč

Pro 40 koní máme krmení na 60 dní. Po 30 dnech 10 
koní prodáme. Kolik dní můžeme krmit zbývající 
koně?

Dva natěreči natřou za 2 hodiny 2 zahradní besídky. 
Kolik zahradních besídek natřou 4 natěrači za 4 
hodiny?

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

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