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Moc výkonná v ČR – test
1. Které tvrzení je nepravdivé?
a) prezidentem republiky může být zvolen občan České republiky, který je
volitelný do Senátu
b) prezidentem republiky může být zvolen občan České republiky, který je
volitelný do Poslanecké sněmovny
c) prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu
d) volební období prezidenta je 5 let
2. Které tvrzení je pravdivé?
a) nikdo nemůže být zvolen prezidentem republiky více než dvakrát za sebou
b) volební období prezidenta republiky jsou 4 roky
c) navrhovat kandidáta na prezidenta České republiky může každý jedinec, který
dovršil 18 let
d) prezident republiky se může vzdát svého úřadu do rukou premiéra
3. Které tvrzení je pravdivé?
a) prezident republiky jmenuje předsedu vlády, ale nemůže přijmout demisi
vlády
b) prezident republiky nejmenuje předsedu vlády, ale může přijmout demisi
vlády
c) prezident republiky svolává zasedání Poslanecké sněmovny
d) prezident republiky nemůže rozpustit Poslaneckou sněmovnu
4. Které tvrzení je pravdivé?
a) prezident republiky jmenuje soudce celé soustavy soudů
b) prezident republiky jmenuje pouze soudce Ústavního a Nejvyššího soudu
c) prezident republiky nemá právo ratifikovat mezinárodní smlouvy
d) prezident republiky vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny, ale nemá
právo vyhlašovat volby do Senátu
5. Které tvrzení je nepravdivé?
a) prezident republiky přijímá zastupitelské mise
b) prezident republiky jmenuje a povyšuje generály
c) prezident republiky je vrchním velitelem ozbrojených sil, ale nemůže vyhlásit
válku
d) prezident republiky je vrchním velitelem ozbrojených sil, proto má právo
vyhlásit válku

6. Které tvrzení je pravdivé?
a) Václav Havel byl zvolen prezidentem republiky na základě přímé volby
prezidenta republiky
b) Václav Klaus byl zvolen prezidentem republiky na základě přímé volby
prezidenta
c) Miloš Zeman byl zvolen prezidentem republiky na základě přímé volby
prezidenta
d) Miloš Zeman byl zvolen prezidentem republiky na základě nepřímé volby
prezidenta
7. Které tvrzení je nepravdivé?
a) Klement Gottwald se stal prvním dělnickým prezidentem Československa
b) Gustáv Husák byl posledním komunistickým prezidentem Československa
c) Emil Hácha byl protektorátním prezidentem
d) Antonín Zápotocký se stal prvním dělnickým prezidentem Československa
8. Které tvrzení je nepravdivé?
a) výkonná moc náleží prezidentovi republiky a vládě
b) vláda je odpovědná Senátu
c) vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně
d) Poslanecká sněmovna vyjadřuje důvěru vládě
9. Které tvrzení je nepravdivé?
a) Karel Kramář byl předsedou vlády za první republiky
b) Václav Klaus byl ve funkci předsedy vlády, následně i ve funkci předsedy
Poslanecké sněmovny ČR
c) Miloš Zeman byl ve funkci předsedy Poslanecké sněmovny ČR, následně i ve
funkci předsedy vlády
d) Mirek Topolánek v době, kdy vykonával funkci předsedy vlády, byl členem
ČSSD
10. Které tvrzení je pravdivé?
a) Poslanecká sněmovna může vyjádřit vládě nedůvěru
b) k přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu 1/3 všech jejích členů
c) Senát může vyjádřit vládě nedůvěru
d) vláda má zákonodárnou moc
11. Které tvrzení je pravdivé?
a) ministr obrany může interpelovat vládu
b) ministr zdravotnictví může interpelovat vládu
c) ministr financí může interpelovat vládu
d) poslanec levicové strany může interpelovat vládu

12. Které tvrzení je nepravdivé?
a) prezident může vetovat zákony
b) prezident má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního
c) vláda má právo zákonodárné iniciativy
d) prezident má právo zákonodárné iniciativy

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