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Maximálníbodovéhodnocení:92bodƽ
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1Základníinformacekzadánízkoušky
x Didaktickýtestobsahuje45úloh.
x asovýlimitproƎešenídidaktickéhotestu
jeuvedennazáznamovémarchu.
x Povolenépomƽcky:pouzepsacípotƎeby.
x Ukaždéúlohyjeuvedenmaximálnípoēet
bodƽ.
x Uvšechúloh/podúlohjeprávĢjedna
odpovĢěsprávná.
x ZanesprávnouneboneuvedenouodpovĢě
sebodyneodeēítají.

2.1PokynykuzavƎenýmúlohám
x OdpovĢě,kteroupovažujetezasprávnou,
zƎetelnĢzakƎížkujtevpƎíslušnémbílémpoli
záznamovéhoarchu,atopƎesnĢzrohudo
rohudleobrázku.
A
B
C
D
4

x PokudbudetechtítnáslednĢzvolitjinou
odpovĢě,zabarvĢtepeēlivĢpƽvodnĢ
zakƎížkovanépoleazvolenouodpovĢě
vyznaētekƎížkemdonovéhopole.
A
B
C
D
4


x OdpovĢdipištedozáznamovéhoarchu.

x JakýkolijinýzpƽsobzáznamuodpovĢdí
ajejichopravbudepovažovánza
nesprávnouodpovĢě.

x PoznámkysimƽžetedĢlatdotestového
sešitu,nebudouvšakpƎedmĢtem
hodnocení.

x PokudzakƎížkujetevícenežjednopole,
budevašeodpovĢěpovažovánaza
nesprávnou.

x Nejednoznaēnýneboneēitelnýzápis
odpovĢdibudepovažovánzachybné
Ǝešení.

2PravidlasprávnéhozápisuodpovĢdí

2.2PokynykotevƎenýmúlohám
x OdpovĢdipišteēitelnĢdovyznaēených
bílýchpolí.
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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
Rezervovali jste si místo ve vlaku. Když jste nastoupili, zjistili jste, že na vašem místČ
již nČkdo sedí.
(CERMAT)

2 body
1

Která z následujících reakcí na situaci popsanou ve výchozím textu
je asertivní?

A)
Rozþílíte se a vyvoláte ostrou hádku.
B)
Nereagujete a zĤstanete stát v uliþce.
C)
NeĜeknete nic a pĤjdete dál hledat volné místo.
D)
ZdvoĜile dáte najevo, že jste si toto místo rezervovali.
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2
Markovi nabízeli, aby se stal þlenem sportovního oddílu, ale on zatím nemá zájem. Má
tento školní rok moc uþení.
(CERMAT)

2 body
2

Který z následujících typĤ sociální skupiny odpovídá postoji Marka
ke sportovnímu oddílu v situaci popsané ve výchozím textu?

A)
þlenská
B)
primární
C)
referenþní
D)
neþlenská
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3
Uþitel: „Co si pĜedstavujete pod pojmem servisní tĜída?“
Studentka: „Je to skupina, která poskytuje služby kapitalistické ekonomice.“
Uþitel: „Jmenujte povolání, která byste zaĜadila do této skupiny pracujících.“
Studentka: „Jsou to pĜedevším povolání založená na znalostech, napĜíklad pracovníci bank
a pojišĢoven.“
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)

2 body
3

Která z následujících spoleþenských vČd je tématem rozhovoru
popsaného ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

filozofie
sociologie
psychologie
antropologie
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4
Masová média jsou schopna formovat zpĤsob tupého nepĜemýšlení svých
konzumentĤ – a co horšího: svou medializací, ba adorací zloþinu, zloþincĤ
a bezvýznamných „hvČzdiþek“ televize a odkazy na cizokrajné „ideály“, pĜevzaté vČtšinou
z obdobných zdrojĤ ze Západu, zbavují své þtenáĜe a diváky jakékoli soudnosti. Touto
bezohlednou manipulací se stane, že násilí, zloþin a dokonce i vražda se zdají být
bezmála samozĜejmostí. To vše je provádČno ve jménu zisku, bez nejmenších skrupulí,
a vČtšina národa si bez tohoto mediálního jedu už život nedovede pĜedstavit.
(Jan Saudek)

2 body
4

Které z následujících pĤsobení médií je popsáno ve výchozím
textu?

