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Oddíl I. 
 
Text k otázkám č. 1, 2, 3.  
 
Africký kontinent s 55 státy a rozlohou 30 mil. km2 je třetím největším 
kontinentem světa. Populace zde dosáhla jedné miliardy, z toho 340 
milionů lidí žije za méně než jeden dolar na den. Sedmdesát procent 
všech nakažených AIDS pochází z Afriky, 140 dětí z 1000 je číslem 
průměrné dětské úmrtnosti, 54 let je průměrná délka života. Jen 58 
procent obyvatel má přístup k pitné vodě a 41 procento lidí straších 15 
let je negramotných. S touto realitou se musí potýkat i Africká unie, 
která disponuje průměrným rozpočtem 250 mil. USD a mandátem 54 
heterogenních členských států. 
Africká unie (AU) oficiálně vznikla 9. 6. 2002 na summitu v Durbanu 
jako nastupující organizace neúspěšné Organizace africké jednoty 
(OAJ). V té době měla 53 členů, Maroko vystoupilo z OAJ v roce 1984 
poté, co byla v roce 1982 připuštěna Západní Sahara. Africká unie 
sdružuje kromě Maroka všechny státy afrického kontinentu. Po vzniku 
Jižního Súdánu v roce 2011 se jedná o 54 členských států. 
Jedním z hlavních problémů OAJ, založené v roce 1963, vedoucím až 
k jejímu zániku byl fakt, že Charta OAJ se soustředila na ochranu 
členských států, ne však na ochranu obyvatel těchto států.  
S čím se ovšem Africká unie skutečně nevyrovnala, jsou finanční 
problémy a celková financovatelnost rozpočtu AU z afrických zdrojů. 
Nedostatek financí pramení z nesolventnosti některých členských států 
v placení členských příspěvků. Africká unie se proto snaží řešit 
nedostatek financování hledáním alternativních zdrojů, kterými mohou 
být: dovozní daně, daň z letenek či daň z pojistného. 
 
1) Ke které z událostí došlo 20 let po založení Organizace africké 

jednoty? 
a) K vystoupení Maroka z OAJ. 
b) Ke genocidě ve Rwandě 
c) K připuštění Západní Sahary do OAJ 
 

2) Jak se lišil počet členů Africké unie na konci roku 2011 oproti 
době jejího založení? 
a) Počet se nezměnil, protože vystoupilo Maroko, ale vzápětí 

vstoupil Jižní Súdán. 
b) Počet vzrostl o jednoho, když vnikl Jižní Súdán. 
c) Počet členů se nezměnil, protože po přijetí Západní Sahary 

vystoupilo Maroko. 
 
3) Na kterou z následujících otázek je na základě textu možné 

odpovědět? 
a) Kolik let po založení OAJ vznikla její nástupnická organizace? 
b) Kdo dal impuls k založení Africké unie? 
c) Proč považuje OSN Západní Saharu za nesamosprávné území? 

 
4) Etnologie vznikla ve druhé polovině 19. století jako speciální 

disciplína pro studium mimoevropských národů, zatímco studium 
evropských národů zůstalo i nadále předmětem zájmu sociologie 
(obyvatelstvo měst) a etnografie (obyvatelstvo venkova). 

 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 
 
a) Mimoevropské národy byly do 19. století v Evropě zcela 

neznámé. 
b) Ve druhé polovině 19. století vzniká řada nových vědních 

oborů. 
c) Etnografie a sociologie jsou starší než etnologie. 

 
5) Pro provádění společné bezpečnostní a obranné politiky dávají 

členské státy k dispozici EU civilní a vojenské prostředky, aby 
přispěly k plnění cílů vymezených Radou EU. 
 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 
 
a) Koordinace společné bezpečnostní a obranné politiky EU je 

prvořadým úkolem Rady EU. 
b) Společná bezpečnostní a obranná politika souvisí s plněním 

cílů vymezených Radou EU. 
c) EU v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky nemůže 

disponovat vojenskými prostředky členských států EU. 
 

 

6) V čele zpravodajských služeb stojí ředitelé volení různými 
institucemi. Například ředitele Bezpečnostní informační služby 
jmenuje - po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR (PSP ČR) příslušném ve věcech bezpečnosti - vláda. 
 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

 
a) Ředitele Bezpečnostní informační služby jmenuje 

Bezpečnostní výbor PSP ČR. 
b) V čele Bezpečnostního výboru PSP ČR stojí ředitel. 
c) Přinejmenším jednoho ředitele zpravodajských služeb jmenuje 

vláda. 
 

