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Otázka 1  

Herbert Spencer v sociologii reprezentuje  

 a. sociologismus  
 

 b. evolucionistický přístup  
 

 c. princip dialektického myšlení  
 

 

Otázka 2 

Červené krvinky savců:  

 a. mají piškotová jádra  
 

 b. jsou bezjaderná  
 

 c. jsou vícejaderná  
 

 

Otázka 3 

Status znamená:  

 a. pozice člověka vzhledem ke druhým  
 

 b. zážitek reality vnímaný pocitově  
 

 c. emočně katexovaná vzpomínka na minulou událost  
 

 

Otázka 4 

Kdo má v ČR pravomoc vydávat obecně závazné normativní právní akty:  

 a. Poslanecká sněmovna a Senát  
 

 b. Parlament a prezident  
 

 c. Parlament, výkonné státní orgány, orgány územní samosprávy  
 

 

Otázka 5 

Vigilita je: 

 a. spánek  
 

 b. stav aktivace organismu  
 

 c. bdění  
 

 

Otázka 6 

Na přesvědčení o nadřazenosti vlastní kultury nad ostatními je založen:  

 a. multikulturalismus  
 

 b. kulturní relativismus  
 

 c. etnocentrismus  
 

 

 



Otázka 7  

Testosteron je hormon:  

 a. nadledvin  
 

 b. varlat  
 

 c. příštítných tělísek  
 

 

Otázka 8  

Mužské pohlaví je určeno kombinací:  

 a. YY chromozómu  
 

 b. XY chromozómu  
 

 c. XX chromozómu  
 

 

Otázka 9 

Zastánci které etická školy helénistického období tvrdili, že slast je cílem lidského jednání:  

 a. skepticismus  
 

 b. stoicismus  
 

 c. epikureismus  
 

 

Otázka 10 

Hladká svalovina:  

 a. je přítomna jen u člověka  
 

 b. je řízena vegetativním nervstvem  
 

 c. je součástí kosterního aparátu  
 

 

Otázka 11 

K čemu slouží extracelulární matrix:  

 a. k ničemu, je to pojem z filmu  
 

 b. k propojení různých tkání těla dohromady  
 

 c. k zajištění bazálního metabolismu  
 

 

Otázka 12 

Funkcí inzulínu je:  

 a. udržuje určitou hladinu glukózy v krvi  
 

 b. ketoacidóza  
 

 c. snižuje hladinu glykémie v krvi  
 

 

Otázka 13  

Rodina je:  

 a. formální skupina  
 

 b. neformální skupina  
 

 c. někdy formální, jindy neformální skupina  
 

 



Otázka 14 

Provozování rituálů slouží:  

 a. sociální kontrole  
 

 b. pokroku  
 

 c. novému poznání  
 

 

Otázka 15 

Glykogen je zásobní látka ukládající se:  

 a. v játrech  
 

 b. ve svalech  
 

 c. v ledvinách  
 

 

Otázka 16 

Které soudy fungují jako soudy odvolací:  

 a. Vrchní a Nejvyšší  
 

 b. Krajské a Nejvyšší  
 

 c. Krajské a Vrchní  
 

 

Otázka 17 

Krevní skupina AB:  

 a. obsahuje antigeny A i B a obsahuje protilátky anti A a anti B  
 

 b. obsahuje antigeny A i B a neobsahuje protilátky anti A a anti B  
 

 c. krevní skupina AB neexistuje  
 

 

Otázka 18 

Skepticismus je:  

 a. životní postoj a filosofické učení zdůrazňující význam pochybnosti.  
 

 
b. přesvědčení, že nic na světě nemá absolutní hodnotu, platnost či trvalost, popř. negativní vztah 

k všeobecně přijímaným hodnotám a ideálům.   

 c. životní postoj očekávající od budoucnosti, situace čí druhých lidí vždy to nejlepší.  
 

 

Otázka 19 

Autorem termínu „anomie“ je:  

 a. Ulrich Beck  
 

 b. Max Weber  
 

 c. Emile Durkheim  
 

 

Otázka 20 

Pokud má matka krevní skupinu A a otec krevní skupinu 0, dítě může mít:  

 a. 0  
 

 b. A, 0  
 

 c. A  
 



Otázka 21 

Ontologie je:  

 a. filozofická disciplina, která se zabývá otázkami poznání  
 

 b. filozofická discíplina, která se zabývá otázkami povinnosti  
 

 c. filozofická disciplína, která se zabývá otázkami bytí  
 

 

Otázka 22  

Parathormon:  

 a. zvyšuje množství protilátek proti vápníku  
 

 b. zvyšuje hladinu vápníku  
 

 c. snižuje hladinu vápníku  
 

 

Otázka 23 

Plicní tepna neboli plicnice (truncus pulmonalis):  

 a. vede okysličenou krev do plic  
 

 b. vede odkysličenou krev do plic  
 

 c. vede okysličenou krev z plic do srdce  
 

 

Otázka 24 

Aorta neboli srdečnice:  

 a. vede okysličenou krev do srdce  
 

 b. vede odkysličenou krev do srdce  
 

 c. vede okysličenou krev ze srdce do těla  
 

 

Otázka 25  

Lidská páteř obsahuje:  

 a. 7 krčních, 12 hrudních a 5 bederních obratlů  
 

 b. 7 krčních, 5 hrudních a 12 bederních obratlů  
 

 c. 5 krčních, 7 hrudních a 12 bederních obratlů  
 

 

Otázka 26 

Arterioskleróza je příčinou:  

 a. sklerózy  
 

 b. infarktu myokardu  
 

 c. alergie  
 

 

Otázka 27 

Myšlení je:  

 a. základním procesem poznání  
 

 b. spojení vnímání s pamětí  
 

 c. přetváření představ do nových forem  
 

 



Otázka 28 

Mimořádným opravným prostředkem ve správním řízení je:  

 a. Obnova řízení  
 

 b. Odvolání  
 

 c. Dovolání  
 

 

Otázka 29 

Základními osami modelu osobnosti vytvořeného H. J. Eysenckem jsou:  

 a. vysoký intelekt – nízký intelekt a stabilita - labilita  
 

 b. introverze – extraverze a stabilita - labilita  
 

 c. introverze – extraverze a vysoký intelekt – nízký intelekt  
 

 

Otázka 30 

Kromě transportu dýchacích plynů je funkcí červených krvinek:  

 a. udržování pH krve  
 

 b. transport bílých krvinek  
 

 c. účast na stavění krvácení  
 

 

Otázka 31 

Z pohledu územní samosprávy se ČR člení na:  

 a. města a kraje  
 

 b. obce a kraje  
 

 c. obce, města a kraje  
 

 

Otázka 32 

Kolektivním nevědomím rozumíme:  

 a. soubor biických změn vědomí  
 

 b. soubor neuvědomovaných předsudků společnosti vůči rolím jedince  
 

 c. soubor archetypů tvořících základ kultury  
 

 

Otázka 33 

Erytrocyty vznikají:  

 a. erytropoézou ve slezině  
 

 b. erytropoézou v kostní dřeni  
 

 c. erytropoézou ve svalech  
 

 

Otázka 34 

Označte správné tvrzení - člověk nakažený virem HIV:  

 a. je vysoce infekční pro své okolí  
 

 b. není bezprostředně infekční pro své okolí  
 

 c. do jednoho roku na následky infekce zemře  
 

 



Otázka 35 

Co je to ordál:  

 a. Důkaz Božím soudem (např. přísaha na žhavé železo, potopení do řeky apod.)  
 

 b. Správní jednotka ve středověkých Čechách  
 

 c. Francouzský občanský zákoník, který vnikl v 19.století  
 

 

Otázka 36 

Oxytocin je hormon, který:  

 a. ovlivňuje produkci mateřského mléka  
 

 b. ovlivňuje množství spermií  
 

 c. ovlivňuje rozvoj těhotenství  
 

 

Otázka 37 

Který orgán je uložen v mediastinu:  

 a. slezina  
 

 b. srdce  
 

 c. mozek  
 

 

Otázka 38  

CO - oxid uhelnatý  

 a. plyn, který vydechujeme  
 

 b. plyn, který vdechujeme  
 

 c. plyn, z něhož může vzniknout karbonylhemoglobin, který neváže kyslík  
 

 

Otázka 39 

Lordóza je:  

 a. vyklenutí dopředu v oblasti krční a bederní páteře  
 

 b. vyklenutí dopředu v oblasti hrudní a křížové páteře  
 

 c. vyklenutí dozadu v oblasti krční a bederní páteře  
 

 

Otázka 40 

Proces socializace slouží:  

 a. k zajištění kontroly jednání členů společnosti  
 

 b. k lepšímu fungování sociálního státu  
 

 c. k proměně společnosti od nerovnosti k rovnostářství  
 

 

Otázka 41 

Střední část dlouhých kostí je:  

 a. epifýza  
 

 b. hypofýza  
 

 c. diafýza  
 

 



Otázka 42 

Charakter je:  

 
a. soubor převážně vrozených psychických vlastností dynamizujících prožívání a chování 

jedince   

 b. soubor převážně získaných psychických vlastností hodnotícího a etického charakteru  
 

 c. soubor psychických vlastností jedince, které jej plně vystihují  
 

 

Otázka 43 

Ženské pohlaví je určeno kombinací:  

 a. WX chromozómu  
 

 b. XX chromozómu  
 

 c. YY chromozómu  
 

 

Otázka 44 

Dle typologie E. Eriksona je stádium integrity versus zoufalství typické pro:  

 a. adolescenci  
 

 b. předškolní věk  
 

 c. stáří  
 

 

Otázka 45 

Enzymatickým štěpením vznikají v tenkém střevě:  

 a. z bílkovin aminokyseliny  
 

 b. z bílkovin monosacharidy  
 

 c. z bílkovin mastné kyseliny  
 

 

Otázka 46 

Teorie konfliktu vznikla:  

 a. v době osvícenství  
 

 b. jako kritika strukturního funkcionalismu  
 

 c. jako základ strukturního funkcionalismu  
 

 

Otázka 47 

Hormon noradrenalin:  

 a. snižuje krevní tlak dilatací - rozšířením cév  
 

 b. zvyšuje krevní tlak vazokonstrikcí – zúžením cév  
 

 c. snižuje krevní tlak vazokonstrikcí – zúžením cév  
 

 

Otázka 48 

Mezinárodní soudní dvůr je: 

 a. Hlavním soudním orgánem OSN se sídlem v Belgii.  
 

 b. Hlavním soudním orgánem OSN se sídlem v Nizozemí.  
 

 c. Hlavním soudním orgánem EU se sídlem v Belgii.  
 



Otázka 49 

Řasinkový epitel pokrývá:  

 a. dýchací soustavu kromě laryngu  
 

 b. dýchací soustavu, zažívací trakt a močové ústrojí  
 

 c. dýchací soustavu a duté pohlavní orgány  
 

 

Otázka 50 

Kdo je autorem učení o kategorickém imperativu: "jednej tak, aby subektivní zásady tvé vůle 

(maximy) mohly vždy zároveň platit jako principy všeobecného zákonodářství":  

 a. I.Kant  
 

 b. Th.Hobbes  
 

 c. J.J. Rouseau  
 

 

Otázka 51 

Psychický vývoj se realizuje prostřednictvím:  

 a. socializace  
 

 b. zrání a učení  
 

 c. genetiky a zrání  
 

 

Otázka 52 

Koagulační faktory jsou součástí procesu:  

 a. agregace – srážení krve  
 

 b. trombopoézy  
 

 c. trombocytopenie  
 

 

Otázka 53 

Tzv. magické myšlení je typické pro vývojové období:  

 a. předškolní věk  
 

 b. kojenec  
 

 c. novorozenec  
 

 

Otázka 54 

Pokud má matka krevní skupinu 0 a otec krevní skupinu AB, dítě může mít:  

 a. AB, A, B  
 

 b. A, B  
 

 c. A, B, 0  
 

 

Otázka 55 

Psychické vlastnosti osobnosti jsou:  

 a. vnitřní procesy a stavy psychiky jedince  
 

 b. relativně trvalé charakteristiky jedince, ovlivňující jeho prožívání, myšlení a jednání  
 

 c. vnější projevy vnitřních procesů jedince  
 



Otázka 56 

Esenciální aminokyseliny:  

 a. jsou součástí pouze veganské stravy  
 

 b. jsou součástí rozmanitého zdroje bílkovin zejména živočišného původu  
 

 c. nejsou součástí živočišných bílkovin ve stravě  
 

 

Otázka 57 

Zakladatelem sociologie je:  

 a. Max Weber  
 

 b. Aristoteles  
 

 c. Auguste Comte  
 

 

Otázka 58 

Dendrity jsou:  

 a. krátké nervové výběžky  
 

 b. dlouhé nervové výběžky  
 

 c. obal nervového vlákna  
 

 

Otázka 59 

Opakem pojmu „komunita“ je:  

 a. obec  
 

 b. společnost  
 

 c. pospolitost  
 

 

Otázka 60 

Základními paměťovými procesy jsou:  

 a. sluchová, zraková a logická paměť  
 

 b. uložení, uchování a vybavení  
 

 c. krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá paměť  
 

 


