




Test: Celek _ výřez

v k.ždé následující úloze je drín jeden ,,celeť.u)rvni obriázck vlevo) a pet jeho moŽných
v.ýíezů 1menši obrazky označené A - E).
Určote, kteý z obnázků A _ E lze lryřiznout z pwnibo obrázku 1neuvaŽujte Clrobné rozdíly,
kIeré mohou vznikrrout při reprodúci zadání télo úlohy)'
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Test: Rozlišení rozdílů

V kaŽdé nas1edující úloze je dána řada šesti obrrizků. Prvr-ri obrázek zleva (neoznačený,
oddělený svislou čarou) je vzor. Z pěti obrazků niísledujících za svislou čarou (a - e), lTberte
len. k(eď se nejlépe shoduje se vzorenr'
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Test: Diagramy a tabutky

V každé následujíci ú1ozcje zadán prob1ém ajeiro grafické zobrazení'
Vybeíe správnou odpověd'(A E)'

V určitých případechje účinnost antimykotika posuzována podle četnosti výskýu plísní
ve stolici a vc sputu (z bronclriálnich cest). NásledLr.jicí výsledky byly ziskány přr

pozorovánj \'e1ké skuprny pacientů ( L 00%), kteii by]i ]éčeni určit)im antinykotikem ] 2

měsíců.

Které z následlÚiciclr tvrzcni !9]! ]noŽno Z 91afll odvodit?
A) Podállí antimykotika sniŽÚe přítomnost plisni vc stolici a ve sputu ve slo!lláni

\c sl'l\--nl nie l.,_c.ltl'cm onelnocněni
(a1) Črrr d' i lc ol'l'a lé('(|l' lin'dlollhodoocj-lje L.pi.lr leihr
ř1 Slr'cr í1''itomrro.lipllsl'I\eslolrl'I jr ccllové výr:zrei.r 1c/ V. 'IL'U
D) U ncjllléně dvou třctin pacientů lrení plísňová inIekcc po třeclr měsícíclr

přjtomna'
E) U nejrnéně kaŽdého pátéiro pacienta se během telapie po přeclrodnéur z1cpscnr

Znovu objevuje přítonlnost p]íS íve spulu'



Matematické problémy

V každé následující ílloze si přečtětc zadáni a pak vyber1e splávnou odpověď ( A - E )

K výrobě ichtamolového čípkrrje zapotřebí 0,3 g ichtanro1u, 0,02 g sr]chého titrovaného
výtažku z iistů rr-rlíku zlomocnélro (B) a 2 g kakaového másla (o.C.)

Máte k dispozici 1'5 g ichtyolu.

Kolik člpků (Supp.) lze z tohoto muožství vyrobit ajaká další množství subslancíjsou
k výrobě zapotřebí?

A) 2s Supp. 0,1 g B. a 100 g O.C.
B7 J Supp. 0.5 g B. a l0 g O.C.
C) 5 Supp.0,4gB.a 8gO.C.
!) 3 Supp.0.6gB.a 6gO.C.

5 Suoo. 0.1 s B. a 10 e O. C.

můžc sestávat z kakaového másla (ol'Cacao).

LókaŤ předepisuje čipky Podle následujiciho leceptuI

Morfium 0,05 g

Extractum Belladonnae 0,03 g

o]' Cacao ad 2,0 g (doplnění do 2,0 g)

Uvedené rnnožství jednotlivých substancí se počítá na plocenta a platí pro jeden čípek.
Jak vysoký je procen1uá1ní podíl Morf'ia a Extractum Be]ladonnae v kaŽdérn čípkrr?

Ay 0,'{ oo Morfia a 0,15 oo LxtractLm Bell.rdonnae

B) 2,00 % Morfia a 3,00 o/o Extractum Belladonnae
C) 2,75 % Morfia a 3,25 o/o Extractuu Beiladonnae

@ z,50 % Morfiu a 1,50 oÁ Extlactum Belladotnae
E) 5'00 % MorÍla a 3'00 0% Extmctum Belladonnae
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