A)
agitaþní
B)
bulvární
C)
investigativní
D)
propagandistické
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5
Pokyny:
1) PĜesnČ popiš cestu do školy.
2) Oznaþ na mapČ místa, která znáš.
3) Vyjmenuj historické památky ve svém rodném mČstČ.
(CERMAT)

2 body
5

Který z následujících psychických jevĤ je nezbytný pro splnČní
pokynĤ popsaných ve výchozím textu?

A)
talent
B)
pamČĢ
C)
tvoĜivost
D)
charakter
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6
Tatínek taky umí všechno. Všechno to, co neumí maminka. Maminka se ale þasto
plete. „Tatínku“ Ĝíká dČdeþkovi, co ve sklepČ nČco pilníkuje. A babiþce, která v prádelnČ
žehlí, neĜíká „babiþko“, ale „maminko“. Takže je náš dĤm plný maminek a tatínkĤ. A taky
dČtí. U nás nejsem dítČ jenom já a Eva. „DítČ“ Ĝíká babiþka i mamince. A dČda jí Ĝíká „naše
holka“. Není to k smíchu?
(M. Jágr, F. Nepil, Podívánky)

2 body
6

Který z následujících druhĤ rodiny je popsán ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

neúplná
nukleární
pČstounská
vícegeneraþní
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7
Martin (17 let) chce odjet s kamarády na víkendovou brigádu, ale má obavu z toho, že
mu to nedovolí rodiþe. Ti kladou velký dĤraz na rodinu a vztahy uvnitĜ ní. Každou sobotu
slaví sabat, jeden z nejvýznamnČjších svátkĤ, který vlastnČ zaþíná už v pátek veþer.
K tomuto svátku pĜipojuje rabínská tradice mnoho omezení, práce zakázané
o sabatu zahrnují mnoho každodenních þinností.
(CERMAT)

2 body
7

Ke kterému z následujících náboženství se hlásí Martinovi rodiþe?

A)
islám
B)
taoismus
C)
judaismus
D)
kĜesĢanství
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8
Honza opakovanČ ubližuje Martinovi. Posmívá se mu, že je slabý, bere mu svaþinu,
bČhem pĜestávek ho nepouští ze tĜídy a vylévá mu þaj na obleþení. Poslední dobou se
k Honzovi pĜidávají další spolužáci. Martin se tomu neumí nijak bránit a stává se z nČj
velice tichý chlapec.
(CERMAT)

2 body
8

Napište název sociálnČ patologického jevu popsaného ve výchozím
textu:
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9
Uþitelka þeštiny ve tĜídČ právČ zadala neohlášený test. TĜída byla pobouĜena, jen
Lukáš zĤstal klidný. NeteþnČ pĜihlížel reakci spolužákĤ. VČdČl, že unáhlenou reakcí situaci
nezmČní, a tak si zaþal pomalu proþítat zadání úloh.
(CERMAT)

2 body
9

Napište název typu temperamentu, který nejvíce odpovídá Lukášovi
podle jeho reakce na neohlášený test:
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2 body
10

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

10.1

Zrání a uþení jsou ve vzájemné interakci.

10.2

Výsledkem uþení jsou jen poznatky a vČdomosti.

10.3

Vliv uþení na vývoj þlovČka mĤže být jak pozitivní, tak negativní.

A

N

__________________________________________________________________________
2 body
11

RozhodnČte o každém z následujících tvrzení, zda je projevem
heteronomní morálky (ANO), þi nikoli (NE):

11.1

Matyáš nejezdí v MHD bez jízdenky, protože pokuta je moc vysoká
a rodiþe by se na nČho zlobili.

11.2

Lucka nejezdí v MHD bez jízdenky, protože v pĜípadČ kontroly by mČla
výþitky svČdomí, že podvádČla.

