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2.1PokynykuzavƎenýmúlohám

Maximálníbodovéhodnocení:105bodƽ
HraniceúspĢšnosti:33%

x OdpovĢě,kteroupovažujetezasprávnou,
zƎetelnĢzakƎížkujtevpƎíslušnémbílémpoli
záznamovéhoarchu,atopƎesnĢzrohudo
rohudleobrázku.
A
B
C
D




1Základníinformacekzadánízkoušky
x Didaktickýtestobsahuje50úloh.

4

x asovýlimitproƎešenídidaktickéhotestu
jeuvedennazáznamovémarchu.


x PokudbudetechtítnáslednĢzvolitjinou
odpovĢě,zabarvĢtepeēlivĢpƽvodnĢ
zakƎížkovanépoleazvolenouodpovĢě
vyznaētekƎížkemdonovéhopole.
A
B
C
D

x Povolenépomƽcky:pouzepsacípotƎeby.
x Ukaždéúlohyjeuvedenmaximálnípoēet
bodƽ.
x Uvšechúloh/podúlohjeprávĢjedna
odpovĢěsprávná.

4


x ZanesprávnouneboneuvedenouodpovĢě
sebodyneodeēítají.
x OdpovĢdipištedozáznamovéhoarchu.

x JakýkolijinýzpƽsobzáznamuodpovĢdí
ajejichopravbudepovažovánza
nesprávnouodpovĢě.

x PoznámkysimƽžetedĢlatdotestového
sešitu,nebudouvšakpƎedmĢtem
hodnocení.

x PokudzakƎížkujetevícenežjednopole,
budevašeodpovĢěpovažovánaza
nesprávnou.

x Nejednoznaēnýneboneēitelnýzápis
odpovĢdibudepovažovánzachybné
Ǝešení.

2.2PokynykotevƎenýmúlohám
x OdpovĢdipišteēitelnĢdovyznaēených
bílýchpolí.

2PravidlasprávnéhozápisuodpovĢdí
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x OdpovĢdizaznamenávejtemodrounebo
ēernoupropisovacítužkou,kterápíše
dostateēnĢsilnĢanepƎerušovanĢ.

x Povolenojepsacíitiskacípísmoaēíslice.

x HodnocenybudoupouzeodpovĢdi
uvedenévzáznamovémarchu.

x PƎipsaníodpovĢdírozlišujtevelkáamalá
písmena.



x PokudbudetechtítnáslednĢzvolitjinou
odpovĢě,pakpƽvodníodpovĢě
pƎeškrtnĢteanovouodpovĢězapištedo
stejnéhopole.VašeodpovĢěnesmí
pƎesáhnouthranicevyznaēenéhopole.





Testovýsešitneotvírejte,poēkejtenapokyn!
© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
Obsah testového sešitu je chránĢn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho ēásti pro komerēní úēely ēi
pro jejich pƎímou i nepƎímou podporu bez pƎedchozího explicitního písemného souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecnĢ
závazných právních norem považováno za porušení autorských práv.

1

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1
***** je nenávistný vztah k ŽidĤm. Je to spoleþenská a politická ideologie, jedna
z forem náboženské, národnostní a rasové nesnášenlivosti. V historii nabýval rĤzných
forem od nábožensky motivovaného opovržení pĜes spoleþenskou segregaci, perzekuci
a pogromy až po genocidu bČhem holocaustu (šoa).
(J. Kubáþek, V. Nekvapil, Politologie a mezinárodní vztahy, upraveno)

2 body
1

Který z následujících pojmĤ patĜí 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
vyĜešit paní uþitelka.
Potichu uvažuje: „To byl urþitČ Standa, kdo tu barvu rozlil. Je neobratný, pomalý,
takový nemotora. Hanka je velice šikovná a peþlivá, té by se nČco takového nemohlo
stát.“
(CERMAT)

2 body
2

Který z následujících pojmĤ nejlépe vystihuje postoj paní uþitelky
k žákĤm 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 dČlat. Chce jít s kamarádkami odpoledne
do kina, ale má již také naplánovaný celodenní výlet, na který se velmi tČší.
(CERMAT)

2 body
3

Který z následujících
ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

typĤ

vnitĜního

konfliktu

je

averze - averze
apetence - averze
apetence - apetence
nejedná se o konflikt
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popsán

2 body
4

Který z následujících sociologĤ 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 „nepĜizpĤsobivých“ vyrĤstá nová generace,
jejímž vzorem jsou þasto rodiþe bez práce, kteĜí se dostávají do kĜížku se zákonem,
a pokud chtČjí práci, jsou zhusta odmítáni, žádná pro nČ není, takže o ni nakonec už ani
nestojí. Tato skupina obyvatel je tak vylouþena na okraj spoleþnosti, a to pĜedevším z trhu
práce.
(Týden 36/2011, upraveno)

2 body
5

Který z následujících sociálních jevĤ nejlépe odpovídá situaci
popsané ve výchozím textu?

