Vzorový oborový test pro přijímací řízení 2018
Animátor sportovních aktivit
Tělesná výchova a sport
Management sportu
(správná odpověď je vyznačena tučně)
1. Učitelka zjistila, že její vynalézaví žáci si vytvořili vlastní umělý jazyk, kterému nikdo
nezasvěcený nerozumí. Podařilo se jí však zjistit význam několika vět. Oorees abnak k bil.
Na louce rostly květiny. Derni dom absip k pres. Černá kočka ležela na židli. Zid huk dom.
Pes loví kočku. Ores re parni. Květina je červená. Najděte mezi následujícími možnostmi
větu, která znamená Kočky lovily myši.
a) Zid abhuk doom
b) Doom huk zid
c) Doom abhuk hdoos
d) Derni abkuk zid
2. Je dáno tvrzení X: „Jestliže mám auto, jedu k babičce.“ Vyberte dvojici tvrzení, z nichž
první je ekvivalentní a druhé opačné k X.
a) 1. Jedu k babičce nebo nemám auto. 2. Není pravda, že mám auto a jedu k babičce.
b) 1. Jestliže nemám auto, nejedu k babičce. 2. Nemám auto a nejedu k babičce.
c) 1. Jestliže jedu k babičce, pak mám auto. 2. K babičce nejedu a mám auto.
d) 1. Nemám auto nebo jedu k babičce. 2. Mám auto a k babičce nejedu.
3. Pro popis základních charakteristik statistických souborů se mj. používají modus,
medián a průměr. Pojmem průměr se zpravidla rozumí aritmetický prů- měr hodnot.
Modus je hodnota, která se v daném souboru vyskytuje nejčastěji. Medián je hodnota, jež
dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Pro nalezení
mediánu daného souboru o počtu prvků n stačí hodnoty seřadit podle velikosti a vzít
hodnotu, která se nalézá uprostřed seznamu. Pokud má soubor sudý počet prvků, obvykle
se za medián označuje aritmetický průměr hodnot na místech n/2 a n/2+1. Ve školní
třídě je 15 chlapců. Učitele tělocviku zajímá, jaké tělesné výšky chlapci v této třídě
dosahují. Změřil všechny chlapce a dostal tyto výsledky (v cm): 164; 162; 180; 149; 172;
182; 155; 156; 181; 172; 168; 180; 172; 153; 169. Následně spočítal pro soubor chlapců
modus, medián a průměr. Vyberte neplatné tvrzení:
a) Modus tělesné výšky je v tomto souboru 172 cm
b) Pokud by se tělocvikář zmýlil a nejvyšší chlapec ve skutečnosti měřil 192 cm, nově
vypočtený medián by byl vyšší než původně vypočtený
c) Medián tělesné výšky v tomto souboru je nižší než modus
d) Pokud by se tělocvikář zmýlil a nejmenší chlapec ve skutečnosti měřil 145 cm, nově
vypočtený průměr by byl nižší než původně vypočtený
4. Cílem kondiční přípravy (za užití přiměřeného zatížení a s pomocí různých metod,
modelů) je především rozvoj:
a)
b)
c)
d)

pohybových dovedností
specifických sportovních dovedností
pohybových schopností
herních dovedností

5. Kryštof Krýzl je:
a)
b)
c)
d)

sjezdař na lyžích
běžec na lyžích
snowboardista
biatlonista

6. Basketbalové utkání:
a)
b)
c)
d)

hraje 1 družstvo o 5 hráčích
hrají 2 družstva o 6 hráčích
hrají 2 družstva o 5 hráčích
hraje 1 družstvo o 6 hráčích

7. Ve kterém roce získala Česká republika zlatou olympijskou medaili v ledním hokeji?
a) 2002
b)1994
c) 1998
d)1992
8. Maratónský běh je závod na:
a) 38 225 m
b) 40 000 m
c) 42 195 m
d) 50 000 m
9. Víceboj žen ve sportovní gymnastice se skládá z těchto disciplín:
a) prostná, kladina, hrazda, přeskok
b) přeskok, prostná, bradla, kruhy
c) kladina, kruhy, bradla, přeskok
d) prostná, přeskok, kladina, bradla
10. Nejdelší trať bazénového plavání kategorie mužů je:
a) 400 m
b) 800 m
c) 1200 m
d) 1500 m

Přijímací test bude obsahovat 30 otázek, z toho 9 na verbální, analytické a kritické myšlení.
Časový limit bude upřesněn.
Bodování testu obdobné jako u Testu studijních předpokladů,
tj. správná odpověď + 1 bod, chybná odpověď -0,25 bodu, žádná odpověď 0 bodů.