A

N

11.3

Kryštof nejezdí v MHD bez jízdenky, protože kdyby ho chytil revizor,
kamarádi by se mu smáli, a on by se cítil trapnČ.
__________________________________________________________________________
max. 3 body
12

PĜiĜaćte k jednotlivým popisĤm (12.1–12.4) odpovídající vývojové
období (A–E):

12.1

MatČj þasto vyhledává spoleþnost vrstevníkĤ a nejradČji má kolektivní
hry (na schovávanou, zlatá brána).
Karolína spí dennČ 16 až 20 hodin. Rozlišuje v podstatČ jen dva stavy,
které dává najevo kĜikem (pĜíjemný a nepĜíjemný).
Jitka má silnou potĜebu být za své výkony chválena. Neustále Ĝíká
„já sama“. Chce vše dČlat sama (oblékat se, jíst, chodit).
Leoš každý den objevuje nové þinnosti, vydrží se jejich opakováním
bavit témČĜ donekoneþna (mávání rukou, rozhoupávání hraþky).

12.2
12.3
12.4

A)
B)
C)
D)
E)

prenatální období
novorozenecké období
kojenecké období
batolecí období
pĜedškolní vČk
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_____
_____
_____
_____

2 body
13

PĜiĜaćte k jednotlivým podmínkám odborné a zvláštní zpĤsobilosti
k podnikání (13.1–13.3) odpovídající druh živnosti (A–D):

13.1

Ĝádné ukonþení stĜedního vzdČlání s výuþním listem v pĜíslušném oboru
vzdČlání
vysokoškolské vzdČlání ve studijním programu a studijním oboru
pĜíslušného zamČĜení a 1 rok praxe v oboru nebo vyšší odborné
vzdČlávání pĜíslušného zamČĜení a 3 roky praxe
vysokoškolské vzdČlání ve studijním programu a studijním oboru
pĜíslušného zamČĜení, 3 roky praxe, vydání souhlasu pĜíslušného
orgánu státní správy nebo orgánu odborného dozoru

13.2
13.3

_____
_____
_____

A)
volná
B)
vázaná
C)
Ĝemeslná
D)
koncesovaná
__________________________________________________________________________
max. 2 body
14

PĜiĜaćte k jednotlivým životním situacím (14.1–14.3) odpovídající
zpĤsob jejich financování (A–E):

14.1

Jana se rozhodla vybavit byt novými kuchyĖskými spotĜebiþi.
20.000,- Kþ zaplatí ze svých úspor, 60.000,- Kþ si vypĤjþí v bance.
Ivan se rozhodl opustit pronajatý mČstský byt a financovat stavbu
vlastního rodinného domu na periferii mČsta. Zaplatí 15 % ceny domu
a zbytek bude splácet 25 let.
Petr pro svoje podnikání potĜebuje nové nákladní auto. ýást ceny zaplatí
hotovČ pĜi dodání vozu, 60 % uhradí pravidelnými splátkami a cenu
odkupu (poslední mimoĜádnou splátku) sjedná ve výši 20 %.

14.2
14.3

A)
B)
C)
D)
E)

hypoteþní úvČr
finanþní leasing
operativní leasing
kontokorentní úvČr
spotĜebitelský úvČr
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_____
_____
_____

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15
Dva kamarádi se rozhodli, že budou spoleþnČ podnikat v oboru „PĜípravné
a dokonþovací stavební práce, specializované stavební þinnosti“. Každý z nich si chce
ponechat rozhodovací pravomoci a shodný podíl na zisku. Dohodli se na vkladu
v penČžité formČ ve výši 150 000,- Kþ za každého. Pro založení této obchodní spoleþnosti
je vklad povinný.
(CERMAT)

2 body
15

Kterou z následujících obchodních spoleþností kamarádi zakládají?

A)
akciová spoleþnost
B)
komanditní spoleþnost
C)
veĜejná obchodní spoleþnost
D)
spoleþnost s ruþením omezeným
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 16
Papírová padesátikoruna s vyobrazením svaté Anežky ýeské na lícní stranČ pozbyla
dnem 1. dubna 2011 platnosti. DĤvodem k rozhodnutí ***** o ukonþení platnosti bankovek
byla vyšší trvanlivost mince, a s tím související snížení nákladĤ na zajištČní plynulého
penČžního obČhu.
(www.nasepenize.cz, upraveno)

2 body
16

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

ýeská národní banka
Ministerstvo financí ýR
ýeská obchodní inspekce
Nejvyšší kontrolní úĜad ýR
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VÝCHOZÍ TABULKA K ÚLOZE 17
leden2011
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Základní
mzda

rodnéēíslo

fondpracovnídoby
odpracováno
nepl acené
vol no

0

OdmĢny

112
PƎíplatky
21.0
dny
dní
21.0
pƎesēas
0.0
dní

715

Náhrady
DPNdl eZP

Zákl addanĢ

19084

Sl evynadani

0

dny

Kē

Sl evanadĢti

0

0.0

0.0

DaŸovýbonus

0
2865

Kē

DPNnadl i m.

