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Z uvedených odpovědí je jedna správná. 

 

1. Stát je: 

a) společenství politických organizací 

b) společenství obyvatel na určitém ohraničeném území 

c) organizace konkrétního národa 

 

2. Které národnosti jsou v České republice nejpočetnější? 

a) polská, řecká, ukrajinská 

b) česká, německá, moldavská 

c) česká, slovenská, polská 

 

3. Jak se nazýval státní útvar, jehož jsme byli součástí před vznikem samostatného 

      Československa v roce 1918? 

a) Velkomoravská říše 

b) Rakousko-uherská monarchie 

c) České království 

 

4. Co nepatří mezi státní symboly České republiky? 

a) státní pečeť 

b) vlajka prezidenta republiky 

c) střední státní znak 

 

5. Nejvyšší právní normou právního řádu České republiky je: 

a) občanský zákoník 

b) Ústava České republiky 

c) zákoník práce 

 

6. Senát České republiky je: 

a) horní komorou Parlamentu ČR 

b) střední komorou Parlamentu ČR 

c) dolní komorou Parlamentu ČR 

 



7. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je voleno: 

a) 150 poslanců 

b) 200 poslanců 

c) 220 poslanců 

a,  

8. Vládu České republiky tvoří: 

c) předseda, místopředsedové a ministři 

b) předseda, premiér a ministři 

c) předseda, prezident a ministři 

 

 

9. Prezident České republiky je z Ústavy České republiky: 

a) velitel státu 

b) hlava státu 

c) guvernér státu 

 

 

10. Co jsou ekologické organizace? 

a) občanské iniciativy, které se snaží chránit životní prostředí 

b) orgány státu zabývající se migrační politikou 

c) profesní odborové organizace 

 

 

11. Hejtman je osoba: 

a) stojící v čele obce 

b) stojící v čele kraje 

c) stojící v čele zájmového spolku 

 

 

12. Nezaměstnanost, alkoholismus, narkomanie jsou: 

a) sociální problémy 

b) ekologické problémy 

c) kulturní problémy 

 

 

13. NATO je zkratka pro: 

a) světovou obchodní organizaci 

b) vojenský blok ve východní Evropě 

c) vojensko-bezpečnostní blok severoatlantické aliance 

 

 

14. Do skupiny materiálních statků řadíme: 

a) budovy a stroje 

b) vědomosti 

c) etiku 

 

 

15. V eurozóně je měnovou jednotkou: 

a) EBRO 

b) EURO 

c) ESRO 

 

Výsledky: 1b, 2c,3b, 4c,5b, 6c,7b, 8a, 9b,10a, 11b, 12a, 13c, 14a, 15b 


