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Příloha - test Sociologie 

 

1. Opačnému významu slova "plavný" se nejvíce blíží slovo: 

 a. neplavecký    

 b. nešikovný    

 c. obtížný  
 d. trhaný    

 

2. Mezinárodní soudní dvůr má sídlo? 

 a. Haagu  
 b. Štrasburku    

 c. Ženevě    

 d. Vídni    

 

3. Základními institucemi EU jsou, neboli klíčový trojúhelník tvoří: 

 a. Evropská rada, Evropská komise, Evropský parlament  
 b. Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Eurostat    

 c. Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr, Evropský Ombudsman    

 d. Evropská investiční banka, Evropský soudní dvůr, Eurostat    

 

4. Česká republika je: 

 a. federativní republika    

 b. spolková prezidentská republika    

 c. unitární poloprezidentská republika    

 d. unitární parlamentní republika  
 

5. Představitelem územní samosprávy v ČR jsou: 

 a. obce    

 b. obce a kraje  
 c. kraje    

 d. dobrovolné svazky obcí a krajů    

 

6. Negací věty: "Jestliže vyhraju, se všemi se podělím.", je věta: 

 a. Kbybych vyhrál, pak se se všemi podělím.    

 b. Jestliže nevyhraju, nepodělím se s nikým.    

 c. Nevyhraju, a potom se podělím se všemi.    

 d. Vyhraju, a potom se s nikým nepodělím.  
 

7. Census je: 

 a. přirozená obnova obyvatelstva    

 b. populační prognóza    

 c. sociální pohyb    

 d. sčítání lidu  
 

8. Zážitky vyvolané jednoduchými podněty (např. blikajícím červeným světlem) se 

nazývají: 

 a. zážitky    

 b. imprese    

 c. vjemy    

 d. počitky  



 

9. Komenského idea pansofie vyjadřuje? 

 a. harmonii světa    

 b. filosofické základy pedagogiky    

 c. výklad Bible v duchu osvícené teologie    

 d. potřebu univerzální vědy  
 

10. Výsledky průzkumu veřejného mínění před volbami ukázaly, že: pro stranu A by 

hlasovala celá 1/8 všech dotázaných, pro stranu B jedna pětina, pro stranu C 25 % a pro 

stranu D 20 % dotázaných občanů. Zbytek, tedy 135 dotázaných, nevědělo, pro kterou 

stranu se rozhodne. Kolik lidí bylo celkem dotazováno? 

 a. 600 osob  
 b. 650 osob    

 c. 550 osob    

 d. 500 osob    

 

11. Tričko a košile stály v akci dohronady 897,- Kč. Košile byla dvakrát dražší než 

tričko. Kolik stálo tričko? 

 a. 269    

 b. 499    

 c. 283    

 d. 299  
 

12. Deprivace znamená: 

 a. nepřiměřenou krátkodobou reakci neurotické osobnosti    

 b. krátkodobé neuspokojení potřeb člověka    

 c. dlouhodobé neuspokojení potřeb člověka  
 d. reakce na stress    

 

13. Které spojení autora a díla není chybné? 

 a. Karel Čapek - Povídky z kapsy    

 b. Franz Kafka - Udání    

 c. Ludvík Vaculík - Jak se co dělá    

 d. Jan Neruda - Zpěvy páteční  
 

14. Která dvojice (autor-dílo) odpovídá skutečnosti? 

 a. B. Martinů - Studánky    

 b. L. Vaculík - Jak se dělá děvče    

 c. L. Janáček - Cyrilská mše    

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

15. Do řady slov "vidět - slyšet - myslet - čichat" významově nepatří? 

 a. myslet  
 b. čichat    

 c. slyšet    

 d. vidět    

 

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

 a. ve Velké Británii    

 b. v USA 



 c. v Německu    

 d. ve Francii    

 

17. Pojmy „porozumění“ a „ideální typ“ jsou ústředními pojmy sociologie: 

 a. A. Touraine    

 b. M. Webera  
 c. L. Warda    

 d. H. Spencera    

 