0.0

0.0

Zál ohanadaŸ

0.0

Dovol ená

0.0

0.0

Hrubámzda

14242

0.00 So,Ne

0.0

0.0

Dov.propl acená 0.0

0.0

istámzda

9810

nemoc 0.00 Svátek

0.0

0.0

Svátky

0.0

Srážka

2000

0.0

ēerpaná 0.00 Noc

0.0

0.0

HrubýpƎíjem

propl acená 0.00 Ri zi ko

0.0

0.0

Zdravotnípoji štĢní

20.0
Moti vaēní
0dní

0.0

0.0

Soci ál nípoji štĢní

Dobírka

7740

zbývá
Záloha

0

mĢsíēní

úkol ová 13527

evid.ēíslo

dovol ená

hodi nová

0

Ztohonaúēet

Penzi jní
14242
pƎi poji štĢní
641

0

Dávky
nemocenské

0

926 Ostatnídávky
7740

HotovĢ:

70

0 15.2.2011

(CERMAT)

2 body
17

Kterému z následujících zamČstnancĤ patĜí výše uvedený výplatní
lístek?
A)

Martina ýervená pracuje jako hospodáĜka ve školní jídelnČ. Je odmČĖována
þasovou mzdou. Její mČsíþní plat závisí na poþtu odpracovaných hodin.
B)
Julie Srnová je kadeĜnicí. Je odmČĖována minimální mČsíþní mzdou a podílem
z tržeb za provedené kadeĜnické výkony a prodané kosmetické zboží.
C)
Tomáš Suchý je kováĜem. Je zamČstnaný ve spoleþnosti vyrábČjící mĜíže
a ozdobná kování. Jeho mČsíþní mzda je závislá na stupni plnČní stanovené
výkonové normy.
D)
Jan Svoboda je zamČstnaný jako kvalifikovaný stavební dČlník. MČsíþnČ
obvykle pĜekraþuje výkonové normy. Protože byl v lednu tĜi dny nemocen, byla
jeho mzda nižší než obvykle.
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 18
Tomáš se vyuþil opraváĜem zemČdČlských a lesnických strojĤ. Hned po ukonþení
školy si s kamarádem otevĜel v pronajatém nebytovém prostoru dílnu na opravy
zahradních sekaþek a motorových pil.
(CERMAT)

2 body
18

Kterou z následujících podmínek nemusí Tomáš splnit pĜi zahájení
podnikání?
A)
B)
C)
D)

PĜihlásit se k daním na finanþním úĜadu.
Ohlásit zahájení podnikání a získat živnostenský list.
Získat písemný souhlas majitele objektu k otevĜení dílny.
Sjednat pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené podnikáním.
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 19
VELKOOBCHOD CitrusPLUS VÁS ZVE
DO NOVċ OTEVěENÉ PRODEJNY.
Najdete nás na adrese:
Újezd nad Sázavou, Lesní 32
telefon: 384 241 652
Akce na leden 2012:
pomeranþe Navelina (zemČ pĤvodu: ŠpanČlsko)
Naše cena s DPH: 25,00 Kþ/kg
Sleva 5 % pro školní jídelny, domovy mládeže, mateĜské školy a jesle

(CERMAT)

2 body
19

Který z následujících cenových nástrojĤ je popsán ve výchozím
textu?

