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TEST - OBECNÁ PSYCHOLOGIE 

 

Jméno a příjmení: ………………………………….……………………. Datum: …………………………………………….. 

1. Nejzákladnější lidskou potřebou podle Maslowa je: 

a) Potřeba lásky 

b) Potřeba úcty 

c) Potřeba bezpečí 

d) Potřeba seberealizace 

e) Fyziologická potřeba 

2. Označte NESPRÁVNÉ tvrzení: 

a) Emoce jsou psychické procesy, které se projevují pocity libosti a nelibosti. 

b) Prapůvod emocí je v obranné funkci organismu. 

c) Úkolem emocí byla mobilizace rychlých reakcí, které umožnily přežití. 

d) Emoční reakce na podnět, nebo komunikaci, nevyvolávají reakce – emoce u jiných osob. 

3. Emoce NEJSOU: 

a) vždy odpozorovatelné 

b) spontánní 

c) subjektivní 

4. Mezi základní psychické procesy patří (i více odpovědí): 

a) pozornost a paměť 

b) myšlení 

c) emoce a motivace 

d) vnímání 

e) schopnosti a inteligence 

5. Chutí NEMŮŽEME vnímat: 

a) kyselost pokrmu 

b) sladkost pokrmu 

c) hořkost pokrmu 

d) teplotu pokrmu 

e) slanost pokrmu 
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6. Označte NESPRÁVNÉ tvrzení: 

a) Obecná psychologie se zabývá studiem základních psychických procesů a jejich integrací. 

b) Obecná psychologie je základní teoretická disciplína. 

c) Obecná psychologie se zabývá začleněním základních psychických jevů do psychologických 

směrů. 

d) Popisuje a zkoumá základní psychické procesy, přičemž by měly být zjištění použitelné i pro 

aplikovanou psychologii 

7. Součástí obecné psychologie NENÍ: 

a) Vývojová psychologie 

b) Sociální psychologie 

c) Emoční psychologie 

d) Psychologie osobnosti 

8. Mezi základní psychické procesy NELZE ZAŘADIT: 

a) pozornost a paměť 

b) vnímání 

c) schopnosti a inteligence 

d) emoce a motivace 

e) fyzické dispozice 

f) myšlení 

9. Mezi fáze paměťového procesu NEPATŘÍ: 

a) vštěpování informace 

b) uchovávání informace 

c) vybavování informace 

d) reformulace informace 

10. Označte NESPRÁVNÉ tvrzení: 

a) Schopnost je vlastnost osobnosti, kterou lze rozvíjet 

b) Vloha je vrozený předpoklad 

c) Schopnost je vrozený předpoklad, který lze rozvíjet 

d) Schopnost je připravenost (dispozice) k určitému prožívání a chování 

11. Vnímání zprostředkují smysly (i více možností): 

a) čich 

b) chuť 

c) sluch 

d) hmat 

e) zrak 
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12. Prožívání je pouze (výhradně): 

a) Nepřetržitý tok psychických zážitků, které probíhají při různých stupních vědomí. 

b) Reakce jedince na okolní vjemy 

c) Nepřetržitý tok psychických zážitků u jedinců s plným vědomím 

13. Poruchy emocí se dělí na: 

a) Poruchy afektu, nálad a vjemu 

b) Poruchy afektu, nálad a vyšších emocí 

c) Poruchy nálad, afektu a intelektu 

d) Poruchy nálad, vyšších emocí, afektu a učení 

14. Označte NESPRÁVNÉ tvrzení (i více odpovědí): 

a) Nižší emoce navazuje na původní obranný charakter emocí 

b) Vyšší emoce mají souvislost s etikou, morálkou, intelektem či estetikou 

c) Vyšší emoce jsou vrozené a nejsou ovlivňovány společností 

d) Nižší emoce jsou reakcí na eticky hodnotitelný jev – stud, empatie 

15. Přímým důsledkem neuspokojených potřeb může být: 

a) Porucha pozornosti 

b) Porucha prožívání 

c) Porucha vnímání 

d) Frustrace a deprivace 


