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OB ANSKÝ A SPOLE ENSKOV DNÍ ZÁKLAD
vyšší úrove obtížnosti OZMVD12C0T04
DIDAKTICKÝ TEST
 

Maximální bodové hodnocení: 105 bod
Hranice úsp šnosti: 33 %

1 Základní informace k zadání zkoušky

 Didaktický test obsahuje 50 úloh.

 asový limit pro ešení didaktického testu
je uveden na záznamovém archu.

 Povolené pom cky: pouze psací pot eby.

 U každé úlohy je uveden maximální po et
bod .

 U všech úloh/podúloh je práv jedna
odpov správná.

 Za nesprávnou nebo neuvedenou odpov
se body neode ítají.

 Odpov di pište do záznamového archu.

 Poznámky si m žete d lat do testového
sešitu, nebudou však p edm tem
hodnocení.

 Nejednozna ný nebo ne itelný zápis
odpov di bude považován za chybné
ešení.

2 Pravidla správného zápisu odpov dí

 Odpov di zaznamenávejtemodrou nebo
ernou propisovací tužkou, která píše
dostate n siln a nep erušovan .

 Hodnoceny budou pouze odpov di
uvedené v záznamovém archu.

2.1 Pokyny k uzav eným úlohám

 Odpov , kterou považujete za správnou,
z eteln zak ížkujte v p íslušném bílém poli
záznamového archu, a to p esn z rohu do
rohu dle obrázku.

 Pokud budete chtít následn zvolit jinou
odpov , zabarv te pe liv p vodn
zak ížkované pole a zvolenou odpov
vyzna te k ížkem do nového pole.

 Jakýkoli jiný zp sob záznamu odpov dí
a jejich oprav bude považován za
nesprávnou odpov .

 Pokud zak ížkujete více než jedno pole,
bude vaše odpov považována za
nesprávnou.

2.2 Pokyny k otev eným úlohám

 Odpov di pište iteln do vyzna ených
bílých polí.

 Povoleno je psací i tiskací písmo a íslice.

 P i psaní odpov dí rozlišujte velká a malá
písmena.

 Pokud budete chtít následn zvolit jinou
odpov , pak p vodní odpov
p eškrtn te a novou odpov zapište do
stejného pole. Vaše odpov nesmí
p esáhnout hranice vyzna eného pole.

Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

A B C D
4

A B C D
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 
***** je nenávistný vztah k Žid m. Je to spole enská a politická ideologie, jedna 

z forem náboženské, národnostní a rasové nesnášenlivosti. V historii nabýval r zných 
forem od nábožensky motivovaného opovržení p es spole enskou segregaci, perzekuci  
a pogromy až po genocidu b hem holocaustu (šoa). 

(J. Kubá ek, V. Nekvapil, Politologie a mezinárodní vztahy, upraveno) 
 

2 body 
1 Který z následujících pojm  pat í na vynechané místo (*****)  

ve výchozím textu? 
A) xenofobie 
B) sionismus 
C) misantropie 
D) antisemitismus 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2 

Standa se hádá s Hankou, že mu vylila na výkres plechovku s barvou. Spor se snaží 
vy ešit paní u itelka. 

Potichu uvažuje: „To byl ur it  Standa, kdo tu barvu rozlil. Je neobratný, pomalý, 
takový nemotora. Hanka je velice šikovná a pe livá, té by se n co takového nemohlo 
stát.“ 

 (CERMAT) 
 

2 body 
2 Který z následujících pojm  nejlépe vystihuje postoj paní u itelky 

k žák m v situaci popsané ve výchozím textu? 
A) konflikt 
B) projekce 
C) etiketizace 
D) diskriminace 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3 

Magda se celý den rozhoduje, co bude zítra d lat. Chce jít s kamarádkami odpoledne 
do kina, ale má již také naplánovaný celodenní výlet, na který se velmi t ší. 

(CERMAT) 
 
 2 body 
3 Který z následujících typ  vnit ního konfliktu je popsán  

ve výchozím textu? 
A) averze - averze 
B) apetence - averze 
C) apetence - apetence 
D) nejedná se o konflikt 
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2 body 
4 Který z následujících sociolog  se zabýval analýzou pojmu 

byrokracie? 
A) Max Weber 
B) Auguste Comte 
C) Gustave Le Bon 
D) Herbert Spencer 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5 

Následky. Ty jsou drsné – v ghettech „nep izp sobivých“ vyr stá nová generace, 
jejímž vzorem jsou asto rodi e bez práce, kte í se dostávají do k ížku se zákonem,  
a pokud cht jí práci, jsou zhusta odmítáni, žádná pro n  není, takže o ni nakonec už ani 
nestojí. Tato skupina obyvatel je tak vylou ena na okraj spole nosti, a to p edevším z trhu 
práce. 