A)
množstevní sleva
B)
diskriminaþní tvorba ceny
C)
sleva pĜi platbČ v hotovosti
D)
využívání tzv. „baĢovské ceny“
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 20
Spoleþnost CIS s. r. o. poskytuje služby oprav a údržby výtahĤ. V souþasné dobČ
zamČstnává 36 pracovníkĤ na plný pracovní úvazek, 15 pracovníkĤ má uzavĜenou
dohodu o pracovní þinnosti. Sídlo spoleþnosti je umístČno v pronajatých nebytových
prostorech. Pro služební úþely používá 6 vlastních dodávkových vozidel. Spoleþnost
dlouhodobČ dosahuje velmi dobrých hospodáĜských výsledkĤ, její mČsíþní obrat pĜevyšuje
3 miliony Kþ.
(CERMAT)

max. 3 body
20

RozhodnČte o každém z následujících tvrzení o spoleþnosti
CIS s. r. o., zda je pravdivé (ANO), þi nikoli (NE):

20.1

Spoleþnost bude plátcem DPH.

20.2

Spoleþnost bude odvádČt daĖ spotĜební.

20.3

Spoleþnost bude registrovaná k dani z nemovitosti.

20.4

Spoleþnost bude odvádČt daĖ z pĜíjmĤ ze závislé þinnosti.

A
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VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 21
Následující tabulka uvádí pĜehled oficiálních koneþných volebních výsledkĤ
vybraných politických stran z voleb do Poslanecké snČmovny Parlamentu ýR konaných
v roce 2002, 2006 a 2010:
Poþet platných hlasĤ (v %)
Politická strana
rok 2002
rok 2006
rok 2010
ODS

24,47

35,38

20,22

KSýM

18,51

12,81

11,27

ýSSD

30,20

32,32

22,08

KDU-ýSL

14,27

7,22

4,39

Strana zelených

2,36

6,29

2,44

(www.volby.cz, upraveno)

2 body
21

RozhodnČte o každé z následujících politických stran, zda získaly
poslanecké mandáty ve všech tĜech volebních obdobích (ANO),
þi nikoli (NE):
A

21.1

KSýM, ODS a ýSSD

21.2

KDU-ýSL, ODS, KSýM a ýSSD

N

21.3 ODS, ýSSD, KSýM a Strana zelených
__________________________________________________________________________
max. 2 body
22

PĜiĜaćte k jednotlivým základním lidským právĤm (22.1–22.3)
odpovídající pĜíklady jejich porušování (A–E):

22.1
22.2
22.3

právo na život
_____
právo na sdružování
_____
právo na presumpci neviny _____
A)
B)
C)
D)
E)

PĜíslušný mČstský úĜad zakáže konání manifestace obþanĤ proti vybudování
spalovny odpadĤ.
Média oznaþí ještČ v prĤbČhu vyšetĜování þlovČka podezĜelého z vykonání
trestného þinu za vraha.
LékaĜ nepodá pacientovi životnČ dĤležité léky, a pomĤže tak tČžce nemocnému
k dobrovolnému odchodu z tohoto svČta.
Ministr spravedlnosti ve vČci trestného þinu ublížení na zdraví rozhodne, který
soud a soudce bude vČc projednávat a vynese rozsudek.
Ministerstvo vnitra nepovolí založení obþanského sdružení, které sice splnilo
všechny právní náležitosti, ale hodlá se postavit jako obþanská iniciativa proti
místní radnici.
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2 body
23

Která z následujících
volebnímu systému?

charakteristik

odpovídá

vČtšinovému

A)
B)
C)
D)

PĜi pĜepoþítávaní hlasĤ jsou užity rĤzné matematické pĜepoþty.
Dochází þasto k povolebním jednáním a utváĜení koaliþních vlád.
Mandáty v zastupitelském orgánu si obvykle rozdČlí dvČ nejsilnČjší strany.
Mandáty v zastupitelském orgánu se pĜidČlují v podobném pomČru, v jakém
je zisk hlasĤ politických stran.
__________________________________________________________________________
2 body
24

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

Starostu volí pĜímo obþané obce v komunálních volbách.
Kandidovat v obecních volbách mohou obþané ýR od 18 let.
Obec jako základní jednotka veĜejné správy je právnickou osobou.
Obecní rada je pĜi výkonu samostatné pĤsobnosti odpovČdná obecnímu
zastupitelstvu.
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 25
Naším koneþným cílem, který spojuje naše skupiny, je odstranČní spoleþenské
hierarchie, zejména státu.
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)

2 body
25

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

ideologií

odpovídá

obsahu

prohlášení

socialismus
komunismus
anarchismus
nacionalismus
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VÝCHOZÍ OBRÁZKY K ÚLOZE 26

1.

