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1. Samostatná Česká republika vznikla: 
 a) 28. října 1918 
 b) 15. března 1939 
 c) 1. ledna 1993 
 
2. Dnem boje za svobodu a demokracii je u nás: 
 a) 8. květen 
 b) 17. listopad 
 c) 28. říjen 
 
3. Za „husitského krále“ je označován: 
 a) Václav IV. 
 b) Jan Žižka z Trocnova 
 c) Jiří z Poděbrad 
 
4. V jakém roce vstoupila Česká republika do Evropské unie? 
 a) 1999 
 b) 2004 
 c) 2007 
 
5. Datujte vypuknutí Velké francouzské revoluce: 
 a) 1789 
 b) 1798 
 c) 1877 
 
6. K významným osobnostem 20. století patřil Mahátma Gándhí, který vycházel z hinduistických konceptů a 
prosazoval: 
 a) závislost na britské monarchii 
 b) myšlenky o nenásilí 
 c) náboženské právo šaría 
 
7.  Temporalita znamená 

a) dějinnost 
b) proměnlivost 
c) časovost 

 
8. Americká socha svobody pochází z: 
 a) Francie 
 b) Velké Británie 
 c) Španělska 
 
9. Řecké slovo empeiria znamená: 
 a) paměť 
 b) pravda 
 c) zkušenost 
 
 
10. Predestinace znamená: 
 a) dosažení cíle 
 b) předurčení 
 c) pravdivost poznání 
 
 



11. Kauzalita je: 
 a) příčinnost 
 b) podmíněnost 
 c) účelnost 
 
12. Kontradikce je:  
 a) rozpor 
 b) omyl 
 c) bezzásadovost 
 
13. „Člověk je mírou všech věcí“ řekl: 
 a) Augustin 
 b) Voltaire 
 c) Prótagorás 
  
14. Který z uvedených filosofů žil ve vrcholném středověku? 
 a) Augustin 
 b) Leibniz 
 c) Tomáš Akvinský 
 
15. Triádu teze-antiteze-synteze lze přiřadit ke jménu 
 a) Immanuel Kant 
 b) G. W. F. Hegel 
 c) Ludwig Feuerbach 
 
16. Autorem aporií o nemožnosti pohybu byl  
 a) Empedoklés 
 b) Zenón z Eleje 
 c) Leukippos. 
  
17. Co je to reinkarnace? 

a) převtělení 
b) vyvolávání duší zemřelých 
c) druh psychické poruchy 

 
18. S kým vedl Komenský filosofickou polemiku? 
 a) se Spinozou 
 b) s Husem 
 c) s Descartem 
 
19. Juliánský kalendář je pojmenován podle 
 a) papeže Julia II. 
 b) G. J. Caesara 
 c) výchozího bodu počítání, měsíce července 

 
 
20. Posvátnými texty judaismu jsou: 
 a) Starý a Nový zákon 
 b) 4 evangelia 
 c) Tóra, Proroci, Spisy 
 
21. Latinský překlad Písma svatého od církevního otce Jeronýma z přelomu 4. a 5. století se nazývá: 
 a) Septuaginta 
 b) Vulgata 
 c) Bible Kralická 
 
 



22. Pojem Superego podle strukturního modelu osobnosti Sigmunda Freuda reprezentuje: 
a) Příkazy a pravidla stanovující, co je správné a morální. Jsou získaná během života od autorit; 
b) Racionální, vědomou část struktury osobnosti, která zvažuje konání člověka a uvědomuje si následky 
tohoto počínání; 
c) Pudy, jako potřeby pramenící z nevědomí, které žádají okamžité uspokojení;   

 
23. Závažné duševní poruchy, při nichž nemocný ztrácí schopnost přiměřeně vnímat realitu, trpí halucinacemi, bludy 
apod., se označují jako: 

a) úzkostné poruchy 
b) psychotické poruchy 
c) psychosomatické poruchy 

 
24. Zátěžovou situaci označovanou jako frustrace charakterizuje: 

a) Neočekávaná ztráta naděje na uspokojení subjektivně důležité potřeby; 
b) Stav nadměrné zátěže či ohrožení s omezenou možností ovlivnit jej; 
c) Dlouhodobá absence uspokojení některé z objektivně významných biologických i psychických potřeb.  

 
25. Který z následujících procesů neřadíme k modernizaci? 
 a) urbanizace 
 b) industrializace 
 c) personalizace 
 
26. Kdo bývá nejčastěji uváděn jako zakladatel sociologie (konkrétně použil poprvé toto slovo)? 
 a) August Comte 
 b) Émile Durkheim 
 c) Robert Owen 
 
27. Která z následujících formulací nejlépe vystihuje význam pojmu referenční skupina? 

a) Je to malá sociální skupina maximálně do 20 členů. 
b) Jedná se o sociální skupinu, s níž se identifikujeme a která výrazně ovlivňuje naše myšlení a jednání. 
c) Jedná se o sociální skupinu, která svým členům neumožňuje, aby se všichni její členové osobně znali. 

 
28. Která z následujících charakteristik je typická pro moderní společnost?  
 a) typickým politickým zřízením je dědičná monarchie; 
 b) skutečnost, že jen někteří lidé jsou gramotní; 
 c) existence velkoměst. 
 
29. Konzervatismus klade tradičně důraz na hodnotu: 

a) tradice; 
b) rovnost příležitostí; 
c) sociální spravedlnost a solidarita. 

 
30. T. Campanella napsal dílo: 

a)  Nová Atlantida; 
b)  Sluneční stát; 
c)  Utopie.        

 
31. Co se stane v případě, že americký prezident nemůže vykonávat svoji funkci? 

a) konají se předčasné volby 
b) pravomoci si dělí Sněmovna reprezentantů a Senát 
c) nahradí jej viceprezident do konce jeho mandátu 

 
32. Zakázat politickou stranu v ČR může: 
 a) Prezident 
 b) Ústavní soud 
 c) Nejvyšší správní soud 



 
33. Manželství podle práva ČR vzniká: 
 a) společným projevem vůle muže a ženy uzavřít manželství, který má náležitosti      
            předepsané zákonem. 

b) společným projevem vůle rodičů muže a ženy, kteří hodlají uzavřít manželství, a jenž  
má náležitosti předepsané zákonem; 
c) souhlasným projevem vůle orgánu státem registrované církve či náboženské společnosti; s uzavřením 
uzavřít manželství muže a ženy, který má náležitosti předepsané zákonem. 

 
34. Platnosti zákon v České republice nabývá 
 a) dnem účinnosti 
 b) vydáním ve Sbírce zákonů 
 c) dnem podpisu prezidentem republiky 
 
35. Celosvětové hnutí Amnesty International vzniklo, aby: 

a) porovnávalo aktuální praxi lidských práv s mezinárodně přijatými standardy a požadovalo jejich 
dodržování; 
b) zlepšovalo životní podmínky dětí a podporovalo jejich všestranný rozvoj; 
c) usilovalo o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury. 

 
36. Stálým členem Rady bezpečnosti OSN není: 
 a) Německo 
 b) Francie 
 c) Čína 
 
37. Kdy se znehodnotí vaše úspory? 
 a) když roční úroková míra bude 4 % a roční míra inflace bude 3 % 
 b) když roční úroková míra bude 3 % a roční míra inflace bude 4 % 
 c) když roční úroková míra bude 3 % a roční míra inflace bude 3 % 
 
38. Uveď, který z následujících bodů musí být uveden v pracovní smlouvě, aby byla platná: 
 a) výše mzdy a způsob jejího vyplácení 
 b) stanovení pracovní doby včetně jejího rozvržení 
 c) den nástupu do práce 
 
39. Debetní karta 

a) umožňuje platit a vybírat hotovost do výše zůstatku na účtu, je omezena limitem týdenního, či jiného 
výběru 
b) slouží jako nástroj čerpání úvěru od banky do výše dohodnutého limitu 

 c) neumožňuje bezhotovostní platby 
 
40. Zkoumáním ekonomického systému jako celku se zabývá: 

a) mikroekonomie 
b) makroekonomie 
c) monetarismus  