 (Týden 36/2011, upraveno) 
 

2 body 
5 Který z následujících sociálních jev  nejlépe odpovídá situaci 

popsané ve výchozím textu? 
A) sociální koheze 
B) sociální exkluze 
C) sociální stereotyp 
D) sociální percepce 

__________________________________________________________________________ 
 
 max. 2 body 
6 P i a te k jednotlivým charakteristikám (6.1–6.3) odpovídající 

výzkumnou metodu (A–E): 
6.1 Zjiš ování a analýza vztah  mezi leny malých skupin na základ  

preferen ních voleb. 
 
    _____ 

6.2 Pozorování vn jších projev  lov ka v p irozených nebo speciáln  
upravených situacích bez zám rného zásahu odborníka. 

 
    _____ 

6.3 Zám rné zasahování do vliv  na zkoumanou osobu tak, aby všechny 
prom nné byly kontrolovány a ze zm n se daly vyvodit souvislosti. 

 
    _____ 

 
A) experiment 
B) sociometrie 
C) introspekce 
D) extrospekce 
E) obsahová analýza 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7 
Sociologie komplex o ekávaného chování nazývá sociální *****, v níž jsou zd razn ny 

ur ité schopnosti, zatímco jiné schopnosti nejsou v této souvislosti považovány za tak 
d ležité. Sociální ***** bude ur ité projevy dít te stimulovat a jiné potla ovat.  

(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)  
 

2 body 
7 Napište pojem, který pat í na vynechaná místa (*****) ve výchozím 

textu: 
__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8 

Dít  si osvojuje samostatnost, v etn  sebeobsluhy a osobní hygieny. Jeho reakcí  
na omezování spontánní aktivity asto bývá projev hn vu, vzdorovitosti a negativismu. 
Za íná si formovat obraz sebe samého a uv domovat si své vlastní já. V tomto období si 
d ti hrají nejprve vedle sebe, pozd ji za ínají spolupracovat, nebo naopak soupe it. 

(E. Zacharová, Zdravotnická psychologie, upraveno) 
 

2 body 
8 Napište název vývojového období popsaného ve výchozím textu: 
__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9 

Tématem dnešního seminá e jsou ***** vlastnosti osobnosti, tzn. temperament 
lov ka, jeho p izp sobivost, vzrušivost, míra vyrovnanosti, nebo naopak nevyrovnanosti. 

(CERMAT) 
 

2 body 
9 Které z následujících vlastností osobnosti pat í na vynechané 

místo (*****) ve výchozím textu?  
A) výkonové 
B) postojové 
C) dynamické 
D) seberegula ní 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 10 
Dejte mi k dispozici tucet jedinc  a já z každého z nich s využitím vhodných stimul  

ud lám, co si budete p át; z prvního profesora, z druhého zlo ince, ze t etího ú edníka,  
ze tvrtého vojáka atp. 

(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.) 
 
 2 body 
10 Který z následujících psychologických sm r  odpovídá myšlence 

popsané ve výchozím textu? 
A) gestaltismus 
B) behaviorismus 
C) hlubinná psychologie 
D) kognitivní psychologie 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11 

Paní Simona byla na pravidelné preventivní prohlídce. Po sonografickém vyšet ení 
jater a krevních testech jí léka  s lítostí sd lil, že trpí cirhózou. Paní Simona naštvan  
odešla z ordinace a odmítla se k tomuto léka i vrátit, protože je podle ní neschopný.  
Ona p ece nem že trp t cirhózou jater, vždy  nepije alkohol, nekou í, dodržuje zásady 
zdravého životního stylu. Léka  n kde musel ud lat chybu. Doma o výsledcích nikomu 
ne ekla a chovala se jako obvykle.  

