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Poznámka: Tento materiál je součástí sady ZSV - Základy politologie pro  3. 
ročník čtyřletého gymnázia. Je zpracován podle ŠVP pro gymnaziální 
vzdělávání, zahrnuje učivo politický systém ČR. 
 
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, 
využití ICT.  
 

 

 



Státní správa a samospráva v ČR – test 
 
1. Které tvrzení je pravdivé? 
a) kraje jsou základními územními samosprávnými celky 
b) obce jsou vyššími územními samosprávnými celky 
c) kraje jsou vyššími územními samosprávnými celky 
d) v čele kraje stojí starosta kraje 
 
2. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) Česká republika se člení na obce, kraje a okresy 
b) územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají 
právo na samosprávu 
c) vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním 
zákonem 
d) vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek nelze prostým zákonem 
nadpoloviční většinou přítomných poslanců 
 
3. Které tvrzení je pravdivé? 
a) obec je samostatně spravována pouze radou obce 
b) kraj je samostatně spravován pouze radou kraje 
c) územně samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, proto 
nemohou mít vlastní majetek 
d) územně samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi a hospodaří 
podle vlastního rozpočtu 
 
4. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) stát za žádných okolností nemůže zasahovat do činnosti územních 
samosprávných celků 
b) o názvu vyššího samosprávného celku rozhoduje jeho zastupitelstvo 
c) zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy 
d) zastupitelstva mohou vydávat obecně závazné vyhlášky 
 
5. Které tvrzení je pravdivé? 
a) volební období zastupitelstva obce je pětileté 
b) volební období zastupitelstva obce je čtyřleté 
c) volební období zastupitelstva obce je šestileté 
d) volební období zastupitelstva kraje je pětileté 
 



6. Které tvrzení je pravdivé? 
a) veřejná správa představuje systém, jehož úkolem je řízení, organizování a 
rozhodování ve společnosti 
b) veřejná správa představuje systém, jehož úkolem je rozhodovat o vině a trestu 
c) veřejná správa představuje systém, jehož úkolem je  uplatňování moci 
zákonodárné 
d) veřejná správa představuje systém, jehož úkolem je uplatňování moci soudní 
 
7. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) obce mají postavení právnické osoby 
b) kraje mají postavení právnické osoby 
c) občan obce může hlasovat v referendu 
d) občan obce nemůže navštěvovat schůze zastupitelstva  
 
8. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) občan obce má aktivní i pasivní volební právo 
b) mezi samostatnou působnost obce patří péče o životní prostředí 
c) mezi samostatnou působnost obce patří zajišťování ochrany veřejného 
pořádku 
d) starostu obce volí rada ze svých členů 
 
9. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) správní území České republiky tvoří 12 krajů 
b) starosta obce  svolává a řídí zasedání zastupitelstva a rady obce 
c) starosta obce podepisuje vyhlášky a nařízení obce 
d) kraj  může být zřizovatelem střední školy 

. 
10. Které tvrzení je pravdivé? 
a) krajským městem Moravskoslezského kraje je Olomouc 
b) krajským městem Jihočeského kraje je Tábor 
c) krajským městem Moravskoslezského kraje je Ostrava 
d) krajským městem Královehradeckého kraje je Dvůr Králové 
 
11. Které tvrzení je pravdivé? 
a) o vzniku obce rozhoduje Ministerstvo pro místní rozvoj 
b) obec má svůj název, vymezené hranice, majetek, občany 
c) občanem obce je fyzická i právnická osoba s trvalým pobytem na území obce 
d) finančním zdrojem obce nemohou být dary, protože by to byl vždy úplatek 
 



12. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) mezi přenesenou působnost obce patří vydávání stavebního povolení 
b) mezi přenesenou působnost obce patří vyplácení dávek státní sociální 
podpory 
c) mezi přenesenou působnost kraje patří navrhování zákonů Poslanecké 
sněmovně 
d) mezi samostatnou působnost kraje patří vydávání obecně závazných vyhlášek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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