7) V poznávací oblasti člověk obvykle hledá cestu nejmenšího odporu. 
Systematické racionální řešení složitých problémů je subjektivně 
poměrně namáhavé, což výstižně vyjadřuje úsloví "myšlení bolí". 
Lidé proto často používají zjednodušené myšlenkové postupy, tzv. 
heuristické strategie. Heuristiku lze definovat jako soubor pravidel, 
která nám pomáhají zjednodušit problémy a najít cesty k jejich 
řešení. 
 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

 
a) Zkrácené myšlenkové postupy jsou pro řešení složitých 

problémů nevhodné. 
b) Heuristické strategie jsou jednodušší než systematické 

racionální řešení problémů. 
c) Lidé mají tendenci obvykle hledat nejsložitější cestu k řešení 

problémů. 
 
8) Protože kapitalismus koncentruje masy pracujících do obrovských 

podniků, vtiskuje výrobnímu procesu společenský charakter. Tím 
ale podkopává svou vlastní základnu spočívající v soukromém 
vlastnictví výrobních prostředků. Společenský charakter výrobního 
procesu vyžaduje společenské vlastnictví výrobních prostředků. 
 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

 
a) Základem kapitalismu jsou obrovské podniky. 
b) Masy pracujících podkopávají základnu výrobních prostředků. 
c) Pilířem kapitalismu je soukromé vlastnictví výrobních 

prostředků. 
 
9) Ze širokého spektra zájmových skupin mají v historické perspektivě 

(až na malé výjimky) největší politický význam ty, které 
zprostředkovávají ekonomické či sociální zájmy. Za nejvlivnější 
zájmové skupiny bývají tradičně pokládány odbory a podnikatelské 
svazy. 
 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

 
a) Ekologická sdružení patří k nejvlivnějším zájmovým 

skupinám. 
b) Historická perspektiva není pro hodnocení politického vlivu 

zájmových skupin vůbec důležitá. 
c) Zájmové skupiny mohou mít různý politický význam. 

 
10) Ostrov Hispaniola vypadá na mapě tak trochu jako rozevřená tlama 

(říká se, že krokodýlí). V bezpečí jejího jícnu, schován navíc za 
Gonávským ostrovem a chráněn pahorky z vnitrozemí (bohužel 
však ne před častými zemětřeseními a požáry), se prostírá Port-au-
Prince. Strategické místo, které se při vyhlášení první černé 
republiky v roce 1804 stalo hlavním městem. Dnes je se svým 
půldruhým milionem obyvatel zdaleka největším a nejdůležitějším 
městem Haitské republiky.  

 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

 
a) Port-au-Prince mělo v době vzniku Haitské republiky méně 

než půldruhého milionu obyvatel. 
b) Největší město Haitské republiky sužují zemětřesení a požáry.  
c) Město Port-au-Prince bylo založeno v roce 1804. 
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11) Jednou ze zajímavostí přijímání na vysoké školy v posledních letech 
je fakt, že dlouhodobě klesá podíl zájemců o vysokoškolské 
studium z řad absolventů gymnázií. Naopak dlouhodobě roste 
zejména podíl uchazečů z řad absolventů středních odborných škol. 
Je to prostým důsledkem rostoucího zájmu o vysokoškolské 
studium. 

 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

 
a) Absolventi gymnázií nemají zájem o studium na vysokých 

školách.  
b) Přijímání na vysoké školy je prostým důsledkem rostoucího 

zájmu o odborné školy.  
c) Roste zájem o studium na vysokých školách. 

