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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. A. J. Sutich je představitelem gestaltpsychologie humanistické psychologie psychometrie 2

2. Zkoumání efektu očekávání je spojeno se jmény R. Rosenthala A. Adlera C. Rodgerse F. Heidera 1

3. Transversální výzkum je dlouhodobý longitudinální vývojový totéž jako transpersonální 3

4. U. Neisser je představitelem behaviorismu kognitivní psychologie  neopsychoanalýzy reflexologie 2
5. Zakladateli etnopsychologie jsou E. C. Tolman C. L. Strauss K. Buhler P. Secord 4
6. Forenzní psychologie je aplikována v oblasti lékařství vojenství soudnictví dopravy 3
7. Psychofyzika je spojena se jménem G. W. Leibnitz R. Descartes G. B. Watson C. G. Jung 2
8. Předsudek má iracionální jádro racionální jádro právní povahu je formou šikany 1
9. Postoj je  projevem chování založen na zkušenosti vrozený projevem vůle 2

10. Peer program využívá  abstinujících alkoholiků 2

11. Parapsychologií se  v ČR zabývá V. Smékal K. Paulík J. Křivohlavý Z. Rejdák 4

12. Stalking je školní šikana šikana v armádě 3

13. Adjustace je reakcí na stres projevem konformismu je spojena s agresí 1

14. Viktimizace je sexuální úchylka 3

15. Burn-out efekt postupná ztráta paměti syndrom vyhoření 2

16. Fjodor Michailovič Dostojevskij není autorem díla Uražení a ponížení Vojna a mír Výrostek Zločin a trest 2
17. Operu Nabucco zkomponoval: Beethoven Janáček Vivaldi  Verdi 4
18. V zámku a v podzámčí je literárním rozsahem román novela románová epopej povídka 4

19. Cromwell Bídníci Dělníci moře 3

20. Strýc od Antigony se jmenuje Eteoklés Sokrates Kreont Haimón 3
21. Edgar Allan Poe není autorem děl detektivních historických horrových fantastických 2

22. Švédsko Polsko Holandsko Italie 4

23. Ladislav Smoljak Vávlav Havel Petr Zelenka Evald Schorm 2

Číslo 
otázky

Správná 
odpov ěď

transpersonální 
psychologie

starších lidí v působení na 
jedince 

vrstevníků v působení na 
jedince

příbuzných v působení na 
jednince

dlouhodobé 
pronásledování 

šikana prováděná 
nadřízenými

jedna z forem adaptace 
lidského jedince 
optimálně k daným 
společenským normám

působení nevědomých 
motivů na psychiku 

je poškození oběti 
násilného útoku 

je forma dominance nad 
druhým 

speciální terapeutický 
přístup 

projev  dlouhodobé 
závislosti na drogách

V čem vystupuje Kněz Frollo z literárního odkazu 
Victora Huga

Chrám Matky Boží v 
Paříži

Jan Ámos Komenský v nepobýval v jedné z těchto 
evropských zemí

Autorem dramat Audience, Asanace a Largo 
desolato



24. Marcel Duchampa Salvador Dalího Pavel Opočenského Modigliani 1

25. L. v. Beethoven R. Wagner F. Chopin Zdeněk Fibich 2

26. Milan Hodža Alois Eliáš Karel Engliš Kamil Krofta 2

27. 12. 3. 1999 byla ČR přijata do CEFTA OSN EU NATO 4

28. Didaktika je teorie výchovy způsob výuky učitele 1

29. Agregát v sociologii znamená: 1

30. Autostereotyp je totéž co halo efekt 1

31. Zakladatelem  psychoanalýzy je: Bleuer Freud Freund Zuliger 2
32. Který římský císař se utopil při třetí křížové výpravě Fridrich I. Fridrich II. Karel II. Ota I. 1

