Instrukce: U každé otázky si pozorně přečtěte její zadání a zakroužkujte správné
odpovědi. Vždy minimálně jedna odpověď u každé otázky je správná. Pokud označíte
nesprávnou variantu odpovědi a chcete ji opravit, označte špatnou odpověď křížkem
a správnou pak opět zakroužkujte.
1.

Kdy bylo založeno samostatné Československo:
a) 18. 10. 1918
b) 28. 10. 1918
c) 28. 10. 1916
d) 28. 10. 1914

2.

Prvním předsedou vlády samostatné Československé republiky ze 14. 11. 1918 se
stal:
a) Vlastimil Tuzar
b) Edward Beneš
c) Karel Kramář
d) Antonín Švehla

3.

Mezi vnitřní funkce státu nepatří:
a) bezpečnostní funkce
b) sociální funkce
c) regulace zahraničního obchodu
d) kulturní funkce

4.

Mezi nedemokratické formy vlády nepatří:
a) plutokratická vojenská junta
b) zastupitelská demokracie
c) oligarchická diktatura
d) monokratická diktatura

5.

Prvním českým ombudsmanem se stal(a):
a) Dana Němcová
b) Otakar Motejl
c) Dagmar Burešová
d) Jiří Diendsbier

6.

Historicky prvním naším evropským komisařem v EU se stal:
a) Miloš Kužvart
b) Pavel Telička
c) Ivan Pilip
d) Vladimír Špidla

7.

V době okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 byl
prezidentem naší země:
a) Gustav Husák
b) Antonín Novotný
c) Alexander Dubček
d) Ludvík Svoboda

8.

V kterém roce nastoupil na trůn Karel IV?
a) 1346
b) 1436
c) 1348
d) 1438

9.

V kterém roce založil Karel IV. Karlovu univerzitu?
a) 1346
b) 1348
c) 1355
d) 1378

10. Který panovník zrušil řadu klášterů a současně zrušil nevolnictví?
a) Vladislav Jagelonský
b) Rudolf II.
c) Marie Terezie
d) Josef II.
11. K neverbálnímu druhu komunikace nepatří:
a) mimika
b) slova
c) podání ruky
d) gestikulace
12. Čeština je:
a) národním jazykem
b) světovým jazykem
c) živým jazykem
d) místním jazykem
13. Vokál je odborný název pro:
a) samohlásku
b) souhlásku
c) dvojhlásku
d) slabiku

14. Vyberte zkratková slova:
a) VZP
b) atd.
c) Sazka
d) ad.
15. Čeština patří do jazykové skupiny:
a) semitohamitské
b) kavkazské
c) indoevropské
d) ugrofinské
16. Druhý pád množného čísla slova husa je:
a) hus
b) husí
c) hous
d) housí
17. Staroslověnština:
a) je vývojovým předstupněm pračeštiny
b) je prvním spisovným jazykem Slovanů
c) byla užívána v 9. století
d) je spisovným jazykem Bulharů
18. Základní skladební jednotkou v češtině je:
a) výpověď
b) věta
c) souvětí
d) zpověď
19. Spojky:
a) spojují slova a věty
b) jsou plně významovým slovním druhem
c) rozdělují se na souřadné a nesouřadné
d) rozdělují slova a věty
20. Základním větotvorným vztahem je:
a) přisuzování
b) závislost
c) slučování
d) odlučování

21. Kronikář Kosmas byl:
a) duchovní
b) lidový písmák
c) zeman
d) arcibiskup
22. S kým se nemohl setkat K. J. Erben?
a) s F. L. Čelakovským
b) s Adamem Michnou z Otradovic
c) s Boženou Němcovou
d) s Karlem Havlíčkem Borovským
23. Mezi cestopisy Karla Čapka nepatří:
a) Anglické listy
b) Francouzské listy
c) Italské listy
d) Cesta na Sever
24. Nositelem Nobelovy ceny byl:
a) Karel Čapek
b) Jaroslav Seifert
c) František Hrubín
d) Vítězslav Nezval
25. František Kožík napsal životopisný román:
a) Nejmladší z Pierotů
b) Nejstarší z Pierotů
c) Největší z Pierotů
d) Nejslavnější z Pierotů
26. Jan Neruda je:
a) básník
b) básník a spisovatel
c) básník, spisovatel a novinář
d) básník a dramatik
27. Vrcholnou prózou Viktora Dyka je:
a) Včelař
b) Krysař
c) Kasař
d) Kapsář