A)
sociální koheze
B)
sociální exkluze
C)
sociální stereotyp
D)
sociální percepce
__________________________________________________________________________
max. 2 body
6

PĜiĜaćte k jednotlivým charakteristikám
výzkumnou metodu (A–E):

6.1

ZjišĢování a analýza vztahĤ mezi þleny malých skupin na základČ
preferenþních voleb.
Pozorování vnČjších projevĤ þlovČka v pĜirozených nebo speciálnČ
upravených situacích bez zámČrného zásahu odborníka.
ZámČrné zasahování do vlivĤ na zkoumanou osobu tak, aby všechny
promČnné byly kontrolovány a ze zmČn se daly vyvodit souvislosti.

6.2
6.3

A)
B)
C)
D)
E)

(6.1–6.3)

odpovídající

experiment
sociometrie
introspekce
extrospekce
obsahová analýza
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_____
_____
_____

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7
Sociologie komplex oþekávaného chování nazývá sociální *****, v níž jsou zdĤraznČny
urþité schopnosti, zatímco jiné schopnosti nejsou v této souvislosti považovány za tak
dĤležité. Sociální ***** bude urþité projevy dítČte stimulovat a jiné potlaþovat.
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)

2 body
7

Napište pojem, který patĜí na vynechaná místa (*****) ve výchozím
textu:
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8
DítČ si osvojuje samostatnost, vþetnČ sebeobsluhy a osobní hygieny. Jeho reakcí
na omezování spontánní aktivity þasto bývá projev hnČvu, vzdorovitosti a negativismu.
Zaþíná si formovat obraz sebe samého a uvČdomovat si své vlastní já. V tomto období si
dČti hrají nejprve vedle sebe, pozdČji zaþínají spolupracovat, nebo naopak soupeĜit.
(E. Zacharová, Zdravotnická psychologie, upraveno)

2 body
8
Napište název vývojového období popsaného ve výchozím textu:
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9
Tématem dnešního semináĜe jsou ***** vlastnosti osobnosti, tzn. temperament
þlovČka, jeho pĜizpĤsobivost, vzrušivost, míra vyrovnanosti, nebo naopak nevyrovnanosti.
(CERMAT)

2 body
9

Které z následujících vlastností osobnosti patĜí na vynechané
místo (*****) ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

výkonové
postojové
dynamické
seberegulaþní
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 10
Dejte mi k dispozici tucet jedincĤ a já z každého z nich s využitím vhodných stimulĤ
udČlám, co si budete pĜát; z prvního profesora, z druhého zloþince, ze tĜetího úĜedníka,
ze þtvrtého vojáka atp.
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)

2 body
10

Který z následujících psychologických smČrĤ 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 vyšetĜení
jater a krevních testech jí lékaĜ s lítostí sdČlil, že trpí cirhózou. Paní Simona naštvanČ
odešla z ordinace a odmítla se k tomuto lékaĜi vrátit, protože je podle ní neschopný.
Ona pĜece nemĤže trpČt cirhózou jater, vždyĢ nepije alkohol, nekouĜí, dodržuje zásady
zdravého životního stylu. LékaĜ nČkde musel udČlat chybu. Doma o výsledcích nikomu
neĜekla a chovala se jako obvykle.
(CERMAT)

2 body
11

Který z následujících obranných mechanismĤ nejlépe vystihuje
chování paní Simony?

