1.

Jakého původu je slovo "filozofie"?
a) latinského
b) řeckého
c) hebrejského

2.

Co je to indukce?
a) metoda dokazování všeobecného na základě zvláštního
b) získání všeobecných tvrzení na základě zevšeobecnění souboru zvláštních případů
c) uvedení do nových vědeckých poznatků

3.

Krevní skupina A se průměrně u nás vyskytuje asi u:
a) 31,5 % populace
b) 21,5 % populace
c) 41,5 % populace

4.

Logika pochází z řeckého "logos", které znamená:
a) slovo
b) bůh
c) význam

5.

Pokud si chce člověk zachovat úctu k sobě samému, musí
a) podrobit se aktivitě druhých
b) řídit se svým svědomím
c) odmítnout jakoukoli autoritu

6.

Proces, kterým se jedinec začleňuje do společnosti, ve které existuje, se nazývá
a) individualizace
b) socializace
c) učení

7.

Sociální mobilita znamená:
a) ekonomický růst společnosti
b) přechod členů společnosti z jedné vrstvy do druhé
c) přestěhování obyvatelstva z jednoho území na druhé

8.

Manželství jednoho muže s více ženami (mnohoženství) nazýváme také:
a) polygynie
b) polyandrie
c) Polytopismus

9.

Přenášení jistých znaků z rodičů na jejich potomky je:
a) genotyp
b) fenotyp
c) dědičnost

10. Co je to hypotéza?
a) neověřený předpoklad
b) vědecky podložený, ale definitivně ještě neověřený předpoklad
c) lidské mínění
11. Průměrný minutový dechový objem dospělého člověka v klidu je:
a) 2-3 litrů vzduchu
b) 4-5 litrů vzduchu
c) 7-9 litrů vzduchu

12. Učení, pomocí kterého si osvojujeme zručnosti a návyky potřebné v praktickém životě a při sportu,
nazýváme:
a) motorické
b) praktické
c) mimovolné
13. Který z klasických typů je možné charakterizovat výbušnou povahou, obtížnou ovladatelností, vznikem
náhlých a silných emocionálních reakcí, menší přizpůsobivostí a tolerancí:
a) melancholik
b) flegmatik
c) cholerik
14. Autorem teorie hierarchického uspořádání lidských potřeb byl americký klinický psycholog:
a) A. H. Maslow
b) R. B. Cattell
c) V. Frankl
15. Vliv společenských podmínek na psychiku a chování člověka nazýváme:
a) sociální determinace
b) sociální deteriorizace
c) sociální participace
16. Za zakladatele formální logiky je považován:
a) Aristoteles
b) I. Kant
c) G. W. F. Hegel
17. T – lymfocyty:
a) vykonávají buněčnou ochranu
b) vykonávají protilátkovou ochranu
c) vytvářejí imunoglobuliny
18. Člověk slyší a rozlišuje tóny od kmitočtu:
a) 16 Hz asi do 20 000 Hz
b) 160 Hz do 2000 Hz
c) 1000 Hz do 3000 Hz
19. Trojklanný nerv:
a) vychází z prodloužené míchy
b) je jeden z hlavových nervů
c) patří k míšním nervům
20. "Kultura" je pojem, kterým se v sociologii označuje:
a) souhrn společenských vztahů a činností a jejich materiálních a duchovních výsledků
b) souhrn materiálních produktů společnosti
c) souhrn duchovních produktů společnosti
21. "Sociální role" znamená:
a) nedůležitější úloha státu
b) vzory sociálního chování v dané společenské pozici
c) úloha participativní skupiny ve společnosti