18. Chybějícím číslem v řadě "0,5; ...; 0,125; 0,0625; 0,03125" je číslo? 

 a. 10/100    

 b. 1/4  
 c. 1/8    

 d. 1/2    

 

19. Opačnému významu slova "adekvátní" se nejvíce blíží slovo: 

 a. neadaptovaný    

 b. nepatřičný    

 c. nepřízpůsobený    

 d. nepřiměřený  
 

20. Která z následujících dvojic se nemohla potkat? 

 a. Konstantin a Metoděj    

 b. Karel IV. a Josef II.  
 c. Rudolf II. a Tycho de Brahe    

 d. sv. Václav a sv. Ludmila    

 

21. Mechanismy, jež zajišťují řád a stabilitu společnosti, souhrnně označujeme jako: 

 a. politická kontrola    

 b. sociální kontrola  
 c. policejní kontrola    

 d. soudní kontrola    

 

22. Jan ze Salisbury: 

 a. je znám pojednáním o tyranii  
 b. nastolil téma dvou obcí, Boží a lidské    

 c. je považován za prvního teoretika moderního státu    

 d. vytvořil jeden z ideologických pilířů absolutismu    

 

23. Lyže stály 4000 Kč. Byly dvakrát zdraženy. Poprvé o dvě pětiny a podruhé o 3/8 z 

ceny po prvním zdražení. Kolik nakonec stály? 

 a. 5600    

 b. 8400    

 c. 8800    

 d. 7700  
 

24. Která dvojice slov je tvořena antonymy? 

 a. měsíc - luna    

 b. proběhnout - přeběhnout    

 c. láska - nenávist  



 d. les - lesíček    

 

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

dětí? 

 a. 870    

 b. 810  
 c. 700    

 d. 930    

 

26. Co je to princip subsidiarity? 

a. princip postulující nutnost postupovat řešení problémů a svěřovat kompetence 

na co nejnižší úroveň  
 b. princip pomoci bohatých států chudým oblastem v rámci EU    

 c. princip umožňující jednomu státu být ve sporu zastoupen jiným    

 d. princip podřízení menších států větším    

 

27. Ve které evropské zemi vznikla první univerzita? 

 a. v Itálii 

 b. v Německu    

 c. ve Francii    

 d. v Anglii    

 

28. Následující výrazy jsou vůči sobě v jistém významovém vztahu: sopka - vulkán. Z 

následujících slov určete to, které je ve stejném vztahu ke slovu protestant. 

 a. věřící    

 b. evangelík  
 c. rabín    

 d. kněz    

 

29. Rozpad tradičních patriarchálních rodin byl historicky zapříčiněn zejména: 

 a. procesem novověké industrializace  
 b. krizí hodnot feudálních elit    

 c. reformními náboženskými proudy    

 d. feministickým hnutím    

 

 

30. Najděte souvislost mezi uvedenými pojmy: TRESTNÝ ČIN : ODSOUZENÍ = 

HRDINSKÝ SKUTEK : ? 

 a. obdiv  
 b. elán    

 c. rozhodnutí    

 d. velkorysost    

 

31. Mezi základní myšlenkové operace nepatří: 

 a. interpretace  
 b. generalizace    

 c. abstrakce    

 d. analýza a syntéza    

 

32. Se kterým sociologem je hlavně spojován termín sociologismus? 



 a. Vilfredo Pareto    

 b. Ralf Dahrendorf    

 c. Michel Foucault    

 d. Émile Durkheim  
 

33. Konsensus je? 

 a. spolupráce    

 b. sounáležitost    

 c. soudržnost    

 d. shoda  
 

34. Nejmenší společný násobek čísel 10, 12, 16 je: 

 a. 160    

 b. 120    

 c. 360    

 d. 240  
 

35. Na fotbalové hřiště dlouhé 110 m a široké 60 m napadla 20 cm vysoká rovnoměrná 

vrstva sněhu. Kolik krychlových metrů sněhu na hřiště napadlo? 

 a. 1320 m3  
 b. 3300 m3    

 c. 1650 m3    

 d. 320 m3    

 

36. Co je to kasta? 

 a. vrcholová vrstva společnosti sčasově limitovanými výsadami    

 b. dočasná sociální skupina    

 c. dav lidí spojený společnou vírou    

 d. sociální rozdělení na třídy s nulovou mezitřídní mobilitou  
 

37. Vyberte to slovní spojení, které nejlépe odpovídá vztahu: "Kukla - housenka - 

motýl" 

 a. Nápad - výrobek - prodej    

 b. Žák - student – vědec 

 c. Chlapec - muž - žena    

 d. Nemocný - sestra - lékař    

 

38. Strany trojúhelníku jsou v poměru 7 : 9 : 11. Jaká je délka nejdelší strany, je-li 

obvod trojúhelníku 81 cm? 

 a. 33 cm  
 b. 11 cm    

 c. 22 cm    

 d. 38,5 cm    

 

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

 a. jiná možnost  
 b. 19 %    

 c. 23 %    

 d. 21 %    

 



40. Na školním pozemku se měl vysázet záhon se zeleninou: s petrželí, s mrkví, s 

česnekem, s cibulí a s celerem. Celer měl být vysazen těsně za cibulí a těsně před petržel, 

mrkev měla být až úplně poslední. Na kterém místě mohl být česnek? 

 a. na třetím nebo na prvním    

 b. na prvním nebo na čtvrtém  
 c. na druhém nebo na třetím    

 d. na čtvrtém nebo na druhém    

 

41. Který stavební styl dosáhl v době pobělohorské vrcholového rozvoje? 

 a. klasicistní    

 b. rokoko    

 c. barokní  
 d. renesanční    

 

42. Hlavní představitel utilitarismu, jakožto principu co největší užitečnosti pro všechny 

je: 

 a. Jeremy Bentham  
 b. Karl Loewenstein    

 c. Bohumil Geist    

 d. Edmund Husserl    

 

43. Co je to sociální agregát? 

 a. skupina spojená normami    

 b. nahodilé seskupení lidí na určitém místě  
 c. sociální skupina se stejnými hodnotami    

 d. skupina se společnými cíli    

 

44. Jana a Ivana mají stejné množství peněz - je to více jak 1000 Kč. Kolik peněz musí 

dát Jana Ivaně, aby Ivana měla o 36 Kč více než Jana? 

 a. 36    

 b. 54    

 c. 18  
 d. 62    

 

45. Která z řek mezi ostatní geograficky nepatří? 

 a. Opava    

 b. Otava  
 c. Olše    

 d. Ostravice    

 

46. V roce 1949 byl československým prezidentem? 

 a. Klement Gottwald  
 b. Gustáv Husák    

 c. Eduard Beneš    

 d. Antonín Zápotocký    

 

47. Vyberte ekvivalent tvrzení: "Číslo je dělitelné pěti právě tehdy, je-li jeho poslední 

cifra 0 nebo 5". 

a. Čísla, která mají jako poslední cifru 0 nebo 5, jsou dělitelná pěti a žádná jiná 

čísla dělitelná pěti nejsou.  



 b. Je-li číslo dělitelné deseti, je dělitelné i pěti.    

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

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

 

48. Koberec tvaru čtverce o straně 500 cm se má položit na podlahu o výměře 23,5 

čtverečních metrů. Kolik dm2 bude přinejmenším třeba odstřihnout? 

 a. 1,5 dm2    

 b. 15 dm2    

 c. 1500 dm2    

 d. 150 dm2  
 

49. Mezi ideály o absolutní sociální rovnosti nepatří: 

 a. raně křesťanský ideál    

 b. liberální koncepce    

 c. sociálně reformistická koncepce    

 d. kastovní systém 4 varen  
 

50. Máte 158 červených, 170 bílých a 191 žlutých karafiátů. Utvořte maximální počet 

kytic po třech různobarevných květech a prodejte. Kolik karafiátů Vám zbylo? 

 a. 35    

 b. 28    

 c. 54    

 d. 45  
 

 

 