 
12) Největší domorodou americkou civilizací před příchodem 

Evropanů byla říše Inků. Ze své vlasti v peruánských horách 
dokázali Inkové dobýt většinu tichomořského pobřeží tohoto 
kontinentu. Incká civilizace dosáhla vrcholu moci na přelomu 14. a 
15. století. Inkové jedli především kukuřici, kterou pěstovali v 
místech, kde se jinak daří jen vysokohorským rostlinám. Tajným 
receptem na větší úrodu byl právě lamí trus. Asi před 2 700 lety se 
kukuřice rozšířila z nížin i do hor - a ve stejnou dobu začali Inkové 
pokládat základy svého impéria. Lamy, které chovali kvůli mléku, 
masu i vlně, totiž na jinak neúrodných horách zanechávaly vrstvy 
trusu, jenž se ukázal být neobyčejně kvalitním hnojivem. Úroda, 
kterou tak Inkové získávali, byla mnohem větší než u okolních 
národů. Inkové tak mohli bez potíží přejít od sběračsko-lovecké 
společnosti k moderní společnosti pěstitelů obilí. 
 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 
 
a) Incká říše se postupně rozrůstala až do peruánských velehor. 
b) Chov lam se podílel na rozvoji největší americké domorodé 

civilizace. 
c) Incká říše dosáhla svého vrcholu již před 2 700 lety. 

 
13) Mocný vliv, který mělo Aristotelovo učení ve středověké filozofii, 

se neobjevil naráz a bez konfliktů. Byl naopak výsledkem 
dlouhodobého a složitého procesu plného vnitřních rozporů, do 
kterých se promítalo působení tendencí, s nimiž křesťanství, a v 
arabském světě obdobně islám, přistupovalo k odkazu antické 
vzdělanosti a filozofie vůbec. Především to bylo preferování víry 
před rozumem (typické pro všechna náboženská hnutí) a odpor k 
"pohanské moudrosti" řeckých filozofů. 
 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

 
a) Křesťanství a islám nezaujímaly k antické vzdělanosti v 

žádném ohledu podobný postoj. 
b) Aristoteles vytýkal islámu zejména jeho vnitřní rozpornost a 

tendenci ke konfliktům. 
c) Středověká filozofie byla značnou měrou ovlivněna 

Aristotelovým učením. 
 

 
14) Veřejný prostor je prostorem občanské rovnosti. V rámci tohoto 

prostoru mohou lidé obhajovat své soukromé a skupinové zájmy a 
řešit jejich konflikt. Aby však mohl veřejný prostor plnit tuto 
funkci, musí být ukotven v principu, který je těmto zájmům 
nadřazen, a to je právě princip občanské rovnosti. Jakmile opustíme 
toto ukotvení, veřejný prostor se promění v džungli - v zápas zájmů, 
kde je vše dovoleno. 
 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

 
a) Ukotvení v principu občanské rovnosti brání tomu, aby se 

obhajoba zájmů v rámci veřejného prostoru změnila v boj bez 
pravidel. 

b) Obhajoba soukromých a skupinových zájmů a řešení konfliktů 
ve veřejném prostoru vede vždy k zápasu, v němž je vše 
dovoleno. 

c) Obhajovat své soukromé a skupinové zájmy a řešit vzájemné 
konflikty lze pouze v rámci veřejného prostoru. 

 
 
 

15) Vztahy mezi mexickým státem a církví byly jedním ze základních 
problémů mexických dějin po roce 1820. Především v době 
liberální reformy 50. a 60. let 19. století sílily snahy o omezení 
politického a hospodářského vlivu církve v zemi. Tato liberální 
politická linie byla postavena představě, která ve své podstatě 
odpovídala postupné odluce církve a státu, inspirovala se v 
evropském osvícenství a pro mexické liberály se zdála klíčovou 
také v souvislosti s pozemkovým majetkem a hospodářským vlivem 
církve.  
 
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? 

 
a) Během osvícenství ztratila v Evropě církev prakticky veškerý 

svůj majetek i vliv na fungování hospodářství a státu. 
b) Liberálové se ve druhé polovině 19. století snažili v Mexiku 

prosadit myšlenky inspirované evropským osvícenstvím. 
c) Ve druhé polovině 19. století vliv církve na chod mexického 

hospodářství klesal. 
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Oddíl II. 
 
1) Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se volí: 

a) systémem poměrného zastoupení; 
b) většinovým systémem; 
c) smíšeným systémem; 
d) majoritním systémem. 

 
2) Která země nesousedí s Jihoafrickou republikou? 

a) Lesotho; 
b) Namibie; 
c) Nikaragua; 
d) Mozambik. 

 
3) Jean-Claude Juncker je: 

a) Předsedou Evropské komise; 
b) Předsedou Evropského parlamentu; 
c) Generálním tajemníkem Evropské Unie; 
d) Prezidentem Eurozóny. 