2.

3.

4.

(www.google.cz)

2 body
26

Které z následujících symbolĤ patĜí mezi státní symboly definované
Ústavou ýR?
A)
B)
C)
D)

symboly þ. 1 a 2
symboly þ. 1 a 4
symboly þ. 2 a 3
symboly þ. 3 a 4
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2 body
27

Který z následujících þinitelĤ dle Ústavy ýR zastává funkci
vrchního velitele ozbrojených sil?

A)
ministr obrany
B)
pĜedseda vlády
C)
armádní generál
D)
prezident republiky
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 28
POLITICKÝ PROGRAM
HospodáĜská politika: Budeme prosazovat dokonþení privatizace jako základního
pĜedpokladu ekonomického rozvoje.
Zahraniþní politika: Budeme prosazovat jasné a jednoznaþné spojenectví se svČtem
západní demokracie v jeho euroatlantickém rozmČru.
VeĜejné finance: Budeme jednoznaþnČ podporovat zavedení jednotné daĖové sazby
bez ohledu na výši zdaĖované þástky.
Sociální politika: Budeme prosazovat pružný systém sociálního zabezpeþení.
Podpora v nezamČstnanosti bude pĜicházet v úvahu pouze jako protiplnČní za veĜejnČ
prospČšné práce.
Školství: Budeme prosazovat zjednodušené pĜijímací Ĝízení na vysoké školy
vybraného typu, kde se mČĜítkem úspČšnosti stanou až výsledky prvního roku studia.
Jsme pro zavedení školného na vysokých školách.
Zdravotnictví: Dostupnost základní a nadstandardní zdravotní péþe musí být kryta
nejen pružným systémem zdravotního pojištČní, ale z vČtší þásti individuálním
pĜipojištČním.
(www.denikpolitika.cz, upraveno)

2 body
28

Které z následujících politických stran odpovídá politický program
ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

levicové
pravicové
krajnČ levicové
krajnČ pravicové
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2 body
29

Ve které z následujících skupin souþasných státĤ jsou uvedeny
pouze republiky?

A)
Francie, Polsko, Švédsko
B)
NČmecko, Portugalsko, Itálie
C)
Maćarsko, Dánsko, Nizozemí
D)
Finsko, Velká Británie, Slovinsko
__________________________________________________________________________
2 body
30

Který z následujících ústĜedních orgánĤ ýR byl již zrušen?

A)
Ministerstvo informatiky
B)
Ministerstvo pro místní rozvoj
C)
Ministerstvo životního prostĜedí
D)
Ministerstvo práce a sociálních vČcí
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 31
Senát odmítl zákon o váleþných veteránech
SenátoĜi vþera neschválili zákon, který by ocenil služby veteránĤ. V pĜipojeném
pozmČĖovacím návrhu navrhli vypustit ustanovení, podle nČhož by mČli být za veterány
považováni i rehabilitovaní vojáci z povolání. Poslanci pĤvodnČ prosadili pojem „váleþný
veterán“, kdy veteránem má být uznán nejen odbojáĜ, ale také úþastník novodobých
váleþných nebo mírových misí NATO þi OSN.
(ýTK 15. 3. 2002, upraveno)

2 body
31

Napište oficiální název orgánu, který bude znovu projednávat
zákon popsaný ve výchozím textu:
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TABULKA K ÚLOZE 32
KANDIDÁT 1
kolo Poslanecká snČmovna
92
1.
139
94
2.
140
92
3.
139

Senát
47
46
47

KANDIDÁT 2
Poslanecká snČmovna
106
138
104
135
81
113

Senát
32
31
32

(www.cs.wikipedia.org, upraveno)

2 body
32

Napište název ústavní funkce ýR, do které byl jeden z kandidátĤ
zvolen na základČ výsledkĤ popsaných ve výchozí tabulce:
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2 body
33

SeĜaćte jednotlivé fáze legislativního procesu (A–E) tak, jak jdou
za sebou (33.1–33.5):
A)

Prezident využívá suspenzivní veto.