(CERMAT) 
 

2 body 
11 Který z následujících obranných mechanism  nejlépe vystihuje 

chování paní Simony? 
A) pop ení 
B) regrese 
C) p emíst ní 
D) racionalizace 

__________________________________________________________________________ 
 
 max. 2 body 
12 P i a te k jednotlivým psychickým funkcím (12.1–12.3) odpovídající 

skupinu pokyn  u itele, kterými je daná psychická funkce u žáka 
rozvíjena (A–E): 

12.1 tvo ivé myšlení 
12.2 hodnotící myšlení 
12.3 pam ové funkce 

_____ 
_____ 
_____ 
 

A) opiš; sepiš; ud lej; cvi   
B) vyjmenuj; popiš; ekni, co jsi vid l 
C) poslouchej; sleduj; pozoruj; všimni si  
D) p edpokládej; navrhni; sestroj; vymysli 
E) ekni, co je dobré; rozhodni, co je spravedlivé; porovnej  
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 2 body 
13 Rozhodn te o každém z následujících tvrzení, zda vystihuje pojem 

oidipovský komplex (ANO), i nikoli (NE): 
A N 

13.1 Jde o jeden z d ležitých pojm  psychoanalýzy, vztahující se ke konfliktu, 
který se eší ve falickém stádiu a je sou ástí p irozeného vývoje. 

13.2 Jde o termín používaný v psychoanalýze k ozna ení nev domého, 
eroticky podbarveného vztahu syna ke své matce, otec je chápán jako 
rival. 

13.3 Jde o konflikt mezi agresí, rivalitou a pocity viny dít te v i ob ma 
rodi m na stran  jedné a obavami ze ztráty jejich lásky na stran  
druhé. 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14 

Z jednotlivých tvrzení: a) m  je vodivá, b) železo je vodivé, c) st íbro je vodivé 
vyvodím obecné tvrzení: Kovy jsou vodivé. 

(CERMAT) 
  
 2 body 
14 Která z následujících myšlenkových operací je popsána ve 

výchozím textu? 
A) analýza 
B) indukce 
C) analogie 
D) konkretizace 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15 

Ubytovací služby se jako živnost ***** ídí živnostenským zákonem (zákon .455/1991 
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ). Obsahem živnosti je poskytování ubytování ve všech 
ubytovacích za ízeních (nap íklad hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, 
rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. U žadatele posta uje 
k získání živnostenského oprávn ní spln ní všeobecných podmínek. 

(www.socr.cz, upraveno) 
 
 2 body 
15 Která z následujících živností pat í na vynechané místo (*****)  

ve výchozím textu? 
A) volná 
B) vázaná 
C) emeslná  
D) koncesovaná 
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 2 body 
16 Který z následujících ekonomických ukazatel  pat í mezi 

makroekonomické? 
A) rentabilita tržeb 
B) doba obratu zásob 
C) kapacita dlouhodobého majetku 
D) platební bilance zahrani ního obchodu 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TABULKA K ÚLOZE 17 

Kurzovní lístek: 31. 8. 2012, 
transakce jsou zcela osvobozené 

od poplatk  
Devizy Valuty 

M na Zem  Množství Nákup Prodej Nákup Prodej 

 AUD Austrálie 1 17,350 18,022   0,00   0,00 
 DKK Dánsko 1   3,192   3,316   3,18   3,32 
 EUR EMS 1 23,789 24,711 23,74 24,76 
 NOK Norsko 1   3,006   3,122   3,00   3,12 
 PLN Polsko 1   6,009   6,255   0,00   0,00 
 SEK Švédsko 1   2,683   2,787   2,68   2,80 
 USD USA 1 17,460 18,172 17,43 18,21 
 GBP Velká Británie 1 27,693 28,823 27,64 28,88 

(www.exchange.cz, upraveno) 
 
 2 body 
17 Která z následujících situací odpovídá výchozí tabulce? 

A) Rodina zaplatila 1 735,- K  p i nákupu 100 australských dolar . 
B) U itel z Londýna pracující v Praze vym nil 100 liber za 2 888,- K . 
C) Americký turista dostal p i vým n  za 100 amerických dolar  1 821,- K . 
D) Studenti ekonomického lycea zaplatili 280,- K  p i nákupu 100 švédských 

korun. 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 18 
Zimní pneumatiky jsou v esku povinné od 1. listopadu do 31. b ezna. Tato povinnost 

platí v p ípad , že je na silnicích sníh nebo led, nebo lze p edpokládat, že se na silnici 
m že vyskytovat souvislá vrstva sn hu, ledu nebo námrazy.  

