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vzdělávání, zahrnuje učivo základy teorie státu. 
 
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, 
využití ICT.  
 
 
 
 
 



Stát, jeho podstata, funkce a vznik – test 
 
1. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) přístup sociologický definuje stát jako organizované společenství lidí žijících 
trvale na určitém ohraničeném území 
b) stát je právem institucionalizovaná forma organizace společenského života, 
která má na daném území nejvyšší suverénní moc nad státním územím  
i obyvatelstvem 
c) stát je forma organizace společnosti, která sdružuje obyvatele určitého území 
v právní celek  
d) stát je forma organizace lidské společnosti, která sdružuje všechny obyvatele 
planety v harmonický celek 
 
2. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) státní území je vertikálně vymezeno hranicemi státu 
b) státní území je trojrozměrné teritorium, v němž stát vykonává svou suverénní 
moc 
c) horizontální hranice státu musí být v souladu s mezinárodním právem 
d) součástí horizontální hranice některých států jsou i teritoriální vody 
 
3. Které tvrzení je pravdivé? 
a) lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci 
zákonodárné, výkonné a soudní 
b) vláda je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů 
moci zákonodárné, výkonné a soudní 
c) parlament je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů 
moci zákonodárné, výkonné a soudní 
d) prezident je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů 
moci zákonodárné, výkonné a soudní 
 
4. Které tvrzení je pravdivé? 
a) mezi vnitřní funkce státu patří diplomacie 
b) fiskální politika je důležitou součástí bezpečnostní politiky státu 
c) boj za světový mír a mezinárodní bezpečnost je důležitým prvkem ochrany 
státu před vnějším nepřítelem 
d) volný obchod se podle směrnic Evropské unie uplatňuje vůči třetím zemím 
 
5. Které tvrzení je pravdivé? 
a) derivativně se státy vytvářely na základě prvotní okupace 
b) výsledkem originálního tvoření států je vznik České republiky 
c) samostatné státy se po roce 1989 rozpadaly na menší celky vždy mírovou 
cestou 
d) vznik České republiky je výsledkem derivativního procesu tvoření státu 



 
6. Které tvrzení je pravdivé? 
a) agora v antickém Řecku byla místem, kde se shromažďovali občané polis, 
aby se účastnili pouze bohoslužeb 
b) agora v antickém Řecku byla místem, kde se shromažďovali občané polis,  
aby se účastnili politických diskusí 
c) agora byla místem, kde se konaly pouze trhy 
d) v antickém Řecku plnilo funkci agory fórum 
 
7. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) představitelem smluvní teorie vzniku státu byl Hugo Grotius 
b) představitelem smluvní teorie vzniku státu byl Platon 
c) představitelem smluvní teorie vzniku státu byl Thomas Hobbes 
d) představitelem smluvní teorie vzniku státu byl John Locke 
  
8. Které tvrzení je pravdivé? 
a) představitelem mocenské teorie vzniku státu byl Sokrates 
b) představitelem mocenské teorie vzniku státu byl Aristoteles 
c) představitelem mocenské teorie vzniku státu byl Tomáš Akvinský 
d) představitelem mocenské teorie vzniku státu byl Niccolò Machiavelli 
 
9. Které tvrzení je pravdivé? 
a) rozlohou největším státem světa jsou USA 
b) nejlidnatějším státem světa je Indie 
c) rozlohou nejmenším státem světa je Monako 
d) rozlohou největším státem světa je Rusko  
 
10. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) stát Izrael vznikl v roce 1948 
b) Československo vzniklo v roce 1918 
c) Československo vzniklo v roce 1948 
d) Česká republika vznikla v roce 1993 
 
11. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) příkladem teologické koncepce vzniku státu je Japonské císařství do roku 
1946 
b) prvky teokracie se již v současných státech neuplatňují 
c) prvky mocenské teorie uplatňovala Německá říše od roku 1933 
d) příkladem patriarchální koncepce je Vatikán 
 
 
 
 



12. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) v právním státě je výkon moci vázán právem 
b) v právním státě existuje dělba moci 
c) v právním státě je uplatňován princip suverenity lidu 
d) v právním státě neexistuje soudní ochrana individuálních práv a svobod, 
neboť náš právní řád uplatňuje princip kolektivní odpovědnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodický pokyn: 
 

- čas k vypracování testu mají žáci stanoven na 10 minut 
- učitel rozdá žákům testovací sešit, oznámí pravidla vyplňování 
- správné tvrzení žáci zakroužkují 
- pouze jedno tvrzení je správné 
- za chybnou odpověď se body neodečítají 
- za každou správnou odpověď je přiřazen jeden bod 
- maximálně může žák dosáhnout maximálně 12 bodů (100 % úspěšnost) 
- žák musí dosáhnout minimálně 4 bodů, aby v testu uspěl 

 (33 %  úspěšnost) 
- žák uspěl výborně, pokud dosáhl 12 bodů  
- žák uspěl chvalitebně, pokud dosáhl 11, 10, 9 bodů 
- žák uspěl dobře, pokud dosáhl  8, 7, 6 bodů 
- žák uspěl dostatečně, pokud dosáhl 5, 4 bodů 
- žák neuspěl, pokud dosáhl pouze 3 bodů a méně 
- učitel od žáků vybere testovací sešity 
- učitel testovací sešity opraví, provede klasifikaci 
- učitel seznámí žáky s výsledky testu a klasifikací  
- testovací sešit slouží k ověřování znalostí a dovedností probraného učiva  

 
 Řešení testu: 
 
 1 d), 2 a), 3 a), 4 c), 5 d), 6 b), 7 b), 8 d), 9 d), 10 c), 11 b) 12 a) 
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