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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. Představitelem empirismu je: D. Hume I. Kant F. Nietzsche M. Weber 1

2. Co je to princip subsidiarity? 3

3. Rozsah krátkodobé paměti je: 5 - 7 prvků 100 - 200 znaků neomezen 1

4. Sociologie nezkoumá tuto sociální mobilitu: vzestupnou a sestupnou horizontální a vertikální intergenerační kosou 4

5. K představitelům tzv. frankfurtské školy nepatří: L. von Wiese H. Marcuse T. W. Adorno E. Fromm 1

6. 66 75 90 96 1

7. Mezi významné české pedagogy nepatří: J. A. Komenský Václav Příhoda Otokar Chlup Konstantin Biebl 4

8. genitálního análního orálního falického 4

9. Identifikace je: poznávací proces forma sebelásky 1

10. Autorem díla Archeologie vědění je: E. Husserl M. Foucault C.L. Strauss M. Heidegger 2

11. L. Kohlberg chápal prekonveční morálku jako: 1

12. Sociální afiliaci můžeme definovat jako: 1

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

14. Představitelem teorie elit je: G. Mosca A. Gramsci E. Durkheim Z. Bauman 1

15. Mezi indická náboženství nepatří: hinduismus buddhismus džinismus taoismus 4

16. Mezi základní psychologické metody nepatří: rozhovor psychoterapie experiment analýza produktů činnosti 2

17. F. Krieger je představitelem: behaviorismus humanistické psychologie gestalt psychologie 4

Číslo 
otázky

Správná 
odpov ěď

Princip podřízení menších 
států větším.

Princip pomoci bohatých 
státu chudým oblastem v 
rámci EU.

Princip postulující nutnost 
postupovat řešení 
problémů a svěřovat 
kompetence na co 
nejnižší úroveň.

Princip umožňující 
jednomu státu být ve 
sporu zastoupen jiným na 
základě podepsané 
dohody.

variuje mezi 5 - 200 znaky 
v závislosti na inteligenci

Mentální věk dítěte je 8 let a chronologický 12, IQ 
dítěte pak je:

Oidipův komplex dle Freuda náleží do vývojového 
stádia:

neuvědomované 
ztotožnění se s druhým 
člověkem

uvědomované ztotožnění 
se s druhým člověkem

morálku danou strachem 
z trestu, zaměřenou na 
uspokojení vlastních 
potřeb

morálku před zavedením 
křesťanského 
dogmatismu

morálku danou 
standardními obrazy 
společnosti a jejími  
autoritami

morálku danou sociální 
smlouvou a zásadami 
vlastního svědomí

potřebu být s někým, být 
pospolu

neměnnost sociální v role 
v různých situacích

prožívání pocitu 
vykořeněnosti, 
nezapadání do 
společnosti

společenskou 
nepřizpůsobivost

z principů protestantské 
etiky

ze zákonitostí třídního 
boje

transpersonální 
psychologie



18. Spis Sebevražda patří mezi základní díla: Sigmunda Freuda Friendricha Nietzscheho Carla Gustava Junga Émile Durkheima 4

19. Produktivní charakter je důležitý pojem v díle: E. Fromma K. Horneyové G. W. Allport T. W. Adorno 1

20. S. Kratochvíl K. Horneyová K. H. Pribram S. Grof 4

21. Ch. W. Morris je představitelem: psychoanalýzy gestaltismu neobehaviorismu 4

22. Eustres znamená: 1

23. H. H. Kelly je představitelem: behaviorismus gestalt psychologie reflexologie atribuční teorie 4

24. Zakladatelem teorie emoční inteligence je: D. Goleman S. Grof J. Piaget A. Bandura 1

25. Mezi teoretiky inteligence nepatří: H. Gardner R. B. Cattell Ch. Spearman L. Seve 4

26. Objevitel instrumentálního podmiňování je: B. F. Skinner I. P. Pavlov I. Sečenov J. B. Watson 1

27. Freudova anální osobnost se vyznačuje: pořádkumilovností sklonem k optimismu sklonem k pesimismu sklonem k promiskuitě 1

28. Dysortografie je specifická porucha psaní čtení pravopisu kreslení 3

29. Parathormon je vylučován: štítnou žlázou příštitnými tělísky thymem hypotalamem 2

30. Za centrum paměti se pokládá: hippocampus amygdala malý mozek talamus 1

31. Brocovo centrum v mozku je: motorické centrum řeči senzorické centrum řeči emoční centrum spánkové centrum 1

32. Krčních obratlů je celkem: 5 7 9 10 2

33. Slinné žlázy vylučují: pepsin ptyalin inzulín glukagon 2

34. Tlusté střevo je dlouhé cca: 0,5m 1,5m 2,5m 3,5m 2

35. U člověka vystupuje z míchy: 11 párů míšních nervů 21 párů míšních nervů 31 párů míšních nervů 41 párů míšních nervů 3

36. Adenohypofýza neprodukuje: somatotropní hormon prolaktin luteinizační hormon oxytocin 4

37. 0 – 20 Hz 20 – 20000 Hz 20000 – 30000 Hz 30000 – 40000 Hz 2

38. Původcem syfilis je: Nesisseria gonorrhoea Treponema pallidum HPV HIV 2

39. Sympatikus: Zužuje zornice Zesiluje peristaltiku střev 4

40. 1 ku 2 1 ku 216 1,18 1,32 2

41. 2 metry 2,5 metru 2,8 metru 3 metry 2

42. 40 50 60 70 1

Zkladatelem transpersonální psychologie je 
psychoterapeut českého původu:

transpersonální 
pychologie

pozitivní zátěž, v 
přiměřené míře stimuluje 
jedince k vyšším anebo 
lepším výkonům.

nadměrná zátěž, která 
může jedince poškodit a 
vyvolat onemocnění

starší termín pro stresové 
situace obecně

nadměrnou produkci 
hormonů ovlivňující 
negativně organismus

Lidské ucho vnímá zvukové vlny v rozsahu 
frekvence:

Zpomaluje srdeční 
činnost

Vyvolává sekreci potních 
žláz

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

Na zahradě je bazén tvaru kvádru o půdorysu 12 m 
x 5 m. Je-li naplněn ze 4/5 je v něm 1200 hl vody. 
Jak hluboký je bazén?

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



43. 700 810 870 930 2

44. 10 g 20 g 30 g 40 g 2

45. Jaký je rozdíl 8O% ze 18O a dvou třetin ze 18O? 12 24 36 48 2

46. 6 8 12 16 2

47. 23% 21% 19% jiná možnost 4

48. 11 cm 22 cm 33 cm 38,5 cm 3

49. Etopedie je: 1

50. Autorem spisu Bytí a čas je: E. Husserl M. Heidegger K. Jaspers A. Camus 2

Vstupenka pro dítě stojí 50 Kč, pro dospělého o 
80% více. Kolik zaplatí 4 dospělí a 9 dětí?

Sušina obsahuje 40% tuku. V sýru je 50% sušiny. 
Jaké je množství tuku ve 100g sýru?

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

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

Strany trojúhelníku jsou v poměru 7 : 9 : 11. Jaká je 
délka nejdelší strany, je-li obvod trojúhelníku 81 
cm?

zabývá se rozvojem, 
výchovou a vzděláváním 
lidí s poruchou chování

teorie vzdělávání, která se 
zabývá formami, postupy 
a cíli vyučování

aplikovaná věda o 
výchově a vzdělávání 
dospělých lidí

Nauka o společenském 
vystupování
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