28. Rychlé šípy napsal:
a) neznámý autor
b) Jaroslav Foglar
c) Bohumil Hrabal
d) Josef Kainar
29. Slavná ekonomická metafora o „Neviditelné ruce trhu“ je spjata se jménem:
a) Adama Smithe
b) Johna Stuarta Milla
c) Jeana Babtista Colberta
d) Miltona Friedmana
30. Etika je:
a) filozofická disciplína, jejímž předmětem je morálka
b) disciplina teoretické filozofie
c) soubor pravidel pro chování ve společnosti
d) nálepka na láhvi
31. Mezinárodní den lidských práv se slaví:
a) 17. listopadu
b) 1. května
c) 10. prosince
d) 6. října
32. Prvními signatáři Charty 77 byli:
a) Václav Havel, Jan Patočka, Jiří Hájek
b) Pavel Kohout, Vladimír Mlynář, Pavel Landovský
c) Ludvík Vaculík, Jan Ruml, Alexander Dubček
d) Eva Kantůrková, Petr Pikhart, Jiří Diendsbier
33. Mezi základní svobody EU nepatří:
a) volný pohyb práce
b) volný pohyb osob
c) volný pohyb zboží
d) volný pohyb kapitálu
34. Soubor norem vydaných státem, které jsou pro společnost závazné a jsou
vynucovány státní autoritou, se nazývá:
a) morálka
b) právo
c) státní regulace života občanů
d) etiketa

35. Univerzálním jazykem středověkých vzdělanců byla:
a) angličtina
b) latina
c) hebrejština
d) němčina
36. Který spis nenapsal Jan Hus?
a) O církvi
b) Knížky o svatokupectví
c) O šelmě ryšavé
d) Listy z Kostnice
37. Heslo Evropské unie zní:
a) Jeden za všechny, všichni za jednoho
b) Volnost, rovnost, bratrství
c) V jednotě je síla
d) Jednota v rozmanitosti
38. V Občanském právu vzniká právní subjektivita:
a) narozením
b) dovršením věku 15 let
c) dovršením věku 18 let
d) uzavřením manželství
39. Co sleduje vláda snížením daní?
a) snížení deficitu ve státním rozpočtu
b) podporu podnikání
c) snížení státního dluhu
d) růst kurzu české koruny
40. Který den si připomínáme jako Den upálení mistra Jana Husa?
a) 8. květen
b) 5. červenec
c) 6. červenec
d) 28. říjen
41. Mezi ústavou vymezené státní symboly ČR nepatří:
a) státní hymna
b) státní pečeť
c) státní barvy
d) korunovační klenoty

42. S kterým jménem je spojen pokus o reformu „Pražské jaro“?
a) Václav Havel
b) Alexander Dubček
c) Josef Smrkovský
d) Ludvík Svoboda
43. V kterém roce byl poprvé zvolen prezidentem Václav Havel?
a) 1989
b) 1990
c) 1991
d) 1992
44. V kterém roce byl poprvé zvolen prezidentem ČR Václav Klaus?
a) 2000
b) 2001
c) 2002
d) 2003
45. V kterém roce byly vyhlazeny Lidice?
a) 1939
b) b)1940
c) 1941
d) 1942
46. V kterém roce se upálil Jan Palach?
a) 1968
b) 1969
c) 1970
d) 1971
47. Kdy došlo k rozdělení Československa na Českou republiku a Slovenskou republiku?
a) 1. 1. 1990
b) 1. 1. 1991
c) 1. 1. 1992
d) 1. 1. 1993
48. Jakou složku státní moci reprezentuje ministr spravedlnosti?
a) moc výkonnou
b) moc zákonodárnou
c) moc soudní
d) žádnou z nich

49. Jaký soud rozhodoval o volebním zákonu?
a) Nejvyšší soud
b) Nejvyšší správní soud
c) Ústavní soud
d) Vrchní soud
50. Václav Havel svůj filozofický esej o významu slova pro člověka a pro společnost
nazval:
a) Esej o slově
b) Slovo o slovu
c) Slova, slova, slova
d) Sláva slova

