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Řešení: 

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD 

1) Empatie patří mezi dovednosti, které jsou součástí kompetencí pro demokratickou 

kulturu. Co přesně slovo „empatie“ znamená? 

a) slouží k pochopení obsahu a formy sdělení 

b) je to schopnost nahlížet na svět očima druhých, vcítit se do jejich pocitů 

c) dovednost nezbytná ke změně vlastních myšlenek a názorů 

 

2) Co nepatří mezi postoje? 

a) tolerance k nejednoznačnému 

b) kulturní rozmanitost 

c) respekt 

 

3) Jak se jmenuje dokument vydaný Valným shromážděním OSN v roce 1948? 

a) Deklarace práv člověka a občana 

b) Listina základních práv a svobod 

c) Všeobecná deklarace lidských práv 

 

4) Která politická ideologie usiluje o vybudování sociálního státu, ve kterém by byl 

zajištěn blahobyt občanů pomocí přerozdělování bohatství? 

a) liberální 

b) sociálně-demokratická 

c) konzervativní 

 

5) Co je typické pro pravici? 

a) ochrana soukromého vlastnictví, svoboda podnikání, sociální politika 

b) odmítání sociální rovnosti, zásahu státu do fungování ekonomiky, ochrana soukromého 

vlastnictví 

c) kolektivní forma podnikání, rovnostářství, zásahy státu do ekonomiky 
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6) Co je participace? 

a) právní svazek mezi občanem a státem 

b) sdílení něčeho, účast nebo podílení se na něčem 

c) povolební spojení dvou a více politických stran s podobným programem 

 

7) Co je koalice? 

a) forma politického zřízení 

b) politické strany, které se nepodílejí na vládě 

c) spojení dvou a více politických stran s podobným programem 

 

8) Co je transparentnost? 

a) znamená dostatečně jasný, zřejmý, zřetelný, v politice označuje požadavek na 

průhledné a veřejně přístupné jednání ze strany státu 

b) postupná přeměna 

c) posun od tolerance k plnohodnotnému respektování různosti, tvoří základ podstaty 

pluralismu 

 

9) Jak se jmenuje organizace, která sdružuje parlamenty z celé republiky? 

a) Česká středoškolská unie 

b) Post Bellum 

c) Všenárodní samospráva 

 

10) Která organizace připravuje pro středoškoláky projekt Studentské volby? 

a) Česká středoškolská unie 

b) UNICEF 

c) Člověk v tísni 
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11) Která organizace vznikla jako reakce na utrpení dětí po 2. světové válce? 

a) UNICEF 

b) Charita Česká republika 

c) Člověk v tísni 

 

12) Která organizace je zřizována římskokatolickou církví? 

a) Post Bellum 

b) Charita Česká republika 

c) Člověk v tísni 

 

13) Kterou organizaci od svého vzniku v roce 1992 řídí Šimon Pánek? 

a) Charita Česká republika 

b) Člověk v tísni 

c) Česká středoškolská unie 

 

14) Paměť národa je projektem, který pomocí vzpomínek pamětníků přibližuje důležité 

momenty 20. století nejmladší generaci. Která organizace stojí za jeho vznikem? 

a) Charita Česká republika 

b) Člověk v tísni 

c) Post Bellum 

 

15) Odkdy se datuje spolupráce evropských států, která postupně vedla až k vytvoření EU? 

a) od konce 2. světové války 

b) od roku 1958 

c) od roku 1993 

 

16) Kolik členů má Evropská unie? 

a) 25 

b) 27 

c) 30 
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17) Která země vystoupí/vystoupila z Evropské unie? 

a) Francie 

b) Spojené království 

c) Portugalsko 

 

18) Kdy vstoupila ČR do Evropské unie? 

a) 2004 

b) 2001 

c) 2003 

 

19) Jaký je správný název obecního úřadu ve statutárních městech? 

a) městský úřad 

b) magistrát 

c) úřad města 

 

20) Co je základním orgánem obce? 

a) zastupitelstvo 

b) vedení obce 

c) výkonný výbor 

 

21) Jak se jmenuje orgán, který je zřizován při školách a jehož členy jsou zákonní zástupci 

nezletilých žáků či zletilí žáci, zástupci zřizovatele školy a pedagogičtí pracovníci? 

a) sdružení přátel školy 

b) školská rada 

c) školní parlament 
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22) V kterém roce bylo v Ústavě ČSR zakotveno všeobecné, přímé, rovné a tajné volební 

právo? 

a) 1920 

b) 1946 

c) 1990  

 

23) Který stát jako první na světě přiznal ženám volební právo? 

a) USA 

b) Nový Zéland 

c) Finsko 

 

24) K základním znakům voleb patří, že jsou rovné. Co to přesně znamená? 

a) volit může každý bez ohledu na pohlaví, národnost, rasovou či etnickou příslušnost, 

politické přesvědčení 

b) volič má svobodu výběru mezi politickými subjekty 

c) hlasy všech voličů mají stejnou váhu 

 

25) Kolik poslanců má Poslanecká sněmovna? 

a) 200 

b) 181 

c) 220 

 

26) Kdo se může stát senátorem? 

a) občan starší 40 let 

b) občan starší 21 let 

c) občan starší 18 let 
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27) Co je podmínkou k podání kandidatury na prezidenta? 

