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TEST – VZDĚLÁVÁNÍ A KVALIFIKACE 

1. Nejorganizovanější formou vzdělání je: 

a) Hra 

b) Kurz 

c) Vyučování 

d) Nápodoba 

2. Mezi stupně vzdělávání v České republice patří (i více odpovědí): 

a) Předškolní vzdělávání 

b) Základní vzdělávání 

c) Mimoškolní vzdělávání 

d) Střední vzdělávání 

e) Vyšší odborné vzdělání 

f) Vysokoškolské vzdělání 

3. Systém mezinárodního kódování úrovně vzdělání se ve zkratce nazývá: 

a) ISCED 

b) IQED 

c) INUIT 

d) EUROED 

e) EUROPASS 

4. Předškolní vzdělávání: 

a) Je součástí povinné školní docházky 

b) Není součástí povinné školní docházky 

5. Děti, které se nezúčastňují předškolního vzdělávání: 

a) Nemají problémy s adaptací na školní kolektiv 

b) Mají problémy s adaptací na školní kolektiv 

c) Nemají problémy s adaptací na školní kolektiv, protože před začátkem školní docházky musí 

projít vyšetřením v PPP 

d) Mají problémy s adaptací na školní kolektiv v případech, kdy rodiče žádají o odklad školní 

docházky 

6. Kapalínův index je: 

a) Posouzení vztahu mezi poměrem výšky a váhy 

b) Pravolevá orientace 

c) Věk dítěte v limitu vstupu do školy 

d) Test sestávající se se třech podtestů 
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7. Mezi znaky školní zralosti NEPATŘÍ: 

a) Vyšetření kognitivních schopností 

b) Úroveň zrakové diferenciace 

c) Míra regulace uspokojování svých potřeb 

d) Míra adaptace na školní kolektiv 

8. Základní vzdělání se NEREALIZUJE: 

a) Na základní škole 

b) Na základní škole speciální 

c) Na nižším stupni víceletých gymnázií 

d) V mateřské škole 

9. Do vyššího ročníku (třídy) základní školy postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl: 

a) Ze všech povinných předmětů 

b) Ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP s výjimkou předmětů výchovného zaměření 

stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn 

c) Z českého jazyka a matematiky 

10. Klíčové kompetence: 

a) představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 

b) jsou metody vyučování 

c) Jsou formou vyučování 

 jsou obsahem vyučování 

11. Do vzdělávací oblasti “Člověk a příroda” NEPATŘÍ: 

a) Výtvarná výchova 

b) Fyzika 

c) Přírodopis 

d) Zeměpis 

12. Střední vzdělání (bez vyučení a maturity) probíhá po dobu: 

a) Čtyř až pěti let 

b) Tří až čtyř let 

c) Dvou až tří let 

d) Jednoho až dvou let 

13. Forma závěrečné zkoušky s vyučením je: 

a) Vypracování závěrečné písemné práce, obhajoba práce, test z Českého jazyka a volitelného 

předmětu 

b) Písemná zkouška z odborných předmětů, ústní a praktická zkouška z odborných předmětů 

c) Praktická a teoretická zkouška z odborných předmětů 
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14. Maturitní zkouška se sestává z těchto částí: 

a) Teoretická a odborná část 

b) Společná a profilová část 

c) Didaktický test a písemná zkouška 

15. Po ukončení vyššího odborného vzdělání je absolventovi udělen titul: 

a) DiS. psaný za jménem 

b) DiS. psaný před jménem 

c) Ing. psaný před jménem 

d) Ph.D. psaný za jménem 

16. Akademický titul BcA. získává absolvent: 

a) Magisterského studia ekonomického směru 

b) Bakalářského studia uměleckého směru 

c) Bakalářského studia ekonomického směru 

d) Magisterského studia technického směru 

17. Magisterský studijní program se ukončuje: 

a) Vypracováním závěrečné práce, státní zkouškou z teorie, praktickou zkouškou 

b) Vypracováním diplomové práce, státní závěrečnou zkouškou, obhajobou diplomové práce 

c) Vypracováním disertační práce, státní závěrečnou zkouškou, obhajobou disertační práce 

d) Vypracováním bakalářské práce, státní závěrečnou zkouškou, obhajobou publikační činnosti 

18. Kvalifikace ve smyslu vzdělávání je: 

a) Odborná připravenost k nějaké specifické činnosti 

b) Schopnost vykonávat nějakou činnost 

c) Rozhodnutí jedince vykonávat odbornou činnost 
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