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702
1 Jakou nejvýznamnější funkci mají bílé krvinky?
*A způsobují obranné reakce organismu
B působí příznivě při zástavě krvácení
C působí jako sebeobrana krve proti ztrátám její

srážlivosti
D zabraňují žloutence u novorozenců

2 Kostru ruky tvoří
A 5 nártních kostí
B 7 záprstních kostí
C 8 zánártních kostí
*D 8 zápěstních kostí

3 Svaly, které nazýváme natahovače, se odborně
nazývají

A adduktory
*B extenzory
C flexory
D sfinktery

4 Reflex je
A převod vzruchu z efektoru nervovou dráhou na

receptor
B komplex neuronů
*C převod vzruchu z receptoru nervovou dráhou

na efektor
D komplex receptorů a efektorů

5 Základní stavební a funkční jednotkou ledviny
je:

A glomerulus
*B nefron
C ledvinová pánvička
D ledvinové vlákno neboli neuron

6 Poloměsíčitá chlopeň se nachází mezi
A mezi levou síní a levou komorou
*B mezi komorou a aortou
C mezi pravou síní a pravou komorou
D pravou a levou komorou

7 Mimické svaly jsou inervovány:
A z periferních nervů krční pleteně
*B z lícního nervu
C z trojklanného nervu
D z podjazykového nervu

8 Proprioceptory:
A řídí komplexní instinktivní chování
B nepřímým působením ovlivňují propustnost bi-

omembrány
C řídí nepodmíněné reflexy
*D zachycují informace z pohybového ústrojí

9 Hlavním dýchacím svalem je/ jsou:
A omplex: bránice, příčný sv. břišní, mezižeberní

svaly
B Mezižeberní svaly a svaly scalenové
C Plíce
*D Bránice

10 Při rozvoji akcelerační rychlosti aktivujeme
primárně svalová vlákna typu:

A I a IIx
B I a IIa
*C IIa a IIx
D I

11 Tabata v úzkém slova smyslu je chápána jako
cvičení zahrnující:

A 10 s nízko intenzivního aerobního zatížení a 20
s aktivního odpočinku; aplikováno ve 12 séri-
ích

B 20 s nízko intenzivního aerobního zatížení a 20
s aktivního odpočinku; aplikováno v 8 sériích

*C 20 s vysoce intenzivního anaerobního zatížení
a 10 s odpočinku; aplikováno v 8 sériích

D 10 s vysoce intenzivního anaerobního zatížení
a 20 s odpočinku; aplikováno ve 12 sériích

12 Kterou z níže jmenovaných druhů rychlostních
schopností řadíme mezi cyklické?

A startovní
*B frekvenční
C vrhačskou
D skokanskou

13 Který z níže uvedených cviků je primárně pou-
žíván pro rozvoj síly flexorů loketního kloubu:

*A Bicepsový zdvih s EZ osou
B Bench press
C Tricepsový stah kladky
D Výpony na stroji
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14 Je-li stav utkání na konci hrací doby poslední-
ho období nerozhodný, utkání bude:

A pokračovat dvěma prodlouženími po 5 minut
(2×5 minut)

B ukončeno a obě družstva získají do hodnocení
1 bod

*C pokračovat prodloužením v délce 5 minut
D pokračovat prodloužením v délce 4 minuty

15 Jak vysoko od hrací plochy je horní okraj volej-
balové sítě pro utkání mužů?

A 210 cm
B 270 cm
*C 243 cm
D 224 cm

16 Hráč, který v průběhu fotbalového utkání ob-
drží žlutou kartu:

A odchází ze hřiště a může nastoupit za 2 minuty
B odchází ze hřiště a do utkání již nesmí zasáh-

nout
C nemůže být vystřídán jiným hráčem
*D je napomenut a pokračuje ve hře

17 Hrací plocha u florbalu
A Hrací plocha Hřiště má rozměry 40 x 20 m

(min. povolená tolerance je 36 x 18 a max. po-
volená tolerance je 44 x 22) a je ohraničeno
mantinely cca 100 cm vysokými se zaoblenými
rohy a schváleny IFF (nebo ČFbU) a příslušně
označeny.