(www.novinky.cz, upraveno) 
 
 2 body 
18 Které z následujících tvrzení o chování trhu popsaném ve výchozím 

textu je pravdivé? 
A) Zvýšením poptávky po zimních pláštích dojde k trvalému zvýšení jejich cen. 
B) Zimní a letní plášt  jsou typickými substituty. S r stem poptávky po jednom 

z nich klesá cena druhého. 
C) S r stem poptávky po zimních pláštích dojde ke krátkodobému zvýšení jejich 

ceny u n kterých prodejc . 
D) Zimní a letní plášt  jsou typickými komplementy. S r stem poptávaného 

množství po jednom z nich roste i poptávka po druhém. 
__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 19 

Spole nost Alfa s. r. o. poskytuje služby kurýr  a posl . V sou asné dob  zam stnává 
20 pracovník  na plný pracovní úvazek, 5 pracovník  má uzav enou dohodu o pracovní 
innosti. Sídlo spole nosti je umíst no v pronajatých nebytových prostorech na kraji 

m sta. Pro p epravu a rozvoz používá 2 vlastní dodávková vozidla, 3 osobní vozy  
a 2 motocykly. N kte í zam stnanci mohou používat svá soukromá vozidla i pro pln ní 
služebních úkol . Dlouhodob  dosahuje spole nost velmi dobrých hospodá ských 
výsledk , m sí n  dosahuje obratu vyššího než 5 milion  K . 

(CERMAT) 
 
 2 body 
19 Které z následujících pojišt ní nemusí hradit spole nost  

Alfa s. r. o.? 
A) záruky pro p ípad úpadku 
B) na všeobecné zdravotní a sociální zabezpe ení 
C) odpov dnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání 
D) odpov dnosti za škody zp sobené provozem motorového vozidla 
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VÝCHOZÍ TABULKA K ÚLOZE 20 
Varianty financování nákupu motorového vozidla (cena 300 000,- K ) 

zp sob financování Leasing X Leasing Y Úv r 1 Úv r 2 
nultá (mimo ádná) splátka 10 % 50 % 15 % 20 % 
po et m sí ních splátek 60 36 60 48 
výše m sí ní anuitní splátky 
(v etn  pojišt ní) 9 450,- K  7 800,- K  9 000,- K  9 900,- K  

koeficient navýšení vstupní ceny 1,6 1,2 1,5 1,45 
cena odkupu motorového vozidla 3 000,- K  1 000,- K  0 0 

(CERMAT) 
 
 2 body 
20 Rozhodn te o každém z následujících tvrzení, zda je vzhledem 

k výchozí tabulce pravdivé (ANO), i nikoli (NE): 
A N 

20.1 Úv r 1 je levn jší než Úv r 2. 

20.2 Nejdražší je financování Leasingem X. 

20.3 Nejvíce volných finan ních prost edk  pro uzav ení smlouvy je pot eba  
u Leasingu Y. 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 21 

Jan Van k ukon il studia na st ední odborné škole a rozhodl se pracovat jako celní 
deklarant. Navštívil dv  obchodní spole nosti, ale volné místo se svojí kvalifikací nenalezl. 
Až t etí firma mu nabídla místo deklaranta. Jan sice byl nezam stnaný  
dva m síce, ale práci ve svém oboru nakonec našel. 

(CERMAT) 
 

2 body 
21 Napište typ nezam stnanosti, který je popsán ve výchozím textu: 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 22 
Platón se vrátil z Megary do Athén a založil školu, která stála na zahrad  a již zd dil. 

Vyu ovalo se tu celé ad  p edm t , od matematiky po biologii, od filozofie po astronomii, 
a bez p ehán ní lze íci, že šlo o „první evropskou univerzitu“, která byla uzav ena až roku 
529 Justiniánem. 

(P. J. King, Sto filozof , upraveno) 
 

2 body 
22 Napište název školy, která je popsána ve výchozím textu: 
__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 23 

***** jsou nevzniklá, neviditelná, ned litelná, nem nná, a tudíž nezni itelná t líska,  
ze kterých se vše skládá (od boh , p es nespo et sv t , hv zdy, cokoli oduševn lého až 
po poslední v c). Tyto ***** se pohybují díky vzájemnému st etávání. Pokud si odpovídají, 
tak se spojují, ímž všechno vzniká. Takto vzniklé objekty se pak od sebe liší r znorodým 
tvarem, polohou a uspo ádáním. Pokud má n co zaniknout, musí zap sobit vn jší síla, 
která ***** od sebe rozlou í a dá je op t do pohybu, díky n muž mohou  
v budoucnu vytvo it zase n co jiného. 

(www.wikipedia.cz, upraveno) 
 
 2 body 
23 Napište název pralátek, které pat í na vynechaná místa (*****)  

ve výchozím textu: 
__________________________________________________________________________ 
 
 max. 2 body 
24 P i a te k jednotlivým typ m etiky (24.1–24.3) odpovídající názor 

(A–E): 
24.1 utilitaristická etika _____ 
24.2 pragmatická etika _____ 
24.3 hédonistická etika _____ 
 

A) Zastává názor, že jediným dobrem je slast, chování lov ka je motivováno 
touhou po pot šení. 

