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1. Nejnovějším členským státem OSN se stal 

který stát? 

a) Jihosúdánská republika 

b) Kosovo 

c) Palestina 

d) Švýcarsko 

e) Grónsko 

2. Mezi významné geopolitiky nepatří: 

a) Robert Kaplan 

b) Zbigniew Brzezinski 

c) George Friedman 

d) Robert Schuman 

e) Alfred Thayer Mahan 

3. Mezi státy s federativním uspořádáním 

nepatří? 

a) Rusko 

b) Německo 

c) Rakousko 

d) Čína 

e) Nigérie 

4. Mezi definiční charakteristiky státu 

nepatří: 

a) Efektivní vláda 

b) Populace 

c) Mezinárodní uznání 

d) Přírodní zdroje 

e) Teritorium 

5. Která z následujících zemí patří mezi 

členy Mercosuru? 

a) Argentina 

b) Mexiko 

c) Malajsie 

d) Nigérie 

e) Vietnam 

6. Která z následujících událostí se konala v 

roce 1948? 

a) Přijetí Bruselského paktu 

b) Přijetí Charty OSN 

c) Přijetí Severoatlantické smlouvy 

d) Založení Evropského společenství uhlí 

a oceli 

e) Založení Rady Evropy  

7. Mezi současné hlavní orgány OSN 

nepatří: 

a) Hospodářská a sociální rada 

b) Mezinárodní soudní dvůr 

c) Rada bezpečnosti 

d) Rada pro řešení sporů 

e) Valné shromáždění  

8. Který stát vstoupil do Evropských 

společenství v roce 1981? 

a) Dánsko 

b) Itálie 

c) Portugalsko 

d) Řecko 

e) Španělsko  

9. Která z následujících zemí není členem 

NATO? 

a) Estonsko 

b) Dánsko 

c) Island 

d) Norsko 

e) Švédsko 

10. Která z následujících zemí patří do tzv. 

Visegrádské skupiny? 

a) Bulharsko 

b) Chorvatsko 

c) Maďarsko 

d) Rumunsko 

e) Slovinsko 

11. Westminsterský model demokracie 

znamená, že se nositel výkonné moci 

rekrutuje: 

a) z parlamentu a je mu odpovědný 

b) z parlamentu a je odpovědný voličům 

c) z voleb a je odpovědný voličům 

d) z voleb a je odpovědný parlamentu 

e) z parlamentu a není odpovědný  

12. Autorem klasické typologie politických 

systémů je: 

a) Aristotelés 

b) Archimedés 

c) Sofoklés 

d) Toqueville 

e) Locke 

13. Bikameralismus označuje: 

a) královskou kancelář za vlády Marie 

Terezie 

b) kabinet v prezidentském systému  

c) dvoukomorový parlament 
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d) shromáždění v době Velké 

francouzské revoluce 

e) vztah exekutivy a legislativy v rámci 

westminsterského parlamentarismus  

14. Přímá demokracie je forma vládnutí, v níž 

je rozhodující: 

a) přímé a trvalé rozhodování politických 

stran o způsobu řešení úkolů spjatých 

s vládnutím 

b) nezprostředkovaná a trvalá účast 

občanů na úkolech spojených s 

vládnutím 

c) vládou iniciovaný podíl občanů na 

rozhodování  

d) ve volbách se opakující účast voličů na 

výběru reprezentativních zástupců do 

vlády 

e) podíl voličů na ustavení vlády 

prostřednictvím voleb 

15. Přímá volba prezidenta neprobíhá: 

a) Nizozemsko 

b) Francie 

c) Slovensko 

d) Rakousko 

e) Česká republika 

16. Z níže uvedených států vyberte dvojici 

zemí, které jsou – nejlidnatějším 

katolickým státem světa a nejlidnatějším 

křesťanským státem světa (v tomto 

pořadí): 

a) Filipíny a Brazílie 

b) Filipíny a USA 

c) Brazílie a USA 

d) Mexiko a USA 

e) Mexiko a Filipíny 

17. Námořní základna USA, a rovněž věznice, 

kde jsou zadržováni lidé obvinění z 

terorismu, ležící na Kubě se jmenuje: 

a) Guantánamo 

b) Guantanamera 

c) Bahía de Cochinos 

d) La Pasionaria 

e) Dolóres Ibárruri 

18. Kolik přímých teritoriálních sousedů 

České republiky je organizováno jako 

federace: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

19. Mezi československé předsedy vlád 

nepatřil   

a) Edvard Beneš 

b) Antonín Švehla 

c) František Udržal 

d) Jiří Stříbrný 

e) Vlastimil Tusar 

20. Církev československá byla založena v 

roce 

a) 1937 

b) 1935 

c) 1920 

d) 1925 

e) 1930 

21. Karel Kramář nikdy nebyl  

a) předsedou vlády Československé 

republiky 

b) předsedou Československé strany 

národně socialistické 

c) předsedou Československé strany 

národně demokratické 

d) představitelem mladočechů 

e) poslancem 

22. Tzv. Protektorát Čechy a Morava byl 

vyhlášen 

a) 15. 3. 1939 

b) 30. 9. 1938  

c) 30. 12. 1938 

d) 27. 5. 1942 

e) 17. 9. 1944 

23. Tzv. druhá republika označuje období 

a) protektorátu Čechy a Morava 

b) od ustavení první slovenské 

autonomní vlády  

c) počínající Mnichovskou konferencí 

d) končící tzv. Vídeňskou arbitráží 

e) po atentátu na Heydricha 
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24. V kterém roce vznikla Komunistická 

strana Československa? 

a) roku 1918 

b) roku 1921 

c) roku 1929 

d) roku 1935 

e) roku 1948 

25. Ve kterém roce byl poprvé naplněn Senát 

ČR? 

a) v roce 1990 

b) v roce 1992 

c) v roce 1993 

d) v roce 1996 

e) v roce 1998 

26. Který ze států je monarchií? 

a) Švýcarsko 

b) Finsko 

c) Rakousko 

d) Belgie 

e) Portugalsko 

27. Který ze států je federací? 

a) Spolková republika Německo 

b) Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska 

c) Španělsko 

d) Itálie 

e) Polsko 

28. Kdo je kancléřem Spolkové republiky 

Německo? 

a) Gerhard Schröder 

b) Edmund Stoiber 

c) Angela Merkelová 

d) Joachim Gauck 

e) Joschka Fischer 

29. Mezi členské země Evropské unie a NATO 

nepatří: 

a) Dánsko 

b) Španělsko 

c) Estonsko 

d) Finsko 

e) Slovinsko 

30. Vyberte odpověď, v níž události na sebe 

chronologicky navazují: 

a) první berlínská krize, suezská krize, 

korejská válka 

b) šestidenní válka, druhá berlínská krize, 

íránsko-irácká válka 

c) rok Afriky, suezská krize, šestidenní 

válka,  

d) korejská válka, první arabsko-izraelská 

válka, sovětská válka v Afganistánu 

e) druhá berlínská krize, karibská krize, 

šestidenní válka 

31. Partitokracie je pojem označující: 

a) vládu politických stran 

b) vládu elit 

c) vládu stranických aparátů 

d) vládu tripartity  

e) neexistenci demokratické vlády  

32. Autorem práce Konec dějin je: 

a) F. Fukuyama 

b) M. Weber 

c) S. Huntington 

d) E. Hobsbawm 

e) H. Kissinger 

33. Styl myšlení, v němž se určité principy 

považují za zcela zásadní pravdy, 

označujeme jako: 

a) konzervatizmus 

b) puritanismus 

c) fundamentalismus 

d) idealismus 

e) objektivismus 

34. Autorem výroku „demokracie je tou 

nejhorší formou vládnutí, nepočítáme-li 

všechny ostatní, které se čas od času 

zkoušely“ je: 

a) Aristoteles 

b) Machiavelli 

c) Marx 

d) Churchill 

e) Hitler 

35. Pojem totalitní demokracie označuje 

formu vládnutí, v níž je rozhodující: 

a) vůle vůdce 

b) vůle všeho lidu 

c) vůle občanů 

d) vůle voličů 

e) vůle politických stran 
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36. Volby do Senátu v České republice 

probíhají podle: 

a) poměrného volebního systému 

b) polopoměrného volebního systému 

c) jednokolového většinového systému 

d) dvoukolového většinového systému 

e) smíšeného volebního systému 

37. Ve kterém ústavním systému nemusí 

vláda rezignovat, pokud je jí vyjádřena 

nedůvěra? 

a) Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska 

b) Francie 

c) Itálie 

d) Nizozemsko 

e) Španělsko 

38. Česká společnost pro politické vědy 

vydává časopis: 

a) Politologický časopis 

b) Politologická revue 

c) Nová přítomnost 

d) Acta Politologica 

e) Respekt 

39. Velkou Británii tvoří historická území: 

a) Anglie, Walesu, Skotska   

b) Anglie, Walesu, Skotska, Irska 

c) Anglie, Walesu, Skotska, Severního 

Irska 

d) Anglie, Walesu, Skotska, Severního 

Irska, Cornwallu 

e) Anglie, Walesu, Skotska, ostrov Man 

40. Který z níže uvedených států není 

federací: 

a) Rakousko 

b) Belgie 

c) Norsko  

d) Brazílie 

e) Kanada 

41. Tichý oceán je velký jako: 

a) Afrika 

b) Asie 

c) Asie a Afrika 

d) Asie, Afrika a Evropa 

e) Všechny kontinenty dohromady 

42. Západní Sahara je: 

a) historický název pro dnešní Maroko 

b) bývalá španělská kolonie nezákonně 

okupovaná Marokem   

c) nezávislý a suverénní africký stát 

vzniklý, stejně jako Eritrea, v roce 

1993  

d) označení nejjižnější provincie Gambie, 

bývalé centrum obchodu s otroky 

e) dnešní Mali 

43. Česká republiky není členem: 

a) Schengenského prostoru 

b) Rady Evropy 

c) Organizace pro bezpečnost a 

spolupráci v Evropě 

d) Evropské banky pro obnovu a rozvoj 

e) Eurasijské unie 

44. Mezi státy sousedící s Rakousko-

Uherskem před první světovou válkou 

nepatřilo: 

a) Srbsko 

b) Rusko 

c) Švýcarsko 

d) Bulharsko 

e) Rumunsko 

45. Mezi konference Spojenců v průběhu 2. 

světové války nepatří: 

a) konference v Teheránu 

b) druhá Moskevská konference 

c) Casablanská konference 

d) konference v Locarnu 

e) Jaltská konference 