B Hrací plocha Hřiště má rozměry 25 x 15 m
(min. povolená tolerance je 22 x 14 a max. po-
volená tolerance je 27 x 17) a je ohraničeno
mantinely cca 70 cm vysokými se zaoblenými
rohy a schváleny IFF (nebo ČFbU) a příslušně
označeny.

*C Hrací plocha Hřiště má rozměry 40 x 20 m
(min. povolená tolerance je 36 x 18 a max. po-
volená tolerance je 44 x 22) a je ohraničeno
mantinely cca 50 cm vysokými se zaoblenými
rohy a schváleny IFF (nebo ČFbU) a příslušně
označeny.

D Hrací plocha Hřiště má rozměry 30 x 20 m
(min. povolená tolerance je 28 x 18 a max. po-
volená tolerance je 34 x 22) a je ohraničeno
mantinely cca 50 cm vysokými se zaoblenými
rohy a schváleny IFF (nebo ČFbU) a příslušně
označeny.

18 V cíli závodu disciplíny znak se plavec musí do-
tknout stěny v poloze

*A na zádech
B na boku
C na břiše
D libovolné

19 U kterého plaveckého způsobu se neprovádí
start z bloku

A prsa
B volný způsob
*C znak
D motýlek

20 Flop je technika týkající se atletické disciplíny:
A skok o tyči
B trojskok
*C skok vysoký
D skok daleký

21 Zastřešující organizace komerční výuky lyžo-
vání v ČR má zkratku:

A FIS
B ČSL
*C APUL
D SLČR

22 Poprvé byl zařazen závod cyklokrosu do pro-
gramu olympijských her

A v Pekingu 2008
B v Tokyu 2020, ale pouze mužská kategorie
C v Atlantě 1996
*D není v programu olympijských her

23 Co je to flex index?
A označení tvrdosti lyží
B označení tvrdosti vázání
C označení tvrdosti helmy
*D označení tvrdosti lyžařských bot

24 Na obr. je znázorněna poloha:

A leh, ruce nahoru
B leh na břiše, paže vzhůru
*C leh na břiše, vzpažit
D leh, vzpažit

25 Ukterých gymnastických sportů na výkonnost-
ní a vrcholové úrovni bývá využíván hudební
doprovod?

A skoky na trampolíně
*B moderní gymnastika
C sportovní gymnastika mužů
D parkour
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26 Ve volném stylu a ženském zápase je zakázáno:
A uchopit protivníka pod pasem
B uchopit soupeře současně za hlavu a nohu
C hákovat a podrážet nohama
*D uchopit zkříženýma nohama trup

27 Pro nutnou obranu platí, že:
A můžeme pomoci v nutné obraně jiné osobě za

předpokladu, že se sama neubrání
B bránící se osoba nesmí útočníkovi způsobit

vážnější zranění, než hrozí bránící se osobě
od útočníka

*C k obraně můžeme použít jakoukoliv zbraň, i dr-
ženou protiprávně

D nutnou obranou můžeme chránit život a zdra-
ví, nikoliv však majetek

28 Hodnota označuje:
A materiální objekty přístupné většině obyvatel

společnosti
*B materiální či duchovní objekty, kterým připi-

sujeme velký význam
C materiální či duchovní objekty vyvolané poci-

tem nedostatku
D schopnost úspěšně se pohybovat na trhu

29 Jaká je struktura osobnosti podle Freuda:
*A id, ego, superego
B melancholik, sangvinik, cholerik, flegmatik
C endoderm, mezoderm, ektoderm
D atletik, pyknik, astenik

30 Hierarchie právních norem = která varianta je
z hlediska právní síly správná?

A Ústava, nařízení vlády, parlament, vyhlášky
krajů a obcí

*B Ústava, parlament, nařízení vlády, vyhlášky
ministerstev

C Parlament, ústava, nařízení vlády, vyhlášky mi-
nisterstev

D Parlament, nařízení vlády, ústava, vyhlášky
krajů a obcí

31 Určete rozmezí bodů IQ ohraničující inteli-
genční průměr:

A 85 – 95
B 115 – 125
C 105 – 115
*D 95 – 105

32 Je dáno tvrzení A: Jarmila je atletka nebo není
hokejistka. Z tvrzení A a hypotetického tvrze-
ní B vyplývá tvrzení C: Jarmila je atletka a je
hokejistka. Určete, jak může znít tvrzení B.

