
Příloha: 

Výstupní test k přednášce „Láska ano, děti ještě ne“ (přednášející MUDr. Petr Kovář) 

 

       Jméno a příjmení: ………………………………………… 

       Třída: ………………………… 

 

1. Do kolika let je pohlavní styk nezákonný? ……………………………………………….. 

2. Nejúčinnějším antikoncepčním prostředkem, který chrání nejen proti nežádoucímu 

otěhotnění ale i proti pohlavním nemocem, je 

a) antikoncepční krém 

b) kondom (prezervativ) 

c) hormonální tablety 

3. Urči správné seřazení antikoncepčních metod od nejspolehlivější po nejméně spolehlivou 

a) sterilizace, kondom, hormonální antikoncepce v pilulkách, přerušovaná soulož 

b) hormonální antikoncepce v pilulkách, kondom, přerušovaná soulož, sterilizace 

c) sterilizace, hormonální antikoncepce v pilulkách, kondom, přerušovaná soulož 

4. Kondom, neboli prezervativ, tě ochrání: 

a) před nežádoucím těhotenstvím 

b) před ničím, protože je nespolehlivý 

c) před nežádoucím těhotenstvím i před pohlavně přenosnými chorobami 

5. Hormonální antikoncepce může být do těla vpravována 

a) v pilulkách, v podkožních implantátech, náplasťovým systémem, injekcí, nitroděložním 

tělískem 

b) v pilulkách a ve speciálních spermicidních gelech a krémech 

c) pouze v pilulkách 

6. Co je to „záchranná antikoncepce“?  ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Kde seženeš „záchrannou antikoncepci“, pokud je ti méně než 16 let?  

a) pouze v lékárně a to pouze na lékařský předpis 

b) běžně v drogeriích a lékárnách 

c) pouze v lékárně, ale předpis od lékaře nepotřebuji 

8. „Záchrannou antikoncepci“ musí dívka užít 

a) ihned po pohlavním styku 

b) co nejdříve po pohlavním styku 

c) do 3 dnů od pohlavního styku 



 

9. Který z partnerů by se měl o antikoncepci starat především? 

a) především kluk, protože by bylo divné, kdyby si kondomy kupovala holka 

b) holka, protože je především v jejím zájmu, aby nebyla těhotná 

c) oba partneři, protože to je jejich společná záležitost, na které je nutné, aby se dohodli 

 

 

10. Pokud má dívka podezření, že by mohla být těhotná, co udělá? 

a) bude čekat co nejdéle, dokud si nebude se svou předtuchou 100% jistá 

b) v lékárně si zakoupí těhotenský test (nejlépe hned dva) a bude-li jeho výsledek pozitivní, 

ihned se objedná ke svému gynekologovi 

c) nechá si to pro sebe, je to přeci jen její věc 

 

11. U ženy může být provedena interrupce  

a) do 6. týdne od poslední menstruace 

b) do 12. týdne od poslední menstruace 

c) do 4. měsíce těhotenství 

 

12. Dívka mladší 16ti let, u které je prováděna interrupce 

a) nemusí o interrupci nikomu říkat, neboť jde o lékařské tajemství 

b) nemocnice písemně vyrozumí rodiče o interrupci 

c) před interrupcí je nutný souhlas rodičů dívky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky: 

1. do 15ti let 

2. B 

3. C 

4. C 

5. A 

6. jednorázová pilulka, kterou dívka může požít, pokud měla nechráněný pohlavní styk. 

7. A 

8. C 

9. C 

10. B 

11. B 

 


