
Život mezi lidmi 

 
  

 

1. Minorita =  

a) menšina 

b) většina 

c) neurčitá skupina lidí 

2. Majorita =  

a) menšina 

b) většina 

c) neurčitá skupina lidí 

3. Socializace =  

a) proces přeměny člověka z bytosti biologické na bytost společenskou 

b) výchovné působení na jedince, převýchova pachatele 

c) proces přeměny člověka z bytosti společenské na bytost biologickou 

4. Resocializace =  

a) proces přeměny člověka z bytosti biologické na bytost společenskou 

b) výchovné působení na jedince, převýchova pachatele 

c) proces přeměny člověka z bytosti společenské na bytost biologickou 

5. Davová psychóza =  

a) psychologický neklid jedince 

b) lidé reagují na stejné podněty podobným chováním 

c) výsměch k neúspěchu jedince 

6. Ironie =  

a) jemný výsměch 

b) výsměch s tragickým koncem 

c) vtip 

7. Záměrné působení na jedince mohou představovat zejména 

a) rodiče 

b) idoly 

c) vzory 

 

 

8. Neúmyslné působení představují především 

a) rodiče 



b) učitelé 

c) idoly 

9. Když uvidíš, že někdo ubližuje někomu jinému, jak se zachováš? 

....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

10. Sociální skupina =  

a) 1 a více osob, které tráví čas stejnou činností 

b) 2 a více osob, které tráví čas stejnou činností 

c) 3 a více osob, které tráví čas stejnou činností 

11. Návštěvníci kina jsou součástí 

a) přechodné skupiny 

b) primární skupiny 

c) stálé skupiny 

12. Kdo na tebe jako žáka ve škole určitě nepůsobí (nemá vliv)? 

............................................................................................................................................... 

13. Kdo na tebe ve škole určitě působí (kdo tě ovlivňuje)? 

............................................................................................................................................... 

14. Ovlivňuje tě nějak komunikace s učitelem (učitelkou) v průběhu vyučování? Kladně či 

záporně? 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

15. Sledování sportovního utkání v TV můžeme chápat jako 

a) aktivní trávení volného času 

b) pasivní trávení volného času 

c) aktivní trávení volného času, musíme při tom ale stále běhat kolem televizoru 



16. Mimoslovní komunikaci můžeme označit také jako 

a) neverbální 

b) verbální 

c) nekomunikativní 

17. Uveď příklady neverbální komunikace. 

............................................................................................................................................... 

18. Hromadné sdělovací prostředky působí na 

a) velké množství lidí 

b) malé množství lidí 

c) zanedbatelné množství lidí 

 

 

 

 

 