B) Zastává názor, že základem dobra je všeobecn  dobrý lov k, který jedná 
s úctou a s dobrou v lí. 

C) Zastává názor, že k dosažení št stí vede um ené jednání, musí se usilovat  
o st ed mezi dv ma extrémy. 

D) Zastává princip užite nosti, jednání je správné podle toho, jak dalece se snaží 
p inést št stí co nejvíce lidem. 

E) Zastává názor, že o morálnosti rozhodují výsledky jednání, když je výsledek 
dobrý, je lhostejné, že se k n mu došlo i nemorálními kroky. 
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 max. 3 body 
25 P i a te k jednotlivým otázkám (25.1–25.4) odpovídající filozofickou 

disciplínu (A–F): 
25.1 Jsme schopni se z historie pou it? 
25.2 Co jsou první a nejvyšší p í iny toho, co je? 
25.3 Jaké je postavení lidského druhu v rámci celku života na této planet ? 
25.4 Jak m žeme ešit všechny problémy života lov ka a spole nosti skrze 

schopnosti poznání lov ka a poznání o lov ku?  

_____ 
_____ 
_____ 
 
_____ 

 
A) etika 
B) ontologie 
C) kosmologie 
D) gnozeologie 
E) filozofie d jin 
F) filozofická antropologie 

__________________________________________________________________________ 
 
 max. 3 body 
26 P i a te k jednotlivým filozofickým myšlenkám (26.1–26.4) jejich 

autora (A–F): 
P vodním principem sv ta a p í inou všeho bytí: 

26.1 je pro n ho neur ité a neomezené ( ecky apeiron), z n hož se vyd luje 
studené a teplé, suché a vlhké. 

26.2 je pro n ho pralátka vzduch, ovšem nikoli v doslovném smyslu, nebo  
jím rozumí (jako oživující dech) i duši. 

26.3 je pro n ho praohe , z n hož podle v ného zákona – „podle míry“ – 
vzplanutím a uhasínáním vystupuje sv t se svými protiklady a op t se 
do n ho navrací. 

26.4 jsou pro n ho ty i základní rovnoprávné látky a zakládá tím p edstavu  
o „ ty ech elementech“ – ohni, vod , vzduchu a zemi, jež je v b žném 
pov domí živá dodnes. 

 
_____ 
 
_____ 
 
 
_____ 
 
 
_____ 

(H. J. Störing, Malé d jiny filozofie, upraveno) 
 

A) Hérakleitos 
B) Anaxagorás 
C) Parmenidés 
D) Anaximenés 
E) Empedoklés 
F) Anaximandros 

__________________________________________________________________________ 
 
 2 body 
27 Které z následujících tvrzení o st edov ku není pravdivé? 

A) Byl uznáván aristotelsko-ptolemaiovský model vesmíru. 
B) Rozum byl vnímán jako nástroj k pochopení ádu sv ta. 
C) D jiny sv ta byly chápány jako lineární cesta od stvo ení sv ta k poslednímu 

soudu. 
D) Existovaly apokalyptické nálady, p esv d ení, že sv t kon í, p ichází Antikrist  

a blíží se Poslední soud. 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 28 
Naše nezajišt nost a pot eba se na sv t  n jak za izovat tedy tkví ve faktu naší 

kone nosti. Kdybychom byli bytosti v né, takové, které neohrožuje jejich smrt, 
nepot ebovali bychom se o nic starat a tkv li bychom na sv t  stejn  pasivn  t eba jako 
kámen. Práv  to je podle Heideggera klí ovou vlastností naší existence.  

(I. Blecha, Filozofie, upraveno) 
 
 2 body 
28 Která z následujících vlastností je dle M. Heideggera klí ová  

pro naši existenci? 
A) asovost 
B) odcizenost 
C) lhostejnost 
D) nesmrtelnost 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 29 

Rozum sám o sob  není schopen nic „vytvo it“. Je to prý „nepopsaný papír“, na který 
zkušenost zapisuje dojmy. Rozum je pasivní; zkušenost do n ho sama všechno vepisuje,  
a její materiál je tedy sám základem všeho v d ní. Filozofie dostala význam pouhého 
materiálu, který se vtiskuje smysl m a kombinuje v mysli poznatky.  

(E. Rádl, D jiny filozofie novov k, upraveno) 
 
 2 body 
29 Který z následujících filozofických sm r  charakterizuje výchozí 

text? 
A) empirismus 
B) senzualismus 
C) agnosticismus 
D) iracionalismus 
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 2 body 
30 Se a te jednotlivé fáze soudního ízení (A–E) tak, jak jdou za sebou 

(30.1–30.5): 

A) Po zahájení jednání p edseda senátu vyzval žalobce, aby p ednesl žalobu, poté 
vyzval k vyjád ení žalovaného. 