A)
popĜení
B)
regrese
C)
pĜemístČní
D)
racionalizace
__________________________________________________________________________
max. 2 body
12

PĜiĜaćte k jednotlivým psychickým funkcím (12.1–12.3) odpovídající
skupinu pokynĤ uþitele, kterými je daná psychická funkce u žáka
rozvíjena (A–E):

12.1
12.2
12.3

tvoĜivé myšlení
hodnotící myšlení
pamČĢové funkce
A)
B)
C)
D)
E)

_____
_____
_____

opiš; sepiš; udČlej; cviþ
vyjmenuj; popiš; Ĝekni, co jsi vidČl
poslouchej; sleduj; pozoruj; všimni si
pĜedpokládej; navrhni; sestroj; vymysli
Ĝekni, co je dobré; rozhodni, co je spravedlivé; porovnej
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2 body
13

RozhodnČte o každém z následujících tvrzení, zda vystihuje pojem
oidipovský komplex (ANO), þi nikoli (NE):

13.1

Jde o jeden z dĤležitých pojmĤ psychoanalýzy, vztahující se ke konfliktu,
který se Ĝeší ve falickém stádiu a je souþástí pĜirozeného vývoje.

13.2

Jde o termín používaný v psychoanalýze k oznaþení nevČdomého,
eroticky podbarveného vztahu syna ke své matce, otec je chápán jako
rival.

A

N

13.3

Jde o konflikt mezi agresí, rivalitou a pocity viny dítČte vĤþi obČma
rodiþĤm na stranČ jedné a obavami ze ztráty jejich lásky na stranČ
druhé.
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14
Z jednotlivých tvrzení: a) mČć je vodivá, b) železo je vodivé, c) stĜíbro 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 ***** Ĝídí živnostenským zákonem (zákon þ.455/1991
Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ). Obsahem živnosti je poskytování ubytování ve všech
ubytovacích zaĜízeních (napĜíklad hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech,
rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. U žadatele postaþuje
k získání živnostenského oprávnČní splnČní všeobecných podmínek.
(www.socr.cz, upraveno)

2 body
15

Která z následujících živností patĜí na vynechané místo (*****)
ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

volná
vázaná
Ĝemeslná
koncesovaná

© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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2 body
16

Který z následujících
makroekonomické?

ekonomických

ukazatelĤ

patĜí

mezi

A)
rentabilita tržeb
B)
doba obratu zásob
C)
kapacita dlouhodobého majetku
D)
platební bilance zahraniþního obchodu
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TABULKA K ÚLOZE 17
Kurzovní lístek: 31. 8. 2012,
transakce jsou zcela osvobozené
od poplatkĤ
MČna
AUD
DKK
EUR
NOK
PLN
SEK
USD
GBP

Devizy

Valuty

ZemČ

Množství

Nákup

Prodej

Nákup

Prodej

Austrálie
Dánsko
EMS
Norsko
Polsko
Švédsko
USA
Velká Británie

1
1
1
1
1
1
1
1

17,350
3,192
23,789
3,006
6,009
2,683
17,460
27,693

18,022
3,316
24,711
3,122
6,255
2,787
18,172
28,823

0,00
3,18
23,74
3,00
0,00
2,68
17,43
27,64

0,00
3,32
24,76
3,12
0,00
2,80
18,21
28,88

(www.exchange.cz, upraveno)

2 body
17

Která z následujících situací odpovídá výchozí tabulce?
A)
B)
C)
D)

Rodina zaplatila 1 735,- Kþ pĜi nákupu 100 australských dolarĤ.
Uþitel z Londýna pracující v Praze vymČnil 100 liber za 2 888,- Kþ.
Americký turista dostal pĜi výmČnČ za 100 amerických dolarĤ 1 821,- Kþ.
Studenti ekonomického lycea zaplatili 280,- Kþ pĜi nákupu 100 švédských
korun.

© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 18
Zimní pneumatiky jsou v ýesku povinné od 1. listopadu do 31. bĜezna. Tato povinnost
platí v pĜípadČ, že je na silnicích sníh nebo led, nebo lze pĜedpokládat, že se na silnici
mĤže vyskytovat souvislá vrstva snČhu, ledu nebo námrazy.
(www.novinky.cz, upraveno)

2 body
18

Které z následujících tvrzení o chování trhu popsaném ve výchozím
textu je pravdivé?
A)
B)

