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1. Osobnost člověka je jednotou:
a) tělesného a psychického
b) tělesného, psychického a intelektuálního
c) tělesného, psychického a sociálního
d) tělesného, psychického a kulturního
2. Kompetence vyjadřují:
a) oprávnění k výkonu jistých činností v podobě diplomu, nebo vysvědčení
b) souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
c) způsob řešení problémů v komunikační, sociální, personální, občanské a pracovní oblasti
d) způsob přípravy na povolání vycházející z potřeb společnosti
3. Nejstarší vysoká škola v ČR je Univerzita Karlova v Praze, založena Karlem IV. v roce:
a) 1548
b) 1348
c) 1438
d) 1458
4. Po ukončení růstu se růstové chrupavky mění v kostní tkáň. Tento proces nazýváme
kostnatění – ………………….
a) osifikace
b) epifýza
c) osteoporóza
d) růst kolagenních vláken
5. Červené krvinky se nazývají:
a) leukocyty
b) erytrocyty
c) lymfocyty
d) granulocyty
6. Krevní tlak měřený při stahu komor se nazývá:
a) tlak diastolický
b) tlak periferní
c) tlak systolický
d) tlak hyperdioastolický
7. Krátké výběžky buněčného těla se nazývají:
a) axony
b) neuroglinia
c) neurotransmitery
d) dendrity
8. U člověka vystupuje z míchy:
a) 30 párů míšních nervů
b) 31 párů míšních nervů
c) 32 párů míšních nervů
d) 33 párů míšních nervů
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9. Neokortex je název pro:
a) mozkovou kůru
b) hemisféru
c) mezimozek
d) mozeček
10. Zadní lalok hypofýzy vylučuje do krve dva hormony: antidiuretický hormon a ……………..
a) somatotropin
b) prolaktin
c) tyrotropin
d) oxytocin
11. Onemocnění čočky, kdy se snižuje její průhlednost, se nazývá:
a) šedý zákal
b) zelený zákal
c) krátkozrakost
d) dalekozrakost
12. Hlasivkové vazy jsou v:
a) nosohltanu
b) průdušinkách
c) hlasové štěrbině
d) Eustachově trubici
13. U dospělého člověka je chrup definitivní a má:
a) 28 zubů
b) 30 zubů
c) 32 zubů
d) 34 zubů
14. Hypofýza je:
a) mléčná žláza
b) štítná žláza
c) podvěsek mozkový
d) kůra nadledvin
15. Stratifikace je označení pro:
a) vrstvy ve společnosti
b) nerovné postavení ve společnosti
c) diskriminaci seniorů
d) náhodné seskupení lidí
16. Anomie je:
a) stav, kdy ve společnosti přestávají platit pravidla
b) chudokrevnost
c) technika pozorování
d) systém norem a hodnot
17. „Panství“ je termín spojený se jménem:
a) Karla Marxe
b) Talcotta Parsonse
c) Niklase Luhmanna
d) Maxe Webera
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18. Jak se označuje postupné včleňování jednoho etnika, jeho kultury do jiné kultury, kdy znaky
původní kultury se vytrácejí a zároveň jsou nahrazovány znaky přejímané kultury?
