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1.
a)
b)
c)
d)

Bílkoviny se skládají z
mastných kyselin
aminokyselin
lipidů
vitamínů

2.
a)
b)
c)
d)

Středoušní dutina
obsahuje 2 sluchové kůstky
obsahuje 3 sluchové kůstky
obsahuje 4 sluchové kůstky
je prostor uvnitř čelní kosti

3.
a)
b)
c)
d)

Kostru obličejové části lebky netvoří
slzní kost
jazylka
radličná kost
spánková kost

4.
a)
b)
c)
d)

Funkce brzlíku
zásobárna erytrocytů
zánik erytrocytů
zdroj lymfocytů
podílí se na trávení

5.
a)
b)
c)
d)

Plicní žíly
vedou krev okysličenou
vedou krev odkysličenou
vedou krev okysličenou i odkysličenou
vstupují do pravé síně

6.
a)
b)
c)
d)

Termoregulační centrum se u člověka nachází v
prodloužené míše
koncovém mozku
hypotalamu
hypotasmu

7.
a)
b)
c)
d)

Globuliny jsou významné pro
obranný systém organismu
pro ledviny
srážení krve
správné trávení

8.
a)
b)
c)
d)

Mezi dutinou ústní a jícnem je
ledviny
žaludek
hltan
plíce

9. Mitóza je
a) nepřímé dělení buňky

b) přímé dělení buňky
c) přímé i nepřímé dělení buněk
d) ani jedna z výše uvedených možností není správně
10.
a)
b)
c)
d)

Menisky a disky nalezneme v
kolenním kloubu
hlezenním kloubu
kyčelním kloubu
ramenním kloubu

11.
a)
b)
c)
d)

Hierarchický model lidské motivace je spjat se jménem
I. P. Pavlov
A. Maslow
J. Piaget
A. Ellis

12. Submisivní jedinec je v
a) neutrálním vztahu vůči druhému
b) závislém vztahu na druhém
c) nezávislém vztahu na druhém
d) rovnoprávné postavení
13. Psychické vlastnosti osobnosti
a) jsou variabilní charakteristiky jedince
b) jsou relativně trvalé charakteristiky jedince
c) jsou zásadně předurčeny hereditálně
d) je naučené jednání
14. Dva typy osobnosti „introvert“ a „extrovert“ rozlišil
a) Rorschach
b) Jung
c) Eysenck
d) Freud
15. Který z uvedených jevů nelze označit za patologický
a) homosexualita
b) prostituce
c) alkoholismus
d) gamblerství
16.
a)
b)
c)
d)

Holistické pojetí člověka je výrazem
celostního přístupu
zaměřenosti na konkrétní osobnostní charakteristiku
antropologistického výběru
somatického přístupu k člověku

17. Psychoanalýza je spojena se jménem
a) W. Köhler
b) S. Freud

c) M. Boss
d) S. G. Jung
18. Hostilní chování znamená
a) pohostinné chování
b) skryté chování
c) nepřátelské chování
d) stabilita vztahů
19.
a)
b)
c)
d)

Psychické vlastnosti osobnosti
jsou variabilní charakteristiky jedince
jsou relativně trvalé charakteristiky jedince
jsou zásadně předurčeny hereditálně
jsou projevem intencionální vůle, učení

20.
a)
b)
c)
d)

Kognice označuje
procesy související s poznáváním (vnímání, myšlení apod.)
vztahovost, lásku
stav intelektu
situovanost, stav poznání