Zvýšením poptávky po zimních pláštích dojde k trvalému zvýšení jejich cen.
Zimní a letní pláštČ jsou typickými substituty. S rĤstem poptávky po jednom
z nich klesá cena druhého.
C)
S rĤstem poptávky po zimních pláštích dojde ke krátkodobému zvýšení jejich
ceny u nČkterých prodejcĤ.
D)
Zimní a letní pláštČ jsou typickými komplementy. S rĤstem poptávaného
množství po jednom z nich roste i poptávka po druhém.
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 19
Spoleþnost Alfa s. r. o. poskytuje služby kurýrĤ a poslĤ. V souþasné dobČ zamČstnává
20 pracovníkĤ na plný pracovní úvazek, 5 pracovníkĤ má uzavĜenou dohodu o pracovní
þinnosti. Sídlo spoleþnosti je umístČno v pronajatých nebytových prostorech na kraji
mČsta. Pro pĜepravu a rozvoz používá 2 vlastní dodávková vozidla, 3 osobní vozy
a 2 motocykly. NČkteĜí zamČstnanci mohou používat svá soukromá vozidla i pro plnČní
služebních úkolĤ. DlouhodobČ dosahuje spoleþnost velmi dobrých hospodáĜských
výsledkĤ, mČsíþnČ dosahuje obratu vyššího než 5 milionĤ Kþ.
(CERMAT)

2 body
19

Které z následujících
Alfa s. r. o.?
A)
B)
C)
D)

pojištČní

nemusí

hradit

spoleþnost

záruky pro pĜípad úpadku
na všeobecné zdravotní a sociální zabezpeþení
odpovČdnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání
odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem motorového vozidla

© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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VÝCHOZÍ TABULKA K ÚLOZE 20
Varianty financování nákupu motorového vozidla (cena 300 000,- Kþ)
zpĤsob financování
nultá (mimoĜádná) splátka
poþet mČsíþních splátek
výše mČsíþní anuitní splátky
(vþetnČ pojištČní)

Leasing X
10 %
60

Leasing Y
50 %
36

ÚvČr 1
15 %
60

ÚvČr 2
20 %
48

9 450,- Kþ

7 800,- Kþ

9 000,- Kþ

9 900,- Kþ

koeficient navýšení vstupní ceny
cena odkupu motorového vozidla

1,6
3 000,- Kþ

1,2
1 000,- Kþ

1,5
0

1,45
0

(CERMAT)

2 body
20

RozhodnČte o každém z následujících tvrzení, zda je vzhledem
k výchozí tabulce pravdivé (ANO), þi nikoli (NE):

20.1

ÚvČr 1 je levnČjší než ÚvČr 2.

20.2

Nejdražší je financování Leasingem X.

A

N

20.3

Nejvíce volných finanþních prostĜedkĤ pro uzavĜení smlouvy je potĜeba
u Leasingu Y.
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 21
Jan VanČk ukonþil studia na stĜední odborné škole a rozhodl se pracovat jako celní
deklarant. Navštívil dvČ obchodní spoleþnosti, ale volné místo se svojí kvalifikací nenalezl.
Až tĜetí firma mu nabídla místo deklaranta. Jan sice byl nezamČstnaný
dva mČsíce, ale práci ve svém oboru nakonec našel.
(CERMAT)

2 body
21

Napište typ nezamČstnanosti, 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 zahradČ a již zdČdil.
Vyuþovalo se tu celé ĜadČ pĜedmČtĤ, od matematiky po biologii, od filozofie po astronomii,
a bez pĜehánČní lze Ĝíci, že šlo o „první evropskou univerzitu“, která byla uzavĜena až roku
529 Justiniánem.
(P. J. King, Sto filozofĤ, upraveno)

2 body
22
Napište název školy, která je popsána ve výchozím textu:
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 23
***** jsou nevzniklá, neviditelná, nedČlitelná, nemČnná, a tudíž nezniþitelná tČlíska,
ze kterých se vše skládá (od bohĤ, pĜes nespoþet svČtĤ, hvČzdy, cokoli oduševnČlého až
po poslední vČc). Tyto ***** se pohybují díky vzájemnému stĜetávání. Pokud si odpovídají,
tak se spojují, þímž všechno vzniká. Takto vzniklé objekty se pak od sebe liší rĤznorodým
tvarem, polohou a uspoĜádáním. Pokud má nČco zaniknout, musí zapĤsobit vnČjší síla,
která ***** od sebe rozlouþí a dá je opČt do pohybu, díky nČmuž mohou
v budoucnu vytvoĜit zase nČco jiného.
(www.wikipedia.cz, upraveno)

2 body
23

Napište název pralátek, které patĜí na vynechaná místa (*****)
ve výchozím textu:
__________________________________________________________________________

24

max. 2 body
PĜiĜaćte k jednotlivým typĤm etiky (24.1–24.3) odpovídající názor
(A–E):