 
4) Československo sdílelo společnou hranici s: 

a) Jugoslávií; 
b) Bulharskem; 
c) Rumunskem; 
d) Běloruskem. 

 
5) Česká republika není členem následující mezinárodní organizace: 

a) Společenství nezávislých států; 
b) Organizace spojených národů; 
c) Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě; 
d) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 

 
6) Kolik celostátní referend se konalo v České republice? 

a) 1; 
b) 2; 
c) 3; 
d) 4. 

 
7) Starostové a primátoři jsou v Česku: 

a) voleni přímo občany v obecních volbách; 
b) voleni zastupiteli zvolenými v obecních volbách; 
c) jmenováni hejtmany na návrh obecního zastupitelstva; 
d) vybíráni v přímých referendech. 

 
8) Kteří politici jsou v Česku voleni na čtyřleté mandáty? 

a) senátoři; 
b) poslanci Evropského parlamentu; 
c) prezidenti; 
d) zastupitelé obecních zastupitelstvech. 

 
9) Václav Havel nebyl prezidentem: 

a) České republiky; 
b) Československé lidově demokratické republiky; 
c) Československé socialistické republiky; 
d) České a Slovenské Federativní Republiky. 

 
10) Který z následujících výroků o českých senátorech je pravdivý? 

a) Senátoři jsou voleni na čtyřleté mandáty v 81 obvodech 
odpovídajícím hranicím okresů. 

b) Polovina senátorů je volena každé dva roky ve 40 obvodech. 
c) Senátoři jsou voleni na šestileté mandáty v 81 obvodech, 

přičemž každé dva roky je volena jedna třetina senátorů. 
d) Senátoři jsou voleni systémem poměrného zastoupení v 81 

obvodech bez ohledu na hranice okresů. 
 

11) V únoru 1948 byl československým ministrem zahraničních věcí:  
a) Prokop Drtina; 
b) Edvard Beneš; 
c) Jan Masaryk; 
d) František Chvalkovský. 
 

12) Senátoři jsou v České republice voleni systémem: 
a) poměrným; 
b) většinovým; 
c) smíšeným; 
d) segmentovaným. 

 

13) Který prezident nebyl zvolen v přímých volbách? 
a) Vladimír Putin; 
b) Miloš Zeman; 
c) Emmanuel Macron; 
d) Václav Klaus. 

 
14) Kdy budou komunální volby v České republice? 

a) V říjnu 2019; 
b) V říjnu 2018; 
c) V červnu 2019; 
d) V červnu 2018. 

 
15) Funkce poslance je slučitelná s funkcí: 

a) ministra; 
b) prezidenta; 
c) senátora; 
d) soudce. 

 
16) Interpelace je: 

a) dotaz člena parlamentu na člena vlády, který má povinnost na 
něj odpovědět; 

b) dotaz člena vlády na člena parlamentu, který má povinnost na 
něj odpovědět; 

c) dotaz člena parlamentu na člena vlády, který nemá povinnost 
na něj odpovědět; 

d) dotaz člena vlády na člena parlamentu, který nemá povinnost 
na něj odpovědět. 

 
17) Členem Evropského sdružení volného obchodu není: 

a) Norsko; 
b) Lichtenštejnsko; 
c) Švédsko; 
d) Island. 

 
18) Která z následujících zemí není kandidátskou zemí EU? 

a) Černá hora; 
b) Srbsko; 
c) Ukrajina; 
d) Turecko. 

 
19) Se kterou zemí nesousedí Litva? 

a) Bělorusko; 
b) Rusko; 
c) Polsko; 
d) Estonsko. 

 
20) Švýcarsko je: 

a) unitární stát; 
b) konfederace; 
c) federace; 
d) centralizovaný stát. 

 
21) Kdo a při jaké příležitosti pronesl výrok „Nemohu vám slíbit nic 

než krev, dřinu, slzy a pot.“? 
a) Britský premiér Winston Churchill v roce 1940 při sestavování 

vlády během druhé světové války; 
b) Britský prezident Winston Churchill v roce 1938 při návratu z 

Mnichova; 
c) Americký prezident Winston Churchill v roce 1939 při vstupu 

USA do druhé světové války; 
d) Britský premiér Winston Churchill v roce 1920 při sestavování 

vlády během první světové války. 
 
