Psychologie – Co nám vzkazuje historie?
PhDr. Mgr. Marie Hanušová
Čím se zabývá filosofie?


Hledáním pravdivého poznání, smysluplného a dobrého života.



Jednáním lidí ve společnosti, sociální interakcí, strukturou společnosti.



Lidským chováním, mentálními procesy a tělesným děním včetně vzájemných
vztahů.

Jak zní jméno filosofa, díky kterému se svět dozvěděl o Sókratóvi, neboť své spisy
psal většinou formou rozprav mezi svým učitelem Sókratem a dalšími osobami?


Platon



Hippokratés



Galenos

Hans Jürgen Eysenck je autorem typů temperamentu a to na základě dimenze
extroverze a introverze a lability a stability. Jak se nazývá typ člověka, který je
labilním extrovertem?


cholerik



melancholik



flegmatik

Vybrané kapitoly občanského a medicínského práva
JUDr. Gabriela Vojteková
Jako dělíme zdravotní péči podle časové naléhavosti?


na neodkladnou, akutní, nezbytnou, plánovanou



na preventivní, diagnostickou, posudkovou, léčebně-rehabilitační



na ambulantní, jednodenní, lůžkovou

Co nepatří mezi práva pacienta?


Mít možnost volby záchranné služby.



Úcta a důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí.



Být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených
nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Co nepatří mezi povinnosti pacienta?


Akceptovat přítomnost osob připravujících se na výkon povolání
zdravotnického pracovníka.



Dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním služeb
vyslovil souhlas.



Uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb, nehrazených nebo
částečně hrazených ze zdravotního pojištění.

Pozitivní psychologie
PhDr. Václav Holeček, Ph.D.
Jaké jsou dva předpoklady zdravého života ve vysokém věku?


1. aktivita (fyzická i duševní), 2. pozitivní myšlení



1. odpočinek, 2. dostatek dobrého jídla



1. majetek, 2. úspěch

Co si představíte pod pojmem vizualizace, kterou můžeme použít, kdykoli nás
potká něco nepříjemného?


vzpomínka na něco příjemného, co jsme prožili, nebo co nás hezkého ještě čeká



popření této nepříjemné věci



prudká emoční reakce na tento nepříjemný podnět

Z čeho pochází nejvíce problémů v životě?


z poruch komunikace



z nedostatku peněz



ze strachu z terorismu

Historie EU
Karel Tomšík
Kterých šest států stálo u zrodu tří společenství (Evropského společenství uhlí a
oceli, Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro
atomovou energii), ze kterých později vznikla Evropská unie?


Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko



Francie, Anglie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí



Francie, Německo, Rakousko, Belgie, Nizozemí, Lucembursko

Ve kterém městě byla v roce 1991 podepsána smlouva o Evropské unii, která
nahradila původní název Evropské společenství a rozšířila oblasti zájmu o další
dva pilíře (společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a spolupráci v oblasti
justice a vnitřních věcí)?


Maastrichtu



Amsterodamu



Schengenu

V kterém roce vstoupila Česká republika (společně s dalšími 9 státy) do Evropské
unie?


2004



2005



2007

Osobnosti současného českého výtvarného umění
akad. mal. Gabriela Nováková
Jak zní jméno českého malíře a grafika, který se přátelil s Bohumilem Hrabalem?


Vladimír Boudník



František Kupka



Egon Bondy

Jak se jmenuje český malíř a grafik světového významu, mezi jehož
nejvýznamnější díla patří obraz Amorfa – Dvoubarevná fuga? (Vytvořil i svůj
portrét a portrét s manželkou a jeho obrazy se v aukcích prodávají za více než 50
milionů korun.)


František Kupka



Josef Šíma



Ladislav Zívr

Jméno grafika a zároveň básníka, který proslul grafikou suché jehly, často
ztvárňoval biblické motivy a jeho obrazy byly prezentovány v roce 2014 na
výstavě ve Valdštejnské jízdárně je:


Bohuslav Reynek



Ladislav Zívr



Aleš Veselý

O pochvale a trestu
Ing. Vladislav Švrčula
Jak se jmenuje patron myslivců?


Svatý Hubert



Svatý Petr



Svatý Lukáš

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že je svéprávný, složil zkoušku
z myslivosti, je bezúhonný, je pojištěn a je mu:


16 let



15 let



18 let

Co znamená v myslivecké mluvě „kvítek“ u lišky?


bělavé zakončení liščí oháňky



kožní pachová žláza na hřbetní straně kořene ocasu



bohatě osrstěný ocas

Cestování - Filipíny
Ing. Barbora Jordánová
Jak se jmenuje hlavní a zároveň největší město Filipín?


Manila



Caloocan



Puerto Galera

Jak se nazývá jedna z největších turistických destinací, neobvyklé geologické
formace, které se skládají z nejméně 1 268 kopců pokrytých trávou, která během
období sucha změní barvu do hněda?


čokoládové kopce



kakaové kopce



kávové kopce

Zpracováním dužiny plodů nejvýznamnější plodiny na Filipínách je vyrábí tzv.
kopra. O jakou plodinu se jedná?


palmu kokosovou



palmu olejnou



palmu datlovou

Humor v životě i medicíně
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Jaký je podíl mimických svalů při úsměv a zamračení?


12:11



7:12



80:20

Doplňte větu, která byla na plechové tabulce při vstupu do továrny: „Včasným
příchodem do práce …


… zasadíme zdrcující úder americkým agresorům.“



… se vyhnete frontě u vrátnice.“



… se zavděčíte nadřízenému.“

Doplňte moudrou radu: „Když Tě někdo naštve, počítej do deseti …
… až budeš u osmičky – jednu mu flákni – nebude to čekat.“
… uklidní Tě to.“
… pak se teprve rozhodni, co odpovíš.“

Geometrie kolem nás – ornamenty
Mgr. Zuzana Štauberová
Co je podstatou ornamentu?


Jedná se o ozdobu s určitým vnitřním řádem, která je vytvořená pravidelným
opakováním prvků.



Jedná se o symbol rodu, města či země.



Jedná se o barevné grafické znamení, které označuje konkrétní osobu či rod.

Co je to frýz?


Ozdobný pruh.



Staré evropské plemeno koně.



Dlouhosrstý ohař.

Jak se jmenoval světově známý architekt, jehož interiéry nabízí výstava v Plzni?


Adolf Loos



Martin Rajniš



Jindřich Santar

Hus a Luther: význam reformace pro evropské školství a vzdělanost
Mgr. Jiří Votava, Ph.D.
Kolik let uplynulo od upálení Mistra Jana Husa?


602



600



610

Počátky vzdělanosti v Česku se vážou i k příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Ve kterém roce to bylo?


863



890



993

Co patřilo mimo jiné mezi Lutherovy požadavky na školství?


povinnost zakládat a udržovat školy by měl mít stát či města



povinnost zakládat a udržovat školy by měla mít církev



povinnost zakládat a udržovat školy by měl mít soukromé osoby