24.1
24.2
24.3

utilitaristická etika
pragmatická etika
hédonistická etika
A)
B)
C)
D)
E)

_____
_____
_____

Zastává názor, že jediným dobrem je slast, chování þlovČka je motivováno
touhou po potČšení.
Zastává názor, že základem dobra je všeobecnČ dobrý þlovČk, který jedná
s úctou a s dobrou vĤlí.
Zastává názor, že k dosažení štČstí vede umČĜené jednání, musí se usilovat
o stĜed mezi dvČma extrémy.
Zastává princip užiteþnosti, jednání je správné podle toho, jak dalece se snaží
pĜinést štČstí co nejvíce lidem.
Zastává názor, že o morálnosti rozhodují výsledky jednání, když je výsledek
dobrý, je lhostejné, že se k nČmu došlo i nemorálními kroky.
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25
25.1
25.2
25.3
25.4

max. 3 body
PĜiĜaćte k jednotlivým otázkám (25.1–25.4) odpovídající filozofickou
disciplínu (A–F):
Jsme schopni se z historie pouþit?
Co jsou první a nejvyšší pĜíþiny toho, co je?
Jaké je postavení lidského druhu v rámci celku života na této planetČ?
Jak mĤžeme Ĝešit všechny problémy života þlovČka a spoleþnosti skrze
schopnosti poznání þlovČka a poznání o þlovČku?

_____
_____
_____
_____

A)
etika
B)
ontologie
C)
kosmologie
D)
gnozeologie
E)
filozofie dČjin
F)
filozofická antropologie
__________________________________________________________________________

26

26.1
26.2
26.3
26.4

max. 3 body
PĜiĜaćte k jednotlivým filozofickým myšlenkám (26.1–26.4) jejich
autora (A–F):
PĤvodním principem svČta a pĜíþinou všeho bytí:
je pro nČho neurþité a neomezené (Ĝecky apeiron), z nČhož se vydČluje
studené a teplé, suché a vlhké.
je pro nČho pralátka vzduch, ovšem nikoli v doslovném smyslu, neboĢ
jím rozumí (jako oživující dech) i duši.
je pro nČho praoheĖ, z nČhož podle vČþného zákona – „podle míry“ –
vzplanutím a uhasínáním vystupuje svČt se svými protiklady a opČt se
do nČho navrací.
jsou pro nČho þtyĜi základní rovnoprávné látky a zakládá tím pĜedstavu
o „þtyĜech elementech“ – ohni, vodČ, vzduchu a zemi, jež je v bČžném
povČdomí živá dodnes.

_____
_____
_____
_____

(H. J. Störing, Malé dČjiny filozofie, upraveno)

A)
Hérakleitos
B)
Anaxagorás
C)
Parmenidés
D)
Anaximenés
E)
Empedoklés
F)
Anaximandros
__________________________________________________________________________
2 body
27

Které z následujících tvrzení o stĜedovČku není pravdivé?
A)
B)
C)
D)

Byl uznáván aristotelsko-ptolemaiovský model vesmíru.
Rozum byl vnímán jako nástroj k pochopení Ĝádu svČta.
DČjiny svČta byly chápány jako lineární cesta od stvoĜení svČta k poslednímu
soudu.
Existovaly apokalyptické nálady, pĜesvČdþení, že svČt konþí, pĜichází Antikrist
a blíží se Poslední soud.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 28
Naše nezajištČnost a potĜeba se na svČtČ nČjak zaĜizovat tedy tkví ve faktu naší
koneþnosti. Kdybychom byli bytosti vČþné, takové, které neohrožuje jejich smrt,
nepotĜebovali bychom se o nic starat a tkvČli bychom na svČtČ stejnČ pasivnČ tĜeba jako
kámen. PrávČ to je podle Heideggera klíþovou vlastností naší existence.
(I. Blecha, Filozofie, upraveno)

2 body
28

Která z následujících vlastností je dle M. Heideggera klíþová
pro naši existenci?

