
 

 

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD II. 
VZOROVÝ TEST 

 
Kurz zahrnuje:  
 
OBOR    NSZ ZSV 
POLITOLOGIE   (STÁT A PRÁVO) 
MODERNÍ DĚJINY  (HOSPODÁŘSTVÍ A SVĚT) 
EVROPSKÁ INTEGRACE (HOSPODÁŘSTVÍ A SVĚT) 
 
*************************************************************************************************** 
 
1. Americký politolog japonského původu Francis F. Fukuyma se proslavil zejména knihou Konec 
dějin a poslední člověk. Který z uvedených směrů je Fukuyamovi zcela cizí? 
a) liberalismus 
b) neohumanismus 
c) humanismus 
d) anarchismus 
e) žádná z předchozích možností není správná  
 
2. V 70. letech se uskutečnila Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě za účasti většiny 
evropských zemí, Spojených států a Kanady. Šlo o nejdůležitější fórum, na kterém se setkali 
představitelé zemí východního i západního bloku. Ve kterém městě se uskutečnila KBSE?  
a) v Reykjavíku 
b) v Helsinkách 
c) ve Stockholmu 
d) v Kodani 
e) žádná z předchozích možností není správná  
 
3.  Evropská společenství byla hlavním integračním seskupením od konce 50. let až do začátku 90. let 
minulého století. Který z následujících států nepatřil mezi zakládající členy těchto společenství? 
a) Itálie 
b) Velká Británie 
c) Belgie 
d) Spolková republika Německo 
e) žádná z předchozích možností není správná  
 
4. V roce 2005 prošla procesem schvalování tzv. euroústava. Tato smlouva však nakonec nevstoupila 
v platnost, protože byla odmítnuta v referendu hned ve dvou státech Evropské unie. Které státy to 
byly? 
a) Francie a Nizozemsko 
b) Velká Británie a Německo 
c) Lucembursko a Velká Británie 
d) Irsko a Francie 



 

 

e) žádná z předchozích možností není správná  
 
5. V parlamentních volbách z roku 1925 zvítězili agrárníci. Po krátkém období úřednické vlády 
sestavil agrárník Antonín Švehla koalici, která se opírala dokonce i o reprezentanty německých 
politických stran. Naopak zástupci stran socialistických v ní chyběli. Ani tato koalice nevydržela až 
do konce pravidelného volebního období. Již v roce 1929 se konaly předčasné volby. Jak se tato 
koalice nazývala? 
a) panská koalice 
b) rudozelená koalice 
c) lidová koalice 
d) široká koalice 
e) žádná z předchozích možností není správná 
 
6. V květnu 1942 provedli představitelé zahraničního odboje Jozef Gabčík a Jan Kubiš v rámci 
operace           atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Poté, co Heydrich na 
následky zranění zemřel, rozpoutala se represe ze stran nacistických okupantů. Během této tzv. 
heydrichiády byly mj. vyhlazeny obce Lidice a           . Doplňte správné výrazy. 
a) Barbarossa, Horní Planá 
b) Silver A, Pasohlávky 
c) Silver B, Lidice 
d) Anthropoid, Ležáky  
e) žádná z předchozích možností není správná 
 
7. Jedna ze soudních institucí Evropské unie se zabývá hlavně řešením sporů mezi institucemi EU 
a jejími zaměstnanci. Obracet se na ni proto mohou právě zaměstnanci evropských institucí. Jak se 
tento soudní orgán jmenuje? 
a) Evropský soud pro lidská práva 
b) Soud pro veřejnou službu 
c) Evropský soudní dvůr 
d) Soud prvního stupně 
e) žádná z předchozích možností není správná 
 
8. V současnosti eviduje Evropská unie tři kandidátské země. Která z vyjmenovaných zemí mezi ně 
nepatří? 
a) Makedonie 
b) Ukrajina 
c) Turecko 
d) Chorvatsko 
e) žádná z předchozích možností není správná 
 
9. Vrcholem odzbrojovacích procesů mezi USA a SSSR byla Washingtonská smlouva o stažení 
jaderných sil středního doletu, kterou se Spojené státy vzdaly 436 a Sovětský svaz 1 565 jaderných 
hlavic. Za USA podepsal tuto dohodu prezident: 
a) Nixon 
b) Bush 



 

 

c) Reagan 
d) Carter 
e) žádná z předchozích možností není správná 
 
10. První poválečná evropská politická organizace vznikla roku 1949. Tato organizace funguje 
dodnes a jejím členem je i Česká republika. Sídlí ve Štrasburku. Jde o: 
a) Evropskou radu 
b) Evropský soud pro lidská práva 
c) Evropské společenství uhlí a oceli 
d) Radu Evropy 
e) žádná z předchozích možností není správná 
 
 

************************************************************************* 
 

CHCETE ZLEPŠIT SVÉ ŠANCE NA PŘIJETÍ I V DALŠÍCH OBLASTECH ZÁKLADŮ 
SPOLEČENSKÝCH VĚD? NAPŘ. PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE, EKONOMIE, PRÁVO, 
FILOZOFIE, KTERÉ JSOU TAKÉ SOUČÁSTÍ TESTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 
V RÁMCI NÁRODNÍCH SROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK.  
PAK SI ZAJISTĚTE KURZ ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD I., KTERÝ U NÁS 
DOSTANETE SE SLEVOU! 
 
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI TOHOTO TESTU VÁM RÁDI ZAŠLEME. MÁTE-LI O NĚ ZÁJEM, NAPIŠTE NÁM NA 
kucharovap@sokrates.cz 
 
 
 
 
 
 
 


