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OSN – test    skupina A   třída:  jméno: 
 
1. Organizace spojených národů byla založena v roce 

a) 1945 
b) 1948 
c) 1949 
d) 1952 

 
2. Mezinárodní soudní dvůr při OSN sídlí 

a) v Bruselu 
b) ve Washingtonu 
c) v Haagu 
d)  v New Yorku 

 
3. Primárním cílem OSN je 

a) ochrana životního prostředí 
b) péče o vzdělanost lidstva 
c) nastolení sociální rovnosti 
d) nastolení a zachování světového míru 

 
4. Mezi stálé členy Rady bezpečnosti nepatří 

a) USA 
b) Německo 
c) Velká Británie 
d) Rusko 

 
5. Jak se jmenovala mezinárodní organizace, kterou považujeme za předchůdkyni 

OSN? 
a) Společnost národů 
b) Mezinárodní mírová organizace 
c) Mezinárodní organizace národů 
d) Celosvětová mírová aliance