A)
þasovost
B)
odcizenost
C)
lhostejnost
D)
nesmrtelnost
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 29
Rozum sám o sobČ není schopen nic „vytvoĜit“. Je to prý „nepopsaný papír“, na který
zkušenost zapisuje dojmy. Rozum je pasivní; zkušenost do nČho sama všechno vepisuje,
a její materiál je tedy sám základem všeho vČdČní. Filozofie dostala význam pouhého
materiálu, který se vtiskuje smyslĤm a kombinuje v mysli poznatky.
(E. Rádl, DČjiny filozofie novovČk, upraveno)

2 body
29

Který z následujících filozofických smČrĤ charakterizuje výchozí
text?
A)
B)
C)
D)

empirismus
senzualismus
agnosticismus
iracionalismus
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2 body
30

SeĜaćte jednotlivé fáze soudního Ĝízení (A–E) tak, jak jdou za sebou
(30.1–30.5):
A) Po zahájení jednání pĜedseda senátu vyzval žalobce, aby pĜednesl žalobu, poté
vyzval k vyjádĜení žalovaného.
B) Jednání bylo ukonþeno, následovala porada senátu a po ní pĜedseda senátu
vyhlásil rozsudek.
C) Soud vyzval žalovaného, aby se k žalobČ písemnČ vyjádĜil a pĜedložil listinné
dĤkazy.
D) PĜi jednání se za pĜítomnosti úþastníkĤ provádČlo dokazování, úþastníci
navrhovali dĤkazy k prokázání svých tvrzení.
E) Soudu, místnČ a vČcnČ pĜíslušnému k projednání dané vČci, došla žaloba,
soudní Ĝízení bylo zahájeno.

30.1 _____
30.2 _____
30.3 _____
30.4 _____
30.5 _____
__________________________________________________________________________
3 body
31

SeĜaćte jednotlivé fáze legislativního procesu (A–F) tak, jak jdou za
sebou (31.1–31.6):
A) Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonĤ ýR.
B) Senát návrh zákona vrátil s pozmČĖovacími návrhy.
C) Poslanecká snČmovna
pĜítomných poslancĤ.

návrh

zákona

schválila

nadpoloviþní

vČtšinou

D) Poslanecká snČmovna o návrhu zákona jednala a schválila jej nadpoloviþní
vČtšinou všech poslancĤ.
E) Prezident republiky pĜijatý zákon Poslanecké snČmovnČ do 15 dnĤ ode dne,
kdy mu byl postoupen, nevrátil.
F) Skupina poslancĤ pĜedložila pĜedsedovi Poslanecké snČmovny návrh zákona,
ten jej postoupil organizaþnímu výboru, zaslal všem poslancĤm a poslaneckým
klubĤm 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

RozhodnČte o každém z následujících výĖatkĤ, zda pochází
z právní normy (ANO), þi nikoli (NE):

32.1

ZamČstnanec je povinen
ze zamČstnání nahlásit.

32.2

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu,
pokud to zákon pĜipouští.

A
pĜíchod

do

zamČstnání

a

N

odchod

32.3

Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníkĤ má
stejný zákonný obsah a ochranu. DČdČní se zaruþuje.
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 33
Manželé Novákovi uzavĜeli dne 13. 2. 2012 s manželi Hrachovými kupní smlouvu,
jejímž pĜedmČtem byl rodinný dĤm a pĜilehlé 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 vyrozumČni 6. 3. 2012.
(CERMAT)

2 body
33

Napište datum, kdy nastaly právní úþinky vkladu do katastru
nemovitostí:
__________________________________________________________________________
2 body
34

Který z následujících pracovnČprávních vztahĤ mĤže být sjednán
dohodou o provedení práce?
A)
B)
C)

Jana pracuje jako hosteska na tĜíhodinové prezentaci nového parfému.
Stanislav pracuje u listovní pĜepážky na poštČ. Má nárok na 5 týdnĤ dovolené.
Emil pracuje jako pomocná síla 15 hodin týdnČ na jeden rok v rychlém
obþerstvení.
D)
Honza pracuje pĜevážnČ v terénu, je zamČstnancem celní správy a kontroluje
kamiony na dálnici D1.
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 35
Do nákupního koše vkládáme toto zboží: kartáþky na zuby, holicí strojek, masážní
sprchu, cestovní žehliþku, kulmu na vlasy, jídelní pĜíbory, jídelní servis. Všechno zboží
zaplatíme u pokladny platební kartou.
(CERMAT)