 

B) Jednání bylo ukon eno, následovala porada senátu a po ní p edseda senátu 
vyhlásil rozsudek. 

 

C) Soud vyzval žalovaného, aby se k žalob  písemn  vyjád il a p edložil listinné 
d kazy. 

 

D) P i jednání se za p ítomnosti ú astník  provád lo dokazování, ú astníci 
navrhovali d kazy k prokázání svých tvrzení.  

 

E) Soudu, místn  a v cn  p íslušnému k projednání dané v ci, došla žaloba, 
soudní ízení bylo zahájeno. 

 

 

30.1 _____ 
30.2 _____ 
30.3 _____ 
30.4 _____ 
30.5 _____ 
__________________________________________________________________________ 
 
 3 body 
31 Se a te jednotlivé fáze legislativního procesu (A–F) tak, jak jdou za 

sebou (31.1–31.6): 

A) Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákon  R. 
 

B) Senát návrh zákona vrátil s pozm ovacími návrhy. 
 

C) Poslanecká sn movna návrh zákona schválila nadpolovi ní v tšinou 
p ítomných poslanc . 

 

D) Poslanecká sn movna o návrhu zákona jednala a schválila jej nadpolovi ní 
v tšinou všech poslanc . 

 

E) Prezident republiky p ijatý zákon Poslanecké sn movn  do 15 dn  ode dne, 
kdy mu byl postoupen, nevrátil. 

 

F) Skupina poslanc  p edložila p edsedovi Poslanecké sn movny návrh zákona, 
ten jej postoupil organiza nímu výboru, zaslal všem poslanc m a poslaneckým 
klub m a požádal vládu o stanovisko. 

(www.psp.cz, upraveno) 
31.1 _____ 
31.2 _____ 
31.3 _____ 
31.4 _____ 
31.5 _____ 
31.6 _____ 
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 2 body 
32 Rozhodn te o každém z následujících vý atk , zda pochází 

z právní normy (ANO), i nikoli (NE): 
A N 

32.1  Zam stnanec je povinen p íchod do zam stnání a odchod  
ze zam stnání nahlásit. 

32.2 Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, 
pokud to zákon p ipouští. 

32.3 Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastník  má 
stejný zákonný obsah a ochranu. D d ní se zaru uje. 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 33 

Manželé Novákovi uzav eli dne 13. 2. 2012 s manželi Hrachovými kupní smlouvu, 
jejímž p edm tem byl rodinný d m a p ilehlé pozemky. Dne 16. 2. 2012 byl podán návrh 
na vklad do katastru nemovitostí, který byl povolen 1. 3. 2012. O povolení vkladu byli 
manželé Novákovi vyrozum ni 6. 3. 2012. 

(CERMAT)  
 
 2 body 
33 Napište datum, kdy nastaly právní ú inky vkladu do katastru 

nemovitostí: 
__________________________________________________________________________ 
 
 2 body 
34 Který z následujících pracovn právních vztah  m že být sjednán 

dohodou o provedení práce? 
A) Jana pracuje jako hosteska na t íhodinové prezentaci nového parfému. 
B) Stanislav pracuje u listovní p epážky na pošt . Má nárok na 5 týdn  dovolené.  
C) Emil pracuje jako pomocná síla 15 hodin týdn  na jeden rok v rychlém 

ob erstvení. 
D) Honza pracuje p evážn  v terénu, je zam stnancem celní správy a kontroluje 

kamiony na dálnici D1. 
__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 35 

Do nákupního koše vkládáme toto zboží: kartá ky na zuby, holicí strojek, masážní 
sprchu, cestovní žehli ku, kulmu na vlasy, jídelní p íbory, jídelní servis. Všechno zboží 
zaplatíme u pokladny platební kartou. 

(CERMAT)  
 
 2 body 
35 Který z následujících právních p edpis  eší záru ní dobu na zboží 

popsané ve výchozím textu? 
A) obchodní zákoník 
B) ob anský zákoník 
C) živnostenský zákon 
D) zákon o ochran  spot ebitele 
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 max. 3 body 
36 P i a te k jednotlivým závazk m (36.1–36.4) odpovídající typ 

smlouvy (A–F): 
36.1 Smlouva k zajišt ní úv ru pana Ježe, který ru í bance svým rodinným 

domem. 
 
