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Příloha - test Sociologie 

 

1. Autorem sochy Davida je: 

a) Sandro Boticelli 

b) Michelangelo Buonarroti 

c) Donatello 

d) Leonardo da Vinci 

 
 

2. Co jsou to védy? 

a) naučné staroindické spisy psané sanskrtem 

b) spisy shrnující starověkou čínskou moudrost 

c) texty zachycující arabské legendy a zákony 

d) základní náboženské texty protestantské věrouky 

 
 

3. Co si připomínáme 8. května? 

a) výročí sametové revoluce 

b) Svátek práce 

c) konec 2. světové války v Evropě 

d) první přistání člověka na Měsíci 

 
 

4. The Czech Republic has entered the NATO (North Atlantic Treaty Organization)  

a) in the year 1987 

b) in the year 1997 

c) in the year 2007 

d) in the year 2017 

 
 

5. Členem Evropské unie není: 

a) Malta 

b) Norsko 

c) Litva 

d) Slovinsko 

 
 

6. Daltonismus znamená: 

a) mentální retardaci 

b) barvoslepost 

c) hluchotu 

d) opožděný vývoj 

 
 

7. Do obsahu Ústavy ČR  nepatří: 

a) veřejný ochránce práv  

b) soudy 

c) nejvyšší kontrolní úřad 

d) územní samospráva 

 
 

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

a) 40 minut 



b) 45 minut 

c) 50 minut 

d) 55 minut 

 
 

9. Euroregion je: 

c) nadnárodním typem svazků či sdružení měst a obcí (dvou nebo tří států) 

d) oblast, ve které se platí Eurem 

a) oblast možného rozšíření Evropské unie 

b) evropský správní prostor 

 
 

10. Heroin je: 

a) amfetamin 

b) halucinogen 

c) opiát 

d) kath 

 
 

11. Chybějícím výrazem v řadě "x, xy, xyz, xy, xyz, …, xyz, xyza, xyzab" je výraz? 

a) xyza 

b) xyzab 

c) xy 

d) xya 

 
 

12. K surrealismu se hlásil básník: 

a) J. Wolker 

b) V. Nezval 

c) J. Orten 

d) V. Holan 

 
 

13. Karel je nevidomý. Ve skřími 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. 

a) tři 

b) šest 

c) sedm 

d) osm 

 
 

14. 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? 

a) 10 

b) 20 

c) 50 

d) Karla svetr nikdy neuplete 

 
 

15. Kdo byl jedním ze zakladatelů klasické politické ekonomie? 

a) Bernard Bolzano 

b) Franz Clements Brentano 

c) Adam Smith 

d) Aristofanes 



 
 

16. Kdo vládl v českých zemích  v roce, ve kterém proběhla bitva na Bílé hoře? 

a) Karel IV 

b) Rudolf II 

c) Fridrich Falcký 

d) Marie Terezie 

 
 

17. Knihu Invalidní sourozenci napsal: 

a) B. Hrabal 

b) M. Viewegh 

c) E. Bondy  

d) J. Seifert 

 
 

18. The cockpit is a part of? 

a) the hospital 

b) the bus 

c) the airplane 

d) the computer 

 
 

19. Kolik os souměrnosti má čtverec? 

a) dvě  

b) tři 

c) čtyři 

d) jiný výsledek 

 
 

20. Která z charekteristik neplatí pro volby v České republice?  

a) všeobecné 

b) veřejné 

c) přímé 

d) svobodné 

 
 

21. Which of the needs is placed as the highest in Maslow's hierarchy of needs 

a) the need of self-actualization 

b) the need of love 

c) the fyziologic needs 

d) the need of safety 

 
 

22. Která z uvedených alternativ nejlépe odpovídá vztahu: podlaha : koberec? 

a) střecha : trámy 

b) postel : polštář 

c) zeď : omítka 

d) gramofon : deska 

 
 

23. Která z uvedených alternativ nejlépe odpovídá vztahu: kustod-sbírka? 

a) kastelán-hrad 

b) farář-kostel 



c) sběratel-album 

d) továrník-továrna 

 
 

24. Které z hor nejsou pohořím? 

a) Jizerské hory 

b) Lužické hory 

c) Orlické hory 

d) Kašperské hory 

 
 

25. Které z uvedených slovních spojení je ve spisovné češtině správné? 

a) s oběma dvěma dívkama 

b) s oběma dvěma dívkami 

c) s oběma dvěmi dívkami 

d) s oběmi dvěma dívkami 

 
 

26. Který český spisovatel je nositelem Nobelovy ceny za literaturu? 

a) V. Holan 

b) K. Čapek 

c) J. Seifert 

d) J. Heyrovský 

 
 

27. Among the authorities of criminal justice which does not belong?  

a) the court 

b) the police 

c) the Attorney at law 

d) the public prosecutor 

 
 

28. Právní normy nabývají účinnosti: 

a) vždy od 1. ledna následujícího roku 

b) 15. dnem po uveřejnění ve Sbírce zákonů nebo vyvěšění na Úřední desce  

c) není-li uvedeno jinak, dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, popř.vyvěšením na Úřední desce 

d) vždy od 30.6. roku kdy byl schválen sněmovnou 

 
 

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

a) 40 

b) 50 

c) 60 

d) 70 

 
 

30. Sociální učení je: 

a) učení o přeměně lidské společnosti 

b) proces, kterým získáváme a uplatňujeme sociální zkušenosti v nových situacích 

c) metoda sociálního vzdělávání 

d) nauka o vzdělávání sociálně handicapovaných 

 
 



31. Temperament řadíme? 

a) k dynamickým vlastnostem osobnosti 

b) k získaným vlastnostem osobnosti 

c) k výkonovým vlastnostem osobnosti 

d) k seberegulačním vlastnostem osobnosti 

 
 

32. Termínem mobbing se označuje: 

a) cílevědomé šikanování nebo psychický teror na pracovišti 

b) vnější a vnitřní mobilita pracovní síly organizace 

c) forma pomoci, kterou organizace poskytuje propouštěnému zaměstnanci 

d) formování pracovních schopností zaměstnanců 

 
 

33. Tržní mechanismus řeší základní ekonomické otázky: 

a) co, kde a kdy vyrábět? 

b) kde, kdy a pro koho vyrábět? 

c) co, jak a pro koho vyrábět? 

d) co, jak a kdy vyrábět? 

 
 

34. Určete, která z uvedených trojic jazyků používá azbuku: 

a) ukrajinština, srbština, francouzština 

b) makedonština, ruština, chorvatština 

c) běloruština, ruština, chorvatština 

d) bulharština, ruština, makedonština 

 
 

35. In the times of the World War I the president of the USA was 

a) Theodor Roosevelt 

b) Franklin D. Roosevelt 

c) Woodrow Wilson 

d) Jefferson Davis 

 
 

36. Ve které z vět se vyskytuje vsuvka? 

a) 
Nejatraktivnější vlastnost dinosaurů - jejich gigantický růst -  patří zároveň k největším 
záhadám. 

b) Proč, musíme se stále ptát, byli tak obrovští? 

c) Tyranosauři, dominantní masožravci, rostli pomalu a rovnoměrně 

d) Velikost, ta fascinuje dodnes. 

 
 

37. Ve kterém roce byla založena Ostravská univerzita? 

a) 1995 

b) 1991 

c) 1990 

d) 1993 

 
 

38. The scientific study of human populations is called 

a) demoscopy 

b) demographics 



c) democracy 

d) demonology 

 
 

39. Vyberte číslo, které patří na místo otazníku, aby byla splněna logika řady - "1, 3, 4, ?, 11, 18, 
29, ...  

a) 7 

b) 8 

c) 9 

d) 10 

 
 

40. Vyberte dvojici, v níž se vztahmezi členy nejvíce blíží vztahu: HROB : ROV 

a) střecha : krov 

b) luna : měsíc 

c) chata : chatička 

d) sad : sadař 

 
 

41. Výraz "interpelace" znamená? 

a) výzvu k odstoupení vlády 

b) výklad právní normy 

c) právo poslance dotazovat se člena vlády na schůzi Poslanecké sněmovny 

d) napadení rozhodčího při sportovním utkání 

 
 

42. Workholismus je: 

a) chorobná závislost na práci a výkonu  

b) rychlý mimovolní pohyb očí 

c) chorobný strach z cizího 

d) sexuální úchylka 

 
 

43. Základní složkou myšlení je: 

a) dojem  

b) pojem 

c) vjem 

d) vhled 

 
 

44. The basic structural element of the diamond is 

a) carbon 

b) magnesium 

c) silicon 

d) potassium 

 
 

45. Základní územní samosprávnou jednotkou v ČR jsou: 

a) obce 

b) kraje 

c) svazky obcí 

d) dobrovolné svazky obcí 

 
 



46. The founder of the theory of elites is 

a) August Comte 

b) Vilfredo Pareto 

c) Georg Simmel 

d) Talkot Parsons 

 
 

47. What is social stratification? 

a) dynamika střídání generací the dynamics of generation change 

b) začlenění jedince do skupiny the integration of the individual in the society 

c) sociální rozvrstvení the dividing the society into the layers 

d) teorie konfliktů the theory of conflicts 

 
 

48. Among the methods of sociology which does not belong? 

a) the analysis of documents 

b) panel study 

c) sociometry 

d) diagnosis 

 
 

49. Sociální normy jsou: 

a) kulturní normy vymezující pravidla chování v určité situaci 

b) normy používané ke zpracování sociologických šetření 

c) normy vymezující sociální dávky 

d) normy a předpisy v době socialismu 

 
 

50. Co je to subkultura? 

a) je většinová skupina s typickými kulturními znaky 

b) je termín pro různé kultury v rámci jednoho sociálního systému 

c) je minoritní skupina se specifickými kulturními znaky 

d) je termín pro zvláštnosti typické pro velké skupiny v rámci jednoho národa 

 