2 body
35

Který z následujících právních pĜedpisĤ Ĝeší záruþní dobu na zboží
popsané ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

obchodní zákoník
obþanský zákoník
živnostenský zákon
zákon o ochranČ spotĜebitele
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36
36.1
36.2
36.3
36.4

max. 3 body
PĜiĜaćte k jednotlivým závazkĤm (36.1–36.4) odpovídající typ
smlouvy (A–F):
Smlouva k zajištČní úvČru pana Ježe, který ruþí bance svým rodinným
domem.
Smlouva uzavĜená k šíĜení hudby a textu písnČ „Láska v podkroví“ mezi
nakladatelstvím Severo a jejím autorem Pavlem Tomanským.
Smlouva na dobu jednoho roku, jejímž pĜedmČtem je užívání bytu 2+kk
o výmČĜe 50m², za který Jan HeĜman každý mČsíc zaplatí obecnímu
úĜadu 9500,-Kþ.
Smlouva sjednaná mezi Marií Lazarovou a daĖovým poradcem
Ing. Ivanem Rausem o zpracování a podání daĖového pĜiznání k dani
z nemovitosti u pĜíslušného finanþního úĜadu.

_____
_____
_____
_____

A)
kupní
B)
licenþní
C)
nájemní
D)
pĜíkazní
E)
smČnná
F)
zástavní
__________________________________________________________________________
max. 2 body
37

PĜiĜaćte k jednotlivým politickým
odpovídající provolání (A–E):

37.1
37.2
37.3

liberalismus
anarchismus
nacionalismus
A)
B)
C)
D)
E)

ideologiím

(37.1–37.3)

_____
_____
_____

Odmítáme, aby nám vládli jiní lidé! Odmítáme vládu a mocenské aparáty,
toužíme po spoleþnosti bez tĜíd, vrstev a jakékoli nadvlády!
Usilujeme o stát, který musí udržet disciplínu mezi lidmi! Ekonomiku chceme
Ĝídit a ovládat ji na základČ korporativistických postupĤ!
Bućme pyšní na svĤj národ, národní kulturu a historii! Spojuje nás spoleþný
jazyk, kulturní návyky a budeme pokraþovat v díle svých pĜedkĤ! ZavrhnČme
multikulturní myšlenky!
Chceme minimální stát, který nebude jedinci zasahovat do jeho rozhodování!
Prosazujme svobodného þlovČka, který mĤže realizovat své pĜedstavy
a rozšiĜovat své duchovní i materiální bohatství!
Zavrhujeme tržní hospodáĜství! Chceme stát Ĝízený centrálnČ! Požadujeme
spoleþné vlastnictví a odmítáme tĜídní nerovnost mezi lidmi! Všechno musí
patĜit všem bez rozdílu! Žádáme konec chudoby a þasu nejistot!
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max. 3 body
38

RozhodnČte o každém z následujících tvrzení o totalitarismu, zda je
pravdivé (ANO), þi nikoli (NE):

38.1

Oficiální ideologie zahrnuje vČtšinu aspektĤ lidské
a obsahuje pro všechny þleny spoleþnosti závazné pokyny.

38.2

Politické strany spolu ve svobodné politické soutČži bojují o hlasy voliþĤ,
které se pĜepoþítávají na mandáty ryze vČtšinovým zpĤsobem.

38.3

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

A

N

existence

38.4

Vše Ĝídí masová hierarchicky uspoĜádaná politická strana v þele
s vĤdcem, která je nadĜazena státnímu aparátu nebo se státním
aparátem splývá.
__________________________________________________________________________
2 body
39

Kterou z následujících funkcí neplní Parlament ýeské republiky?

A)
Vykonává zákonodárnou moc.
B)
VyjadĜuje v sobČ vĤli veĜejnosti.
C)
Náleží ke klíþovému þlenu tripartity.
D)
Dává souhlas k nČkterým mezinárodním smlouvám.
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 40
První kolo senátních voleb v roce 2010 pĜineslo v pČti vybraných volebních
obvodech následující výsledky:
v obvodČ þ. 1 získal kandidát strany A
strany C 22 % a kandidát strany D 16 %;
v obvodČ þ. 2 získal kandidát strany A
strany C 17 % a kandidát strany D 6 %;
v obvodČ þ. 3 získal kandidát strany A
strany C 30 % a kandidát strany D 15 %;
v obvodČ þ. 4 získal kandidát strany A
strany C 21 % a kandidát strany D 3 %;
v obvodČ þ. 5 získal kandidát strany A
strany C 20 % a kandidát strany D 24 %.

