Nestárneme – zrajeme k moudrosti / ZS 2019/2020/ Test
U každé otázky zakroužkujte správnou odpověď. Je vždy jen JEDNA
1) Kdo je autorem básnické sbírky Písně kosmické?
a) Petr Bezruč
b) Jan Neruda
c) Božena Němcová
2) Karel Hynek Mácha byl představitel období
a) realismu
b) impresionismu
c) romantismu
3) Dílo „Orbis pictus“ (Svět v obrazech) napsal
a) Josef Jungmann
b) Jan Amos Komenský
c) Josef Škvorecký
4) Onemocnění štítné žlázy je častější
a) u žen
b) u mužů
c) u obou pohlaví zhruba stejně
5) Správná funkce štítné žlázy má vliv na vývoj plodu
a) v časné fázi těhotenství
b) ve druhé polovině těhotenství
c) nemá vliv
6) Vitamín D získáme působením slunečních paprsků na pokožku
a) v každém věku
b) vždy – mimo batolecí věk
c) jen do cca 65 let
7) Vápník je hojně obsažen
a) v zelí a špenátu
b) v mléčných výrobcích
c) v jablcích a pomerančích

8) Za zakladatele psychologie jako vědy může být považován
a) Hippokrates (kolem r. 400 př. n. l.)
b) Wilhelm Maximilian Wundt (r. 1879)
c) Olof Palme (r. 1971)
9) Truchlení je
a) přirozená reakce na ztrátu blízké osoby
b) přechodné onemocnění
c) závažný zdravotní stav vyžadující medikaci
10) Elektrošoky jsou druhem léčby, který se v dnešní době
a) již nepoužívá
b) používá častěji než farmakoterapie
c) používá méně často než farmakoterapie
11)Který z následujících výroků je pravdivý?
a) víme o všem, co chceme
b) mnohé z toho, co chceme, si neuvědomujeme
c) všechno, co chceme, vědí naši rodiče
12) Vyčnívající přední spodní strana krunýře u samečků želv (plastron)
a) neexistuje
b) existuje, slouží k vyrývání potravy
c) existuje, uplatňuje se v soubojích o samičky
13) Péče o potomstvo u hadů
a) neexistuje
b) u některých druhů existuje, jedná se o ochranu a někdy o zahřívání snůšek
c) u některých druhů existuje, jedná se ochranu a někdy zahřívání snůšek, někdy
dokonce o ochranu mláďat po vylíhnutí/ narození
14) Plazi se pomocí hlasů
a) dorozumívají, funkce je pouze výstražná
b) dorozumívají, například při námluvách (krokodýli, gekoni)
c) nedorozumívají se vůbec

Správné odpovědi:
1) b), 2) c), 3) b) 4) a), 5) a), 6) c), 7) b) 8) b), 9) a), 10) c), 11) b) 12) c), 13) c), 14) b)