22) Co je to kooptace?  

a) Období nesouhlasných většin v poloprezidentském systému 
(prezident a premiér jsou ze stejné politické strany); 

b) Rozšíření voleného orgánu o další členy na základě rozhodnutí 
již zvolených členů;  

c) Zneužití politického postavení za účelem osobního obohacení; 
d) Vzájemný vztah mezi dvěma veličinami užívaný v 

politologických kvantitativních metodách. 
 
23) Členským státem Visegradské čtyřky je: 

a) Německo; 
b) Slovinsko; 
c) Slovensko; 
d) Černá Hora. 
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24) Které tvrzení je správné? 
a) Velká Británie v roce 2016 vystoupila z EU. 
b) Velká Británie by měla v březnu 2019 opustit EU.  
c) Velká Británie se nikdy nestala členem EU. 
d) Velká Británie se připravuje na vstup do EU. 

 
25) Který jazyk převažuje v belgickém regionu zvaném Valonsko? 

a) nizozemština; 
b) francouzština; 
c) belgičtina; 
d) angličtina. 

 
26) Kdo z uvedených není a nikdy nebyl prezidentem/prezidentkou 

USA? 
a) Hillary Clintonová; 
b) Barack Obama; 
c) Donald Trump; 
d) George Washington. 

 
27) Který z následujících států není monarchií? 

a) Island; 
b) Dánsko; 
c) Švédsko;  
d) Norsko. 

 
28) House of Lords je: 

a) Dolní komora britského parlamentu. 
b) Označení pro britskou vládu. 
c) Horní komora britského parlamentu. 
d) Pracovní skupina britského ústavního soudu. 

 
29) Které tvrzení je pravdivé? 

a) SSSR byl založen roku 1917. 
b) SSSR zanikl v roce 1989. 
c) Lotyšská sovětská socialistická republika byla vytvořena v 

roce 1918. 
d) Rumunsko nebylo součástí SSSR. 

 
30) Hlavní město Bosny a Herzegoviny se nazývá: 

a) Srebrenica; 
b) Bělehrad; 
c) Sarajevo; 
d) Mostar. 

 
31) Prezident Trump v květnu 2018 odstoupil od „jaderné dohody“ s: 

a) Íránem; 
b) Irákem; 
c) Sýrií; 
d) Severní Koreou. 

 
32) Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan: 

a) Podporuje boj Kurdů za samostatný stát. 
b) Rozvíjí dobré vztahy s Izraelem. 
c) Provedl invazi na syrské území. 
d) Podepsal smlouvu o vstupu Turecka do EU v roce 2020. 

 
33) Současný generální tajemník OSN pochází z: 

a) Japonska; 
b) Jižní Koreje; 
c) Portugalska; 
d) Ghany. 

 
34) Pojmy perestrojka a glasnosť jsou nedílně spjaty se jménem: 

a) Konstantin Ustinovič Černěnko; 
b) Leonid Iljič Brežněv; 
c) Michail Sergejevič Gorbačov; 
d) Lev Nikolajevič Tolstoj. 
 

35) Evropskou radu tvoří:  
a) hlavy států nebo předsedové vlád členských zemí EU; 
b) ministři rezortů, jejichž gesce se právě projednává; 
c) předseda Evropské komise a předseda Evropského parlamentu; 
d) předseda Evropské komise, předseda Evropského parlamentu a 

premiér země, jež zrovna předsedá EU. 
 
 
 

 

36) Které tvrzení je pravdivé: 
a) Mnichovská dohoda byla dohoda mezi Německem (Adolf 

Hitler), Španělskem (Francisco Franco), Itálií (Benito 
Mussolini), Francií (Édouard Daladier) a Velkou Británií 
(Neville Chamberlain) o postoupení pohraničních území 
Československa (Sudet) Německu a Rakousku. Byla 
dojednána 29. září 1939 v Mnichově. Zástupci československé 
strany byl přítomni jednání samotného, ale svůj podpis k 
dohodě nakonec nepřipojili. 

b) Mnichovská dohoda byla dohoda mezi Německem (Adolf 
Hitler), Itálií (Benito Mussolini), Francií (Édouard Daladier) a 
Velkou Británií (Winston Churchill) o postoupení 
pohraničních území Československa (Sudet) Německu a 
Rakousku. Byla dojednána 29. září 1939 v Mnichově. Zástupci 
československé strany byl přítomni jednání samotného, ale 
svůj podpis k dohodě nakonec nepřipojili. 

