
Milí žáci, 

ráda bych Vás poprosila o pomoc při závěrečném zpracování výsledků mé diplomové práce. 

Připravila jsem si pro Vás dotazník, jehož odpovědi mapují učivo druhého stupně základní 

školy předmětu Přírodopis. Prosím Vás, abyste ke svým odpovědím přistoupili zodpovědně  

a objektivně. Výsledky budou jen pro moji vlastní potřebu a pomohou mi ke zdárnému 

dokončení studia na vysoké škole. 

Dotazník je anonymní. 

 

Mnohokrát děkuji za Vaši ochotu a spolupráci. 

Bc. Petra Barešová (pbaresova@fzsbrdickova.cz) 

 

 Jsem:  

a) dívka 

b) chlapec 

 

1. Pojem zdraví se definuje jako:  

a) stav úplného bio-psycho-sociálního blaha  

b) stav pohody 

c) nepřítomnost bolesti 

 

2. Myslíš si, že bys byl/a schopen/a poskytnout svému kamarádovi/kamarádce kvalitní 

první pomoc? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) rozhodně ne 

d) spíše ne 

 

3. Mezi abiotické faktory nepatří: 

a) voda 

b) populace 

c) vzduch 
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4.  Myslíš si, že dostatečná relaxace může mít vliv na celkový zdravotní stav organismu? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) rozhodně ne 

d) spíše ne 

 

5. Nemocí AIDS může člověk onemocnět, je-li nakažen virem:  

a) chlamydie 

b) syfilis 

c) HIV  

 

6. Který z těchto antikoncepčních prostředků zabraňuje také přenosu pohlavních 

chorob? 

a) antikoncepční pilulky 

b) spermicidní gel 

c) kondom 

 

7. Mezi ženské pohlavní hormony nepatří: 

a) estrogen 

b) prolaktin 

c) testosteron 

 

8. Oplozené vajíčko se vyvíjí: 

a) ve vejcovodech 

b) v děloze 

c) ve vaječnících 

 

9. Myslíš si, že je věrnost ve vztahu dvou lidí důležitá? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) rozhodně ne 

d) spíše ne 

 

 



10. Používáš některou z těchto hygienických pomůcek denně? 

a) dentální nit, mezizubní kartáčky 

b) deodorant, antiperspirant 

c) sprchový gel, mýdlo 

d) slipové vložky (intimky) 

e) žádnou z uvedených 

 

11. Dal/a bys přednost vyučujícímu před rodiči v diskusi o otázkách lidského těla  

a sexuality?  

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) rozhodně ne 

d) spíše ne 

 

12. Mezi antikoncepční pomůcky nepatří: 

a) lubrikační gel 

b) pesar 

c) nitroděložní tělísko 

 

13. Vstřebávání živin do krve se děje: 

a) v žaludku 

b) v játrech 

c) v tenkém střevě 

 

14. Enzym vyskytující se ve slinách je: 

a) pepsin 

b) ptyalin 

c) gastrin 

 

15. Žluč se tvoří: 

a) v žaludku 

b) ve žlučníku 

c) v játrech 

 



16. Která z uvedených nabídek poživatin odpovídá nejvíce nárokům na zdravou výživu?  

a) luštěniny, broskev, tvaroh, ryba  

b) jablko, párek, mléko, brambory 

c) jogurt, rajče, salám, pohanka 

d) okurka, kefír, sója, hamburger 

 

17. Vegetariánství je:  

a) když někdo nejí zeleninu  

b) když někdo nejí živočišné produkty  

c) když někdo nejí maso  

 

18. Mezi příznaky anorexie patří:  

a) přibývání váhy při nedostatečné výživě 

b) přejídání a zvracení 

c) ubývání na váze z důvodu malého příjmu potravy 

 

19. Byla pro tebe témata v dotazníku známá? Setkal/a ses s nimi v hodinách 

přírodopisu?  

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) rozhodně ne 

d) spíše ne 

 

20. Váhal/a jsi během vyplňování dotazníku o svých odpovědích?  

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) rozhodně ne 

d) spíše ne 

 

 

 

 

 