a) asimilace
b) segregace
c) multietnicita
d) minorizování
19. Jak se nazývá skupina, s níž se jedinec identifikuje a jež ovlivňuje myšlení a jednání jedince?
a) referenční skupina
b) refrakční skupina
c) primarizující skupina
d) sociální molekula
20. Přesun z jedné společenské vrstvy do druhé společenské vrstvy se označuje jako:
a) sekundární mobilita
b) sociální mobilita
c) sociální status
d) vnitrosociální imobilita
21. Polyandrie znamená:
a) mnohomužství
b) mnohoženství
c) mnohopříbuzenství
d) sociální facilitaci
22. ILO je zkratka:
a) Mezinárodní organizace žen
b) Mezinárodní organizace seniorů
c) Mezinárodní organizace práce
d) Mezinárodní organizace boje proti chudobě
23. Porodnost se vyjadřuje počtem zemřelých na:
a) 100 obyvatel populace v daném časovém období
b) 1000 obyvatel populace v daném časovém období
c) 10 000obyvatel populace v daném časovém období
d) 1 000 000 obyvatel populace v daném časovém období
24. V kterém roce byla vydána Deklarace práv člověka a občana?
a) 1689
b) 1789
c) 1889
d) 1989
25. V kterém roce Česká republika vstoupila do Evropské unie?
a) 2001
b) 2002
c) 2003
d) 2004
26. Opakem integrace je:
a) asimilace
b) segregace
c) preskripce
d) inkluze
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27. Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata v roce:
a) 1948
b) 1954
c) 1968
d) 1989
28. Systematické a dlouhodobé násilí vůči konkrétnímu etniku nebo národu označujeme jako:
a) enkulturaci
b) asimilaci
c) segredaci
d) genocidu
29. Pod výkonnou moc nepatří:
a) státní zastupitelství
b) ministerstvo
c) parlament
d) hlava státu
30. Mezi hlavní rozhodovací orgány EU nepatří:
a) Rada EU
b) Evropská rada
c) NATO
d) Evropský parlament
31. Inteligence je:
a) soubor schopností sloužících k poznávání a k řešení problémů, jde o schopnost učit se a
používat naučené, adaptovat se v prostředí
b) soubor vlastností osobnosti, který dává základní předpoklady pro tvořivé řešení problémů
c) soubor psychických vlastností, které se projevují intenzitou, stylem a rychlostí prožívání a
chování člověka
d) soubor vlastností osobnosti jedince, který umožňuje kontrolu a řízení jednání podle
společenských požadavků
32. Gender znamená:
a) pohlaví, se kterým se člověk narodí
b) emancipační snahy ženských hnutí
c) společensko-kulturně podmíněné představy o roli žen a mužů
d) psychická úchylka některých žen, tzv. feministek
33. Gnozeologie je
a) nauka o bytí
b) nauka o poznání
c) nauka o hodnotách
d) nauka o významech
34. Sociální role představuje
a) pozici, kterou zastáváme ve struktuře sociální skupiny
b) převzetí pozice za účelem eliminace možných konfliktů s okolím
c) nejvyšší a nejrespektovanější individuální pozici v hierarchii všech pozic uvnitř sociální
skupiny
d) odzkoušený a funkční vzorec chování v určité pozici či situaci, který odráží očekávání
ostatních členů společnosti
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35. V systému psychologických disciplín neřadíme k základním (teoretickým) oborům:
a) vývojovou psychologii
b) obecnou psychologii
c) klinickou psychologii
d) psychopatologii
36. Člověka jako aktivního tvůrce své existence (se zaměřením na seberozvíjení) zdůrazňuje ve
svém přístupu:
a) experimentální psychologie
b) psychoanalýza
c) behaviorismus
d) humanistická psychologie
37. V nedemokratických státech vládne jen úzký okruh osob nebo dokonce jedinec. Mezi podobu,
které mohou tyto vlády mít, nepatří:
a) aristokracie
b) plutokracie
c) polikracie
d) oligarchie
38. Rozdělení sociologie na sociální statiku a sociální dynamiku se pojí se jménem:
a) Auguste Comte
b) Émile Durkheim
c) Karel Marx
d) Max Weber
39. Mezi prvním a druhým slovem je určitý vztah, mezi třetím a jedním ze čtyř volitelných slov
existuje podobný vztah. Najděte toto slovo:
kruh: koule = čtverec:__________
a) čtyřúhelník
b) figura
c) těleso
d) krychle
40. Je dána řada čísel uspořádaná podle určitého pravidla. Řada může podle tohoto pravidla
pokračovat. Určete další nejbližší číslo v řadě: 9-12-16-20-25-30-36-???
a) 30
b) 42
c) 72
d) 25
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