c) Mnichovská dohoda byla dohoda mezi Německem (Adolf 
Hitler), Itálií (Benito Mussolini), Francií (Georges 
Clemenceau), USA (Franklin Delano Roosevelt) a Velkou 
Británií (Winston Churchill) o postoupení pohraničních území 
(Sudet) Československa Německu. Byla dojednána 29. září 
1938 v Berlíně. Zástupci československé strany dohodu 
nakonec také podepsali. 

d) Mnichovská dohoda byla dohoda mezi Německem (Adolf 
Hitler), Itálií (Benito Mussolini), Francií (Édouard Daladier) a 
Velkou Británií (Neville Chamberlain) o postoupení 
pohraničních území (Sudet) Československa Německu. Byla 
dojednána 29. září 1938 v Mnichově. Zástupci československé 
strany byli přítomni, ale k jednání samotnému nebyli přizváni. 
 

37) Po skončení 2. světové války existovaly v Africe pouze čtyři 
samostatné státy. Mezi tyto státy patřily: 
a) Somálsko, Namíbie, Angola a Keňa; 
b) Libye, Etiopie, Namíbie a Jihoafrická unie; 
c) Egypt, Somálsko, Uganda a Keňa; 
d) Egypt, Etiopie, Libérie a Jihoafrická unie. 

 
38) Vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku (tzv. ministryní zahraničí EU) je v současnosti: 
a) Federica Mogheriniová; 
b) Catherine Ashtonová; 
c) Věra Jourová; 
d) Angela Merkelová. 

 
39) Které z následujících tvrzení je pravdivé?   

a) Ke karibské krizi došlo v roce 1967, kdy USA vyhlásily 
blokádu Kuby v reakci na rozmístění čínských raket středního 
doletu na Kubě. 

b) Ke karibské krizi došlo v roce 1962, kdy USA vyhlásily 
blokádu Kuby v reakci na rozmístění sovětských raket 
středního doletu na Kubě.  

c) Ke karibské krizi došlo v roce 1962, kdy USA vyhlásily 
blokádu Kuby v reakci na rozmístění čínských raket středního 
doletu na Kubě. 

d) Ke karibské krizi došlo v roce 1964, kdy USA vyhlásily 
blokádu Karibiku v reakci na rozmístění sovětských raket 
středního doletu na Kubě.  

 
40) Současným vůdcem KLDR je  

a) Kim Ir-sen – syn zakladatele KLDR Kim Čong-ila; 
b) Kim Čong-il – syn zakladatele KLDR Kim Čong-una; 
c) Kim Čong-un – vnuk zakladatele KLDR Kim Ir-sena; 
d) Kim Čong-il – syn zakladatele KLDR Kim Ir-sena.   

 
41) Vrchním velitelem českých ozbrojených sil je:  

a) Miloš Zeman; 
b) Rambohafík; 
c) Karla Šlechová; 
d) arm. gen. Petr Pavel.  

 
42) Ve kterých letech probíhala občanská válka ve Španělsku? 

a) 1936-1939; 
b) 1945-1948; 
c) 1910-1913; 
d) 1918-1921. 
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43) Které z následujících tvrzení je pravdivé?  
a) Československé legie bojovaly za druhé světové války na 

straně Ústředních mocností a Bělogvardějců.  
b) Československé legie bojovaly za druhé světové války na 

straně Ústředních mocností a Bolševiků   
c) Československé legie bojovaly za první světové války na 

straně Dohody a Bolševiků. 
d) Československé legie bojovaly za první světové války na 

straně Dohody a Bělogvardějců.  
 
44)  Pražské jaro označuje:  

a) období ekonomického a demografického oživení od vypuknutí 
Pražského povstání v roce 1945 do státního převratu v únoru 
1948. 

b) období politického uvolnění v Československu, které je násilně 
ukončeno invazí vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. 

c) období politického uvolnění v Československu, které je násilně 
ukončeno invazí vojsk nacistického Německa v srpnu 1938. 

d) období politického uvolnění v Československu, které je násilně 
ukončeno invazí vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1977. 
 