a) podpora 20 poslanců nebo 10 senátorů nebo získání 50 000 podpisů občanů 

b) získání 10 000 podpisů občanů a podpora 20 poslanců 

c) podpora 10 poslanců a 5 senátorů nebo 30 000 podpisů občanů 

 

28) Jak dlouhé je volební období senátorů? 

a) 2 roky 

b) 4 roky 

c) 6 let 

 

29) Kolik členů má zastupitelstvo kraje? 

a) určuje se podle počtu obyvatel v kraji 

b) nejvíce 40 

c) počet na další volební období stanoví stávající zastupitelstvo 

 

30) Jak dlouho trvá mandát europoslance? 

a) 4 roky 

b) 6 let 

c) 5 let 

 

31) Kdo je předsedou politického hnutí ANO? 

a) Petr Fiala 

b) Andrej Babiš 

c) Jaroslav Faltýnek 

 

32) Kterou stranu můžeme označit jako liberálně konzervativní a pravicovou? 

a) ODS 

b) Piráti 

c) KSČM 
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33) Která strana uspěla v posledních komunálních volbách v roce 2018 v řadě obcí a 

v Praze obsadila post primátora? 

a) TOP 07 

b) Piráti 

c) KDU-ČSL 

 

34) S kterou stranou je svázáno jméno prezidenta Miloše Zemana? 

a) KDU-ČSL 

b) ČSSD 

c) ODS 

 

35) Která strana patří k nejstarším (vznik v roce 1919)? 

a) KSČM 

b) KDU-ČSL 

c) SPD 

 

36) Jak se jmenuje politické hnutí, které je zaměřené na komunální politiku a jeho 

předsedou je Petr Gazdík? 

a) Piráti 

b) STAN 

c) SPD 
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STUDENTSKÝ PARLAMENT 

37) Kdo všechno se podílí na přípravné fázi vzniku studentského parlamentu? 

a) ředitel školy, rodiče, žáci, nepedagogičtí pracovníci 

b) ředitel školy, žáci, koordinátor, učitelský sbor 

c) zastupitelé obce, ředitel školy, učitelé, koordinátor 

 

38) K formálním podmínkám studentského parlamentu nepatří: 

a) prostor pro setkávání, technické vybavení 

b) místo pro propagaci, vyjasnění termínu schůzek 

c) dohoda o pracovní činnosti, kancelářské potřeby 

 

39) Která funkce nepatří mezi volené? 

a) předseda studentského parlamentu 

b) zapisovatel 

c) místopředseda studentského parlamentu 

 

40) Kdo je koordinátor studentského parlamentu? 

a) dospělá osoba (zpravidla učitel), která studentský parlament partnersky vede 

b) ředitel školy 

c) pedagogický pracovník, který je zároveň předsedou studentského parlamentu  

 

41) Která metoda slouží k třídění nápadů při diskuzi? 

a) brainstorming 

b) SWOT analýza 

c) dotazník 

 

42) Co je nejvhodnějším způsobem komunikace v rámci studentského parlamentu? 

a) pravidelné schůzky 

b) sociální sítě 

c) pravidelné schůzky a v případě rychlých sdělení a okamžitých rozhodnutí sociální sítě 
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43) Kdo patří do týmu koordinátora? 

a) ředitel, třídní učitel, nepedagogický pracovník 

b) koordinátor, učitel, ředitel 

c) ročníkový učitel, koordinátor, ředitel 

 

44) Co nepatří mezi dlouhodobé cíle? 

a) zlepšení klima školy 

b) zvýšení pocitu sounáležitosti se školou 

c) vedení jednání 

 

45) Kdo vyhlašuje termín voleb ve škole? 

a) ředitel školy 

b) koordinátor studentského parlamentu 

c) předseda studentského parlamentu 

 

46) Kdo zajišťuje přípravu a realizaci voleb do studentského parlamentu? 

a) ředitel školy a pedagogický sbor 

b) koordinátor se svým týmem 

c) žáci jednotlivých tříd 

 

47) Jaké funkce ve studentském parlamentu patří mezi volené? 

a) předseda a kronikář 

b) předseda a místopředseda 

c) nástěnkář a pokladník 

 

48) Co nepatří mezi povinnosti předsedy studentského parlamentu? 

a) svolávat a řídit jednání studentského parlamentu 

b) zastupovat studentský parlament při jednáních  

c) pořizovat zápisy z jednotlivých jednání studentského parlamentu 
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49) Co není v pravomoci řadového člena studentského parlamentu? 

a) svolávat a řídit jednání studentského parlamentu 

b) účastnit se všech jednání 

c) předkládat náměty a podněty k projednání 

 

50) Co je nutné pro přijetí projednávaného návrhu? 

a) při hlasování se musí kladně vyslovit nadpoloviční většina přítomných členů 

b) rozhodující je hlas předsedy  

c) o předloženém návrhu se nehlasuje, členové se domluví 

 

51) Jaký je správný postup při realizaci akce? 

a) rozdělení rolí, propagace, předložení návrhu řediteli, realizace akce, výběr, zhodnocení 

b) předložení návrhu řediteli, rozdělení rolí, výběr, propagace, realizace akce, zhodnocení 

c) výběr, rozdělení rolí, předložení návrhu řediteli, propagace, realizace akce, zhodnocení 