33. Autostereotyp je: 3

34. Kdo byl prvním ministerským předsedou ČSR Alois Rašín Edvard Beneš Vincenc Červinka Karel Kramář 4

35. rasismus vandalismus homosexualita kriminalita 3

36. 2

37. 4

38. 1

Mona Lisa s knírkem a Fontána jsou uměleckými 
počiny

Představitel hudebního romantismu a tvůrce opery 
Bludný Holanďan je

Ministerský předseda Protektorátu Čechy a Morava 
byl 

součástí pedagogiky, 
zabývá se metodami a 
formami školního 
vyučování

postup pro řešení 
problému

trvalejší sdružení na 
prostorovém principu

dočasný, náhodný shluk 
lidí

moderní název pro 
sociální třídu

větší množství lidí 
sledující stejné cíle

schematické vidění sebe 
sama

vnímání jiné sociální 
skupiny ať už pozitivní 
nebo negativní

sebeuvědomění velkých 
sociálních skupin

 zautomatizované řízení 
vozidla

zautomatizovaný 
pohybový návyk při 
sportovních hrách 

hodnocení vztahující se k 
mým blízkým 

negativní hodnocení těch, 
které nemáme rádi

Které z následujících jednání nepatří mezi sociálně 
patologické jevy?

Které části se v lidském těle vyskytují v počtech 20 – 
1 – 5 – 2 – 12 v tomto pořadí?

meziobratlové ploténky – 
čepovec – bederní obratle 
– čéšky – laloky 
koncového mozku

zuby mléčného chrupu – 
hypofýza – bederní 
obratle – třmínky 
středního ucha – hrudní 
obratle

prsty – dolní čelist – 
kříţové obratle – 
kovadlinky středního ucha 
– zuby mléčného chrupu

okohybné svaly – horní 
čelist – krční obratle – 
kosti patní – kosti 
pletenců lopatkových

Co je obvyklé pro normální fyziologické funkce 
zdravého člověka?

Ve slinách člověka je 
obsažen ptyalin (α-
amyláza) a pepsin.

V dutině žaludku působí 
na přijatou potravu 
pepsinogeny, mucin, HCl, 
pankreatická šťáva a u 
kojenců lipáza.

Do dvanáctníku ústí 
vývody ze žlučníku, 
slinivky břišní a ze sleziny.

V tenkém střevě člověka 
působí na tráveninu 
trávicí enzymy střevního 
epitelu a pankreatické 
šťávy, např. α-amyláza.

Jak axon neuronu motorického nervového systému 
uložený v míše člověka převádí akční potenciály?

přes přední míšní kořeny 

ke svalovým vláknům 

příčně pruhovaných svalů

přes přední míšní kořeny 
k buňkám hladkých svalů 
a žláz

přes zadní míšní kořeny k 

buňkám ţláz s vnitřní 

sekrecí

přes zadní míšní kořeny 
ke svalovým vláknům 
kosterních svalů



39. 4

40. inzulin kalcitonin aldosteron parathormon 3

41. Emoční centra v mozku jsou v talamu mozečku v temporálním laloku 1

42. Malíř Turner se řadí k významným předchůdcům impresionismu expresionismu pointilismu fauvismu 1
43. Autorem obrazu Pohřeb hraběte Orgaze je el Greco Carravaggio van Eyck Murillo 4
44. Autorem obrazu Burlaci na Volze je Repin Šestov Kandinskij Javelnskij 1
45. Významným českým pedagogem není V. Příhoda O. Chlup J. Krejčí J. Balabán 4

46. 10 20 50 Karla svetr nikdy neuplete 4

47. 40 minut 45 minut 50 minut 55 minut 2

48. 6 8 12 16 2

49. 42 46 54 40 4

50. Dysjunkce 1

U vzpřímeně stojícího člověka dojde při vdechu ke 
kontrakci:

vnitřních mezižeberních 
svalů a vyklenutí 
(„posunutí“) bránice 
směrem nahoru.

vnitřních mezižeberních 
svalů a vyklenutí 
(„posunutí“) bránice 
směrem dolů.

vnějších mezižeberních 
svalů a vyklenutí 
(„posunutí“) bránice 
směrem nahoru.

vnějších mezižeberních 
svalů a vyklenutí 
(„posunutí“) bránice 
směrem dolů.

V případě, že by v těle člověka byla zničena kůra 
nadledvin, byly by zničeny (mimo jiné) buňky 
produkující hormon

v primární senzorické 
oblasti

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

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

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

Uveďte následující číslo této číselné řady: 5, 7, 8, 16, 
18, 19, 38, ?

je pravdivá tehdy, když je 
alespoň 1 z výroků A, B 
pravdivý

je pravdivá jen tehdy, 
když jsou pravdivé výroky 
A i B.

je pravdivá, když jsou oba 
výroky A i B současně 
pravdivé nebo nepravdivé

je pravdivá, když z A a B 
nutně vyplývá C
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