45) Kdo byl předsedou katalánské vlády (tzv. Generalitat) v době 
jednostranného vyhlášení nezávislosti Katalánska na Španělsku 
v říjnu 2017? 
a) Carles Puigdemont; 
b) Artur Mas; 
c) Jordi Ciuxart i Navarro; 
d) Carme Forcadell. 

 
46) Jaký bezprostřední politický přesah měla zimní olympiáda v Jižní 

Koreji? 
a) Došlo k uzavření mírové smlouvy mezi Severní a Jižní 

Koreou. 
b) Představovala symbolický akt začátku spolupráce mezi 

Severní a Jižní Koreou. 
c) Znamenala sjednocení Korejského poloostrova. 
d) Vedla k pádu režimu Kim Čong-una v Severní Koreji. 

 
47) Který prezident komunistického Československa zemřel ve 

stejném roce jako Stalin? 
a) Zápotocký; 
b) Husák; 
c) Svoboda; 
d) Gottwald. 

 
48) Vestfálským mírem skončila válka: 

a) Sedmiletá; 
b) Třináctiletá; 
c) Třicetiletá; 
d) Stoletá.  

 
49) Který ze států Visegrádské čtyřky nakonec hlasoval pro přijetí 

kvót na rozdělení běženců mezi státy EU v kontextu tzv. migrační 
krize v roce 2015? 
a) Polsko; 
b) Rakousko; 
c) Slovensko; 
d) Česká Republika. 

 
50) Které z následujících tvrzení je pravdivé: 

a) 2. světová válka skončila 6. srpna po svržení atomové bomby 
na Hirošimu. 

b) 2. světová válka začala tzv. Anšlusem Rakouska 12. března 
1938 k nacistickému Německu. 

c) Spojené státy americké vstoupily do 2. světové války v září 
1939 po přepadení Polska Německem. 

d) Německo napadlo SSSR v 2. světové válce v rámci tzv. 
operace Barbarossa v červnu 1941. 

 
51) Athénský myslitel Platón obhajoval:  

a) vládu církve; 
b) vládu filosofů; 
c) vládu lidových vrstev; 
d) anarchii.  

 
 
 
 

52) Karl Marx propagoval:  
a) co nejmenší zásahy do tržní ekonomiky; 
b) rasistickou ideologií; 
c) nevyhnutelnost sociální revoluce, kdy proletariát svrhne 

kapitalismu; 
d) křesťanství a étos Nového zákona. 

  
53) Hlavním filosofickým proudem evropského středověku byla:                 

a) scholastika; 
b) stoa; 
c) moderna; 
d) postmoderna. 

 
54) Který z následujících myslitelů nepatří mezi liberální autory? 

a) John Stuart Mill; 
b) Benito Mussolini; 
c) John Locke; 
d) A. Smith. 

 
55) Zásadní teorii fungování a cílů komunistické strany představil ve 

svých dílech:     
a) T. G. Masaryk; 
b) A. de Tocqueville; 
c) V. I. Lenin; 
d) K. Marx. 

 
56) Znakem sociálně-demokratického myšlení je:      

a) obhajoba třídního boje; 
b) ochrana politických a náboženských tradic; 
c) šíření demokracie do nedemokratických společností v 

rozvojovém světě; 
d) důraz na sociální otázky a pozvednutí úrovně nižších vrstev. 

 
57) Starověký stoicismus stavěl na přesvědčení, že:  

a) cílem života je návrat k životu zvířecích druhů; 
b) cílem života je kontemplovat fundamentalisticky 

interpretované islámské náboženství; 
c) cílem života je žít v souladu s ctností a nedávat průchod 

vášním; 
d) přírodní druhy se vyvíjejí přirozeným výběrem. 

 
58) Výrok "vím, že nic nevím" měl údajně pronést:      

a) Sókratés; 
b) Ježíš;  
c) Muhammad; 
d) Buddha. 

 
59) Ku-klux-klan můžeme ideologicky zařadit k ideologii: 

a) rasismu; 
b) komunismu; 
c) feminismu; 
d) environmentalismu. 

 
60) Environmentalismus:            

a) prosazuje rovnost pohlaví; 
b) prosazuje rasovou čistotu; 
c) prosazuje zásadní důležitost změny vztahu člověka k přírodě; 
d) prosazuje nadřazenost mužů. 