35 % hlasĤ, kandidát strany B 27 %, kandidát
52 % hlasĤ, kandidát strany B 25 %, kandidát
38 % hlasĤ, kandidát strany B 17 %, kandidát
19 % hlasĤ, kandidát strany B 57 %, kandidát
23 % hlasĤ, kandidát strany B 33 %, kandidát

(CERMAT)

2 body
40

V kolika volebních obvodech postoupil
do druhého kola senátních voleb?
A)
B)
C)
D)

kandidát

strany

v jednom
ve dvou
ve tĜech
ve þtyĜech
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B

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 41
Koordinuje a zabezpeþuje þinnosti spojené s pĜípravou státního rozpoþtu. PĜipravuje
návrh zákona o státním rozpoþtu a rozpoþtová pravidla. Provádí výklad rozpoþtové
legislativy. VytváĜí podmínky pro pĜípravu a realizaci projektĤ partnerství veĜejného
a soukromého sektoru a pro regulaci jejich rozpoþtových dopadĤ. Hodnotí plnČní státního
rozpoþtu a zabezpeþuje finanþní vypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem. Sleduje
a analyzuje plnČní státního rozpoþtu. Metodicky Ĝídí a kontroluje regulaci zamČstnanosti.
Provádí analýzy vývoje zamČstnanosti a platĤ v rozpoþtové sféĜe.
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)

2 body
41

Který z následujících orgánĤ ýR se zabývá þinnostmi popsanými
ve výchozím textu?

A)
Finanþní Ĝeditelství
B)
Ministerstvo financí
C)
ýeská národní banka
D)
Nejvyšší kontrolní úĜad
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 42
- procesy proti politickým i jiným odpĤrcĤm
- budovatelské nadšení
- kolektivizace zemČdČlství
- budování tČžkého prĤmyslu
- centralizace spoleþenského života
- mČnová reforma
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)

2 body
42

Pro které z následujících období dČjin ýeskoslovenska jsou
charakteristické jevy popsané ve výchozím textu?

A)
þtyĜicátá léta
B)
padesátá léta
C)
šedesátá léta
D)
sedmdesátá léta
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 43
Ve volbách, které probČhly minulý týden, získal Ing. Karel Suchý jako jediný ze všech
kandidátĤ nadpoloviþní vČtšinu hlasĤ, 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:
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VÝCHOZÍ MAPA K ÚLOZE 44

(www.wikipedie.cz)

2 body
44

Napište název þi zkratku mezinárodní organizace, jejíž þlenské
státy jsou na mapČ oznaþeny tmavČ:
__________________________________________________________________________
2 body
45

Napište délku funkþního období þlenského státu, který pĜedsedá
RadČ Evropské unie:
__________________________________________________________________________
2 body
46

Jak se nazývá dokument, jehož smyslem je docílit celosvČtového
omezení emisí skleníkových plynĤ?
A)
B)
C)
D)

Kjótský protokol
Aarhuská úmluva
Basilejská úmluva
Cartagenský protokol
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 47
Mezinárodní organizace, která zakládá pravidla mezinárodního obchodu
prostĜednictvím konsenzu mezi jeho þlenskými státy a Ĝeší mezinárodní obchodní
spory mezi þlenskými státy, vznikla v roce 1995 jako nástupce Všeobecné dohody o clech
a obchodu (GATT). V souþasné dobČ má 153 þlenĤ.
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)

2 body
47

Která z následujících
ve výchozím textu?

mezinárodních

organizací

je

popsána

A)
WTO
B)
OPEC
C)
OBSE
D)
OECD
__________________________________________________________________________
2 body
48

Která z následujících svČtových událostí se stala po vzniku
Severoatlantické aliance?

A)
podpis Varšavské smlouvy
B)
vyhlášení Marshallova plánu
C)
vznik Organizace spojených národĤ
D)
komunistický pĜevrat v ýeskoslovensku
__________________________________________________________________________
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 dvĤr Evropské unie
__________________________________________________________________________
2 body
50

RozhodnČte o každém z následujících tvrzení o RadČ bezpeþnosti
OSN, zda je pravdivé (ANO), þi nikoli (NE):

50.1

Rada bezpeþnosti se skládá z 15 þlenských státĤ.

50.2

Rezoluce Rady bezpeþnosti jsou ve vztahu k þlenským státĤm OSN
pouze doporuþující.

50.3

Rada bezpeþnosti má 5 stálých þlenĤ (ýínská lidová republika, Francie,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Ruská federace
a Spojené státy americké).

A

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