B)

Senát se návrhem zákona nezabýval.

C)

Zastupitelstvo kraje pĜedkládá návrh zákona.

D)

Zákon byl schválen nadpoloviþní vČtšinou všech poslancĤ.

E)

Zákon byl schválen nadpoloviþní vČtšinou pĜítomných poslancĤ.

33.1 _____
33.2 _____
33.3 _____
33.4 _____
33.5 _____
__________________________________________________________________________
2 body
34

Který z následujících právních pĜedpisĤ má nejvyšší právní sílu?
A)
B)
C)
D)

naĜízení obce Vestec o stavební uzávČĜe v rozvojových lokalitách
naĜízení Magistrátu hl. m. Prahy o zĜízení pĜírodního parku Smetanka
naĜízení vlády o zpĤsobu evidence úrazĤ, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
naĜízení Moravskoslezského kraje, kterým se vydává þást Plánu oblasti povodí
Odry
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 35
***** provádí výkon soudního rozhodnutí v pĜípadČ, že povinný nesplní dobrovolnČ to,
co mu je vykonatelným soudním rozhodnutím uloženo. ***** nemusí hlásit povinnému
svoji návštČvu pĜedem. Mohlo by totiž dojít ke zmaĜení soudního rozhodnutí, napĜ.
vymáhání dluhu.
(www.finance.idnes.cz, upraveno)

2 body
35

Která z následujících právnických profesí patĜí na vynechaná místa
(*****) ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

notáĜ
soudce
advokát
exekutor
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 36
Spoleþnost WANY s. r. o. zveĜejnila inzerát, v nČmž hledá uklízeþe/uklízeþku na denní
pravidelný úklid v rozsahu 6 hodin.
(CERMAT)

2 body
36

Která z následujících
uzavĜena?

smluv

bude

s vybraným

uchazeþem

A)
smlouva o dílo
B)
pracovní smlouva
C)
dohoda o provedení práce
D)
dohoda o pracovní þinnosti
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 37
***** soud vynesl rozsudek v kauze pana F. D. Za pČstování léþivého konopí dostal
podmínku 30 mČsícĤ s odkladem na 3 roky. Jeho manželku soud zprostil obžaloby.
Pan F. D. se proti rozhodnutí soudu odvolal ke krajskému soudu.
(www.piratskenoviny.cz, upraveno)

2 body
37

Který z následujících soudĤ patĜí na vynechané místo (*****)
ve výchozím textu?

A)
vrchní
B)
ústavní
C)
okresní
D)
nejvyšší
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 38
Panu Karasovi byla uložena pokuta za to, že na pĜechodu pro chodce pĜecházel
na þervenou.
(CERMAT)

2 body
38

Ve kterém z následujících Ĝízení byla Ĝešena situace popsaná
ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

kárné
trestní
obþanské
pĜestupkové
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39
39.1
39.2
39.3

max. 2 body
PĜiĜaćte k jednotlivým situacím (39.1–39.3) odpovídající smlouvu
(A–E):
Jana se dohodla s bankou a sjednala si kontokorent.
Eva si nechala v obchodČ s textilem ušít záclony a závČsy do bytu.
Zuzana si na internetu zakoupila Last Minute letecký zájezd
do Chorvatska.

_____
_____
_____

A)
o dílo
B)
kupní
C)
úvČrová
D)
cestovní
E)
pracovní
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 40
Rodiþe Michala zemĜeli pĜi dopravní nehodČ. Jiné blízké pĜíbuzné Michal nemá, proto
byl svČĜen do náhradní rodinné péþe. Jde o opatĜení doþasné povahy, které skonþí
dosažením Michalovy zletilosti. K zajištČní jeho potĜeb dostává náhradní rodina od státu
pĜíspČvek a odmČnu za výkon péþe.
(CERMAT)

2 body
40
Napište název náhradní rodinné péþe popsané ve výchozím textu:
__________________________________________________________________________
2 body
41

RozhodnČte o každé z následujících možností, zda je pĜíkladem
humanitární pomoci (ANO), þi nikoli (NE):

41.1

ýeská republika poskytla materiální pomoc Gruzii, jejíž obyvatelstvo je
dlouhodobČ postiženo ozbrojeným konfliktem. Vládní letecký speciál
dopravil do Gruzie pĜedevším zdravotnický materiál.

