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Příklad otázek písemného testu z biologie: (biologie orientovaná na člověka)
1.

Plicní tepna vede krev:
a) z plic do srdce
b) z pravé srdeční komory do plic
c) chudou na kyslík
d) bohatou na kyslík

2. Mineralokortikoidy:
a) působí hlavně v kostech
b) působí v ledvinách
c) zvyšují zpětnou resorpci sodíku a vody v ledvinách
d) zvyšují vylučování draslíku ledvinami
3. Co je hlavním regulátorem tvorby červených krvinek:
a) nedostatek kyslíku
b) nadbytek oxidu uhličitého
c) erytropoetin
d) proces stárnutí červených krvinek
4. Játra:
a) jsou párový orgán
b) produkují glukagon
c) leží pod pravou klenbou brániční
d) produkují žluč
5. Sluch zprostředkuje:
a) bubínek
b) kůstky středního ucha
c) Cortiho orgán
d) frontální lalok mozkový
Klíč: 1b,c, 2b,c,d, 3c, 4c,d, 5a,b,c

Příklad otázek z písemného testu z fyziky:
1) Automobil jel polovinu času průměrnou rychlostí 24 m/s a druhou polovinu
průměrnou rychlostí 8 m/s. Jakou celkovou průměrnou rychlostí se pohyboval?
a) 50 km/h
b) 8 m/s
c) 100 km/h
d) 16 m/s
2) Těleso je vystřeleno vodorovně. Vektor jeho rychlosti:
a) má stálou velikost a jeho směr se mění
b) má stálou velikost i směr
c) má stálý směr a jeho velikost se mění
3) Sportovec o hmotnosti 80 kg zdolal převýšení 40 m za 20 s. Jaký je jeho průměrný
výkon?
a) 2 kW
b) 1600 W
c) 500 W
d) 4000 W
4) Perioda kmitání o frekvenci 50 Hz je:
a) 0.2 ms
b) 20 ms
c) 50 ms
d) 2 s
5) Vlastnosti čočky závisí?
a) na tvaru a materiálu čočky i prostředí, v němž se nachází
b) jen na jejím tvaru
c) jen na jejím tvaru a hustotě materiálu, z něhož je zhotovena
Klíč: 1b, 2d, 3b, 4b, 5a
Příklad otázek z písemného testu ze základů společenských věd:
1) Behaviorismus:
a) je psychologický směr, jehož zakladatelem byl americký psycholog J. B. Watson
b) ztotožňuje duševno a vědomí s komunikací
c) vychází z názoru, že je nutné uspořádat věci a podmínky, v nichž lidé žijí
d) spolupracuje při realizaci nejrůznějších poradenských programů
2) Typy temperamentu podle řeckého lékaře Hippokrata jsou:
a) sangvinik, cholerik, flegmatik, psychopat
b) sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik
c) sangvinik, cholerik, flegmatik, sociopat
d) sangvinik, cholerik, flegmatik, génius

3) Zakladatelem sociologie byl:
a) Wilhelm Wundt
b) I. P. Pavlov
c) Karl Marx
d) August Comte
4) Právo je soubor:
a) estetických norem
b) mravních norem a řádů
c) předpisů a pravidel, jejichž dodržování je vynutitelné státní mocí
d) předpisů a pravidel, jejichž dodržování není vynutitelné státní mocí
5) Autorem výroku „pantha rhei“ (vše se mění, vše plyne) byl:
a) Platón
b) Herakleitos z Efesu
c) Démokritos
d) Zenon z Eleje
Klíč: 1a, 2b, 3d, 4c, 5b