A Jarmila je atletka právě tehdy, když je hokejist-
ka.

B Jestliže Jarmila není atletka, pak je hokejistka.
C Jarmila není atletka a není hokejistka.
*D Jarmila je hokejistka.

33 V dětském tenisovém klubu je poměr chlapců a
dívek 4:1. Šedesát procent ze všech dětí v klu-
bu hraje pravou rukou, zbylých čtyřicet pro-
cent hraje levou rukou. Ve skupině chlapců je
poměr praváků a leváků 1:1. Vyberte pravdivé
tvrzení.

*A Všechny dívky v klubu hrají pravou rukou.
B Dívek hrajících pravou rukou je právě třikrát

méně než chlapců hrajících levou rukou.
C Ze všech dětí v klubu tvoří chlapci hrající pra-

vou rukou přesně třetinu.
D U dětí hrajících pravou rukou je poměr chlap-

ců a dívek 3:1.

34

V bedně jsou uloženy tři typy kotoučů na čin-
ky: lakované kotouče, chromované kotouče a
pogumované kotouče. Kotouče stejného typu
mají vždy stejnou hmotnost. Lakované kotouče
jsou šestkrát těžší než chromované. Pogumo-
vané kotouče mají poloviční hmotnost oproti
lakovaným. Obrázek graficky znázorňuje podíl
hmotnosti jednotlivých typů kotoučů v bedně,
přičemž černá barva zastupuje lakované ko-
touče, šedá barva chromované kotouče a bílá
barva pogumované kotouče. Určete pravděpo-
dobnost, s jakou při náhodném výběru jedno-
ho kotouče z bedny zvolíme právě chromovaný
kotouč.

A 70 %
B 40 %
*C 60 %
D 50 %
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35 Úryvek z komentáře k působení Mezinárodní-
ho olympijského výboru: „Původním smyslem
sportu v antice bylo uctění bohů, kteří udržo-
vali řád světa v harmonii. Dnešní vykořeněný
člověk se ale už přestal považovat za součást
světa a sport přestal vnímat jako prostředek
uctění harmonického řádu, jako akt, v němž
dochází k prolnutí člověka a světa. Dnešní po-
jetí sportu je tak ryze utilitární.“ Určete, které
slovo či sousloví má významově nejblíže ke slo-
vu utilitární.

A vyprázdněné
B formalizované
*C hledící na prospěch
D výkonové

36 Určité výdaje ve státním rozpočtu jsou povin-
né, neboť jsou stanoveny zákonem či jinou
právní normou. Při plánování rozpočtu výši
těchto výdajů nelze proto měnit. Jak lze nej-
přesněji označit tento typ výdajů?

A bazální
B arbitrární
C judikativní
*D mandatorní

37 Úbytek srážek jako následek globálního otep-
lování vyvolá ______ dominoefekt, který povede
k vlně sucha a hladomorů v řadě oblastí světa.
Určete, které slovo se nejlépe hodí na vynecha-
né místo ve větě uvedené výše.

A patetický
B preliminární
*C kataklyzmatický
D spektakulární

38 Výňatek z pravidel moderní gymnastiky:
9. Rozbité náčiní nebo náčiní zachycené na
stropě
9.1. Gymnastka nebude penalizována za rozbi-
té náčiní, ale pouze za následky, které způsobí
různé technické chyby.
9.2. Pokud se náčiní rozbije během sestavy, ne-
bude gymnastce povoleno opakovat sestavu.
9.3. V takovém případě může gymnastka:
- Přerušit sestavu
- Odstranit rozbité náčiní mimo závodní plochu
(žádná srážka) a pokračovat v sestavě s ná-
hradním náčiním.
9.4. Gymnastka nebude penalizována za náči-
ní zachycené na stropě, ale pouze za následky,
které způsobí různé technické chyby.
9.5. Pokud se náčiní zachytí na stropě během
sestavy, nebude gymnastce povoleno opakovat
sestavu. V takovém případě může gymnastka:
- Přerušit sestavu
- Pokračovat v sestavě s náhradním náčiním
(žádná srážka)
9.6. Pokud gymnastka přeruší sestavu v dů-
sledku rozbitého náčiní, nebo náčiní zachyce-
ného na stropě, sestava bude hodnocena ná-
sledovně:
- Provedené obtížnosti budou započítány
- Artistika udělí známku 0.00
- Technické provedení udělí známku 0.00
Na základě informací z textu označte pravdivé
tvrzení:

*A Gymnastka může použít během sestavy ná-
hradní náčiní poté, co odstranila rozbité náčiní
mimo závodní plochu.

B Gymnastka může opakovat sestavu, jen pokud
ji byla nucena přerušit z důvodu rozbitého ná-
činí během sestavy, nikoli technické chyby.

C Pokud se gymnastce zachytí náčiní na stropě,
nesmí přerušit sestavu, jinak bude penalizová-
na.

D Pokud se gymnastce zachytí náčiní na stropě
nebo se během sestavy rozbije, budou všechny
známky včetně známky za artistiku a obtížnos-
ti uděleny v hodnotě 0.00.
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39 Následující text obsahuje upravený abstrakt
článku z časopisu Frontiers in Sports and Acti-
ve Living.
Cíl: Cílem této studie bylo zhodnotit účinnost
1-minute sit-to-stand testu (1MSTS) pro hod-
nocení fyzické kondice u pacientů s chronic-
kým onemocněním.
Metody: V rámci této průřezové studie jsme
zkoumali padesát pacientů s chronickým one-
mocněním, kteří nebyli léčeni betablokátory.
Pacienti byli podrobeni kardiopulmonálnímu
zátěžovému testu pro stanovení maximálního
objemu kyslíku (V'O2max). Na základě výsled-
ků funkčního hodnocení zátěžového výkonu
jsme vymezili dvě skupiny pacientů: (1) bez
omezení zátěžového výkonu (V'O2max větší
nebo rovno 80 % teoretické referenční hod-
noty) a (2) s omezeným zátěžovým výkonem
(V'O2max menší než 80 % teoretické hodnoty).
Všichni pacienti také ve stejný den podstoupili
vyšetření 1MSTS.
Výsledky: Zjistili jsme, že 22 (44,0 %) pacientů
má normální zátěžovou kapacitu a 28 (56,0 %)
pacientů má omezenou zátěžovou výkonnost.
V tomto vzorku byly průměrné hodnoty opako-
vání 1MSTS 27,1 a 25,2. Mezi oběma skupi-
nami nebyly zjištěny žádné významné rozdíly
v počtu opakování, ani ve vnímané zátěži pod-
le Borgovy škály. Korelace mezi V'O2max na-
měřeným během zátěžového testu a opaková-
ními 1MSTS byla pozitivní, ale málo těsná (r
=0,401; p=0,004).</p<p>Závěr: Tato studie
prokázala slabý vztah mezi 1MSTS a V'O2max
u pacientů s chronickým onemocněním. U to-
hoto vzorku 1MSTS neumožňoval přesnou pre-
dikci kapacity fyzické aktivity.Vyberte, které
z následujících čtyř tvrzení nevyplývá z textu
abstraktu:

*A Test 1MSTS se ukázal být poměrně spolehli-
vým nástrojem, jak odhadnout fyzickou kondi-
ci pacientů s chronickými onemocněními.

B Více než polovina výzkumného souboru pa-
cientů s chronickým onemocněním nedosa-
hovala 80 % teoretické referenční hodnoty
V'O2max.

C Pro účely porovnání skóru v 1MSTS testu byli
pacienti rozděleni do dvou skupin podle svého
výkonu v kardiopulmonálním zátěžovém testu.

D Skupina bez omezení zátěžového výkonu do-
sáhla v testu 1MSTS průměrně vyššího počtu
opakování než skupina s omezením, ale tento
rozdíl nebyl statisticky významný.

40 Tři kamarádi z fotbalového oddílu, Petr, Mar-
tin a Dalibor si vedou dlouhodobé statistiky
úspěšnosti pokutových kopů. Petr má úspěš-
nost 80 %, Martin 70 % a Dalibor 90 %. Pokud
budou kopat postupně každý jednu penaltu, ja-
ká je pravděpodobnost, že jenMartin a Dalibor
budou úspěšní?

A 15 – 20 %
B 5 – 10 %
*C 10 – 15 %
D 20 – 25 %
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