41.2

ýeská republika poskytla dobrovolný pĜíspČvek ve výši 1,5 mil Kþ
do Globálního svČĜeneckého fondu programu z Dohá, který umožní
chudším zemím zapojit se do systému mezinárodního obchodu.

41.3

ýeská republika zajistila pronájem 5 cisternových vozĤ a zásobovala
dvČ þásti uprchlického tábora Menik Farm pitnou vodou. Pomoc byla
krátkodobá a zamČĜená na vyĜešení urgentního problému
se zásobováním a distribucí pitné vody. PĜispČla i ke zlepšení
hygienických podmínek a snížení výskytu infekþních onemocnČní.

A
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2 body
42

Který z následujících problémĤ nepatĜí mezi globální?
A)

NejvČtší díl drogové problematiky se odehrává na nezákonném trhu. ýerný trh
s drogami je co do obratu druhý nejvČtší na svČtČ. V souvislosti s drogami se
rozlišují zemČ producentské, tranzitní a spotĜebitelské.
B)
Nižší poþet narozených dČtí v západních zemích je dle názoru nČkterých
expertĤ velkým problémem. Varování odborníkĤ je opodstatnČné. DĤsledkem
bude nedostatek pracovních sil þi hroutící se sociální systémy.
C)
CitlivČ vnímaná je problematika dČtské chudoby – dČtí je na svČtČ 2,2 miliardy,
ovšem každé druhé trpí chudobou. 640 milionĤ dČtí nemá kde bydlet,
400 milionĤ dČtí nemá pĜístup k bezpeþnému vodnímu zdroji, 121 milionĤm dČtí
se nedostává žádného vzdČlání.
D)
Nedostatek pitné vody je velký problém. Dnes žije 8 % svČtové populace
v zemích, kde se projevuje velký nedostatek pitné vody, a dalších 25 %
v zemích, kde je situace jen o málo lepší. PĜedpokládá se, že budou-li
souþasné trendy pokraþovat, budou v roce 2025 žít v zemích s vážným
nedostatkem pitné vody dvČ tĜetiny lidí. Dostupnost pitné vody se stále
zhoršuje.
__________________________________________________________________________
2 body
43

Který z následujících cílĤ je hlavním posláním
spojených národĤ na základČ Charty OSN?

Organizace

A)
PĜedcházet etnickým stĜetĤm uvnitĜ jednotlivých státĤ.
B)
Chránit svČtový mír a zabraĖovat vojenským konfliktĤm.
C)
Zmenšovat rozdíly v ekonomickém postavení lidí ve spoleþnosti.
D)
Vyrovnávat rozdíly mezi rozvinutými a zaostalými regiony státĤ svČta.
__________________________________________________________________________
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 44
Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v EvropČ
nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že
dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo
kolektivní obranu. PomĤže smluvní stranČ nebo stranám takto napadeným tím, že
neprodlenČ podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude
považovat za nutnou, vþetnČ použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpeþnost.
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)

2 body
44

Která z následujících mezinárodních organizací je založena
na principu popsaném ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

EU
OSN
NATO
NAFTA
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 45
NČmecká legislativa naĜizovala nemocnicím nakupovat léþiva od dodavatelĤ, kteĜí sídlí
ve stejné nebo blízké oblasti. Evropská komise požádala NČmecko o odstranČní této
bariéry. NČmecko svĤj zákon zdĤvodĖovalo zvýšením bezpeþnosti farmaceutických
produktĤ. V koneþném dĤsledku však zmínČný pĜedpis bránil vstupu dodavatelĤ
ze vzdálenČjších lokalit na místní trh. PĜípad se stal v prosinci loĖského roku a do této
chvíle nebyl vyĜešen.
(www.penize.cz, upraveno)

2 body
45

Která z následujících základních svobod vnitĜního trhu Evropské
unie je porušována v pĜípadČ popsaném ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

volný pohyb osob
volný pohyb zboží
volný pohyb služeb
volný pohyb kapitálu

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