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1.
a)
b)
c)
d)

Nedostatek kalciferolu se projeví onemocněním
rachitis
pelagra
beri-beri
ani jedna z výše uvedených možností není správná

2.
a)
b)
c)
d)

Cortiho orgán
slouží k vnímání polohy
registruje změnu rychlosti při zrychleném kruhovém pohybu
leží uvnitř blanitého hlemýždě v uchu
ani jedna z výše uvedených možností není správná

3.
a)
b)
c)
d)

Hemolýza je
rozpad bílých krvinek
rozpad erytrocytů
rozpad krevních destiček
rozpad červených krvinek

4.
a)
b)
c)
d)

Erepsin nalezneme
v žaludku
v tenkém střevě
ve slinivce břišní
v ledvinách

5.
a)
b)
c)
d)

Játra mají význam při
Metabolismu proteinů
Metabolismu lipidů a sacharidů
Zásobování těla železem
Zásobování těla vitamíny A, D, B12

6.
a)
b)
c)
d)

Bílé krvinky se vyskytují v/e
Krvi
Lymfě
Slezině
Tkáních

7.
a)
b)
c)
d)
8.
a)
b)
c)
d)

Fí fenomén je
zákonitost, kdy podněty vyskytující se rychle po sobě jsou vnímány jako celek
jev, který je spjatý s interpretací analytické psychologie
jev, který je spjatý se schopností lidského myšlení
spjat s gestal psychologií
S-R paradigma je spjaté s
behaviorismem
konstruktivismem
gestapismem
S. G. Jungem

9. Comte, který je považován za zakladatele sociologie, dělí tuto vědu na dvě
části
a) praktickou a teoretickou
b) normativní a metodickou
c) sociální statiku a sociální dynamiku
d) obecnou sociologii a speciální sociologii
10.
a)
b)
c)
d)

Oogeneze u člověka
Začíná již v prenatálním vývoji
Je název pro vývoj oplozeného vajíčka
Trvá jeden měsíc
Je ukončena v Graafových folikulech

11. Předsudek
a) Je negativní vztah vůči jedinci a skupinám
b) Je zvláštní druh negativního i pozitivního postoje vůči jedinci či skupině
c) Má silný emocionální náboj
d) Znamená posteriorní uvažování o druhých lidech