_____

36.2 Smlouva uzav ená k ší ení hudby a textu písn  „Láska v podkroví“ mezi 
nakladatelstvím Severo a jejím autorem Pavlem Tomanským. 

 
_____

36.3 Smlouva na dobu jednoho roku, jejímž p edm tem je užívání bytu 2+kk  
o vým e 50m², za který Jan He man každý m síc zaplatí obecnímu 
ú adu 9500,-K . 

 
 
_____

36.4 Smlouva sjednaná mezi Marií Lazarovou a da ovým poradcem  
Ing. Ivanem Rausem o zpracování a podání da ového p iznání k dani 
z nemovitosti u p íslušného finan ního ú adu. 

 
 
_____

 
A) kupní  
B) licen ní 
C) nájemní 
D) p íkazní 
E) sm nná 
F) zástavní 

__________________________________________________________________________ 
 
 max. 2 body 
37 P i a te k jednotlivým politickým ideologiím (37.1–37.3) 

odpovídající provolání (A–E): 
37.1 liberalismus 
37.2 anarchismus 
37.3 nacionalismus 

_____ 
_____ 
_____ 

 
A) Odmítáme, aby nám vládli jiní lidé! Odmítáme vládu a mocenské aparáty, 

toužíme po spole nosti bez t íd, vrstev a jakékoli nadvlády! 
B) Usilujeme o stát, který musí udržet disciplínu mezi lidmi! Ekonomiku chceme 

ídit a ovládat ji na základ  korporativistických postup !  
C) Bu me pyšní na sv j národ, národní kulturu a historii! Spojuje nás spole ný 

jazyk, kulturní návyky a budeme pokra ovat v díle svých p edk ! Zavrhn me 
multikulturní myšlenky! 

D) Chceme minimální stát, který nebude jedinci zasahovat do jeho rozhodování! 
Prosazujme svobodného lov ka, který m že realizovat své p edstavy  
a rozši ovat své duchovní i materiální bohatství! 

E) Zavrhujeme tržní hospodá ství! Chceme stát ízený centráln ! Požadujeme 
spole né vlastnictví a odmítáme t ídní nerovnost mezi lidmi! Všechno musí 
pat it všem bez rozdílu! Žádáme konec chudoby a asu nejistot! 
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 max. 3 body 
38 Rozhodn te o každém z následujících tvrzení o totalitarismu, zda je 

pravdivé (ANO), i nikoli (NE): 
A N 

38.1 Oficiální ideologie zahrnuje v tšinu aspekt  lidské existence  
a obsahuje pro všechny leny spole nosti závazné pokyny. 

38.2 Politické strany spolu ve svobodné politické sout ži bojují o hlasy voli , 
které se p epo ítávají na mandáty ryze v tšinovým zp sobem. 

38.3 Nositelem politické svrchovanosti je lid, který drží monopol  
na zákonodárství a svou zákonodárnou svrchovanost vykonává p ímo. 

38.4 Vše ídí masová hierarchicky uspo ádaná politická strana v ele  
s v dcem, která je nad azena státnímu aparátu nebo se státním 
aparátem splývá. 

__________________________________________________________________________ 
 
 2 body 
39 Kterou z následujících funkcí neplní Parlament eské republiky? 

A) Vykonává zákonodárnou moc. 
B) Vyjad uje v sob  v li ve ejnosti. 
C) Náleží ke klí ovému lenu tripartity. 
D) Dává souhlas k n kterým mezinárodním smlouvám. 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 40 

První kolo senátních voleb v roce 2010 p ineslo v p ti vybraných volebních 
obvodech následující výsledky:  

 
v obvod  . 1 získal kandidát strany A 35 % hlas , kandidát strany B 27 %, kandidát 

strany C 22 % a kandidát strany D 16 %; 
v obvod  . 2 získal kandidát strany A 52 % hlas , kandidát strany B 25 %, kandidát 

strany C 17 % a kandidát strany D 6 %; 
v obvod  . 3 získal kandidát strany A 38 % hlas , kandidát strany B 17 %, kandidát 

strany C 30 % a kandidát strany D 15 %; 
v obvod  . 4 získal kandidát strany A 19 % hlas , kandidát strany B 57 %, kandidát 

strany C 21 % a kandidát strany D 3 %; 
v obvod  . 5 získal kandidát strany A 23 % hlas , kandidát strany B 33 %, kandidát 

strany C 20 % a kandidát strany D 24 %. 
(CERMAT) 
 
