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TEST – DIDAKTIKA 4, 5 

 

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

1. Označte správné tvrzení: 

a) Metoda je cílevědomý, koordinovaný a záměrný postup 

b) Metoda je postup, kterým reagujeme na dění ve třídě 

c) Metoda je postup, který je vždy konzultován s ředitelem školy 

d) Metoda je definice edukačního cíle 

2. Mezi faktory, které ovlivňují volbu metody patří (i více odpovědí): 

a) Obsah vzdělávání 

b) Cíl vyučovací jednotky 

c) Možnosti žáků 

d) Možnosti učitele 

e) Zákonitosti vyučovacího procesu 

f) Předcházející zkušenosti s účinností metody 

3. Je materiálně technické zabezpečení jeden z faktorů, který ovlivňuje metodu? 

a) Ano 

b) Ne 

4. Metody podle etapy vyučovací jednotky. Která z možností je NESPRÁVNÁ? 

a) Metody motivační 

b) Metody expoziční 

c) Metody fixační 

d) Metody diagnostické 

e) Metody aplikační 

f) Metody socializační 

5. Úkolem motivační metody je: 

a) Nácvik, přecvičování 

b) Opakování učiva 

c) Zvýšit zájem o činnost 

d) Expozice nového učiva 

6. Označte NESPRÁVNÉ tvrzení: 

a) Motivační metody se dělí na úvodní a průběžné 

b) Průběžná motivační metoda je pochvala a povzbuzení 

c) Hodnocení žáka je metoda motivační, úvodní 
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7. Mezi metody expoziční patří: 

a) Prvotní seznámení s učivem 

b) Klasifikace vědomostí a zručností 

c) Nácvik, přecvičování 

d) Pochvala, kritika, povzbuzení 

8. Využití vědomostí v konkrétní činnosti je metoda: 

a) Motivační 

b) Expoziční 

c) Fixační 

d) Diagnostická 

e) Aplikační 

9. Mezi slovní metody, kdy je zdroje psaná a mluvená řeč NEPATŘÍ (i více odpovědí): 

 Nácvik pohybových a praktických činností 

a) Manipulace s předmětem 

b) Výklad a přednáška 

c) Metoda písemné práce 

d) Grafické a výtvarné činnosti 

10. Učitel spustil výukový film, který se týká vyučovacího tématu – “Život lesních zvířat”. Jakou použil 

metodu? 

a) Slovní metodu 

b) Metodu názorně demonstrační 

c) Metodu dovednostně praktickou 

11. Metoda monologická, dialogická, metoda práce s knihou a metoda písemných prací. Uvedené 

metody patří mezi: 

a) Metody slovní 

b) Metody názorně demonstrační 

c) Metody dovednostně praktické 


