1. Nejstarší představy o duši byly spojovány s:
a) ohněm
b) vodou
c) dechem
d) duchem
2. Psychologie jako samostatná vědní disciplína vznikla v roce:
a) 1849
b) 1859
c) 1879
d) 1889
3. „Otcem“ psychologie je nazýván:
a) Wundt
b) Wolf
c) Aristoteles
d) Kafka
4. Pojem „reflex“ zavedl do psychologie:
a) Pavlov
b) Bacon
c) Koperník
d) Descartes

5. Obor, který studuje psychické zvláštnosti národů a primitivních kultur se nazývá:
a.
b.
c.
d.

Etnopsychologie
Entopsychologie
Kulturní antropologie
Kulturologie

6) Společenské normy s dlouholetou tradicí jejichž přestupování je sankcionováno
nejslabším způsobem se nazývají:
a. obyčeje
b. mravy
c. zákony
d. tabu
7) Termín stereotyp pochází od:
a. Szczepanského
b. B. Malinowského
c. W. Lippmana
d. neznámého autora

8)Osobitost je:
a) vlastnost osobnosti
b) specificky lidská odlišnost jednotlivých osobností
c) charakter

d) postoj osobnosti
9)Adjustovaná osobnost je podle D. Kováče formována převážně:
a) ze zdrojů dědičnosti - vrozenosti, z pudových vzorců chování
b) působením duševních funkcí sebedotváření a seberealizace
c) napodobováním
d) vnějším prostředím a výchovou
10)Termín „astenická“ konstituce osobnosti původně užíval:
a) Kretschmer
b) Pavlov
c) Sheldon
d) Sigaud
11)Teorii G (generálního) faktoru vytvořil ???, - považoval G faktor z funkci
mentální energie:
a) Spencer
b) Garden
c) Stern
d) Spearman
12)Termín inteligence použil poprvé filozof a sociolog:
a) Spencer
b) Garden
c) Stern
d) Spearman
13)Pojmy krystalická a fluidní inteligence zavedl do psychologie osobnosti:
a) Thurstone
b) Binet-Simon
c) Cattell
d) Wechsler
14)IQ, jako relativní ukazatel inteligence zavedl:
a) A. Binet
b) Th. Simon
c) R. B. Cattell
d) W. Stern
15)Obor, který zkoumá vážné poruchy psychiky, osobnosti a duševní choroby se
nazývá:
a) patopsychologie
b) psychopatologie
c) lékařská psychologie
d) zdravotnická psychologie

16)Charakteristické seskupení příznaků se nazývá:
A. syndrom
B. nosologická jednotka
C. symptom
D. diagnóza
17)Autoplastický obraz nemoci zahrnuje:
b) percepční, emoční, volní a kognitivní složku
c) etiologickou, symptomatickou, syndromologickou a osobní složku
d) dědičnou, vrozenou, natální a perinatální složku
e) osobní, rodinnou, sociální a kulturní složku
18) Nejjednodušší kvalitou vědomí je:
f) vjem
g) počitek
h) vigilita
i) prekognice

19)K oidipovskému komplexu dochází podle Freuda ve věku:
a) do 18 měsíců věku dítěte
b) do tří let věku dítěte
c) mezi třetím a šestým rokem
d) v pubertě
20)Problematika zvládání (čelení) stresu je v psychologické literatuře tradována pod
termínem:
a) adjustace
b) očkování
c) resilience
d) coping