 2 body 
40 V kolika volebních obvodech postoupil kandidát strany B  

do druhého kola senátních voleb? 
A) v jednom 
B) ve dvou 
C) ve t ech 
D) ve ty ech 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 41 
Koordinuje a zabezpe uje innosti spojené s p ípravou státního rozpo tu. P ipravuje 

návrh zákona o státním rozpo tu a rozpo tová pravidla. Provádí výklad rozpo tové 
legislativy. Vytvá í podmínky pro p ípravu a realizaci projekt  partnerství ve ejného  
a soukromého sektoru a pro regulaci jejich rozpo tových dopad . Hodnotí pln ní státního 
rozpo tu a zabezpe uje finan ní vypo ádání vztah  se státním rozpo tem. Sleduje  
a analyzuje pln ní státního rozpo tu. Metodicky ídí a kontroluje regulaci zam stnanosti. 
Provádí analýzy vývoje zam stnanosti a plat  v rozpo tové sfé e. 

(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.) 
 
 2 body 
41 Který z následujících orgán  R se zabývá innostmi popsanými 

ve výchozím textu? 
A) Finan ní editelství 
B) Ministerstvo financí 
C) eská národní banka 
D) Nejvyšší kontrolní ú ad 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 42 
- procesy proti politickým i jiným odp rc m 
- budovatelské nadšení 
- kolektivizace zem d lství 
- budování t žkého pr myslu 
- centralizace spole enského života 
- m nová reforma 

(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.) 
 
 2 body 
42 Pro které z následujících období d jin eskoslovenska jsou 

charakteristické jevy popsané ve výchozím textu? 
A) ty icátá léta 
B) padesátá léta 
C) šedesátá léta 
D) sedmdesátá léta 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 43 

Ve volbách, které prob hly minulý týden, získal Ing. Karel Suchý jako jediný ze všech 
kandidát  nadpolovi ní v tšinu hlas , a získal tedy mandát hned v prvním kole. 

(CERMAT) 
 
 2 body 
43 Napište název volebního systému, který se využívá ve volbách 

popsaných ve výchozím textu: 



© Centrum pro zjiš ování výsledk  vzd lávání (CERMAT), 2012 
2 18

 
 

VÝCHOZÍ MAPA K ÚLOZE 44 

(www.wikipedie.cz) 
 
 2 body 
44 Napište název i zkratku mezinárodní organizace, jejíž lenské 

státy jsou na map  ozna eny tmav : 
__________________________________________________________________________ 
 
 2 body 
45 Napište délku funk ního období lenského státu, který p edsedá 

Rad  Evropské unie: 
__________________________________________________________________________ 
 
 2 body 
46 Jak se nazývá dokument, jehož smyslem je docílit celosv tového 

omezení emisí skleníkových plyn ? 
A) Kjótský protokol 
B) Aarhuská úmluva 
C) Basilejská úmluva 
D) Cartagenský protokol 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 47 
Mezinárodní organizace, která zakládá pravidla mezinárodního obchodu 

prost ednictvím konsenzu mezi jeho lenskými státy a eší mezinárodní obchodní 
spory mezi lenskými státy, vznikla v roce 1995 jako nástupce Všeobecné dohody o clech 
a obchodu (GATT). V sou asné dob  má 153 len . 

(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.) 
 
 2 body 
47 Která z následujících mezinárodních organizací je popsána  

ve výchozím textu? 
A) WTO 
B) OPEC  
C) OBSE 
D) OECD  

__________________________________________________________________________ 
 
 2 body 
48 Která z následujících sv tových událostí se stala po vzniku 

Severoatlantické aliance? 
A) podpis Varšavské smlouvy 
B) vyhlášení Marshallova plánu 
C) vznik Organizace spojených národ  
D) komunistický p evrat v eskoslovensku 

__________________________________________________________________________ 
 
 2 body 
49 Která z následujících institucí Evropské unie má jako jediná právo 

legislativní iniciativy? 
A) Evropská rada 
B) Evropská komise 
C) Rada Evropské unie 
D) Soudní dv r Evropské unie 

__________________________________________________________________________ 
 
 2 body 
50 Rozhodn te o každém z následujících tvrzení o Rad  bezpe nosti 

OSN, zda je pravdivé (ANO), i nikoli (NE): 
A N 

50.1 Rada bezpe nosti se skládá z 15 lenských stát . 

50.2 Rezoluce Rady bezpe nosti jsou ve vztahu k lenským stát m OSN 
pouze doporu ující. 

50.3 Rada bezpe nosti má 5 stálých len  ( ínská lidová republika, Francie, 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Ruská federace  
a Spojené státy americké). 

 
 

 
 

 
 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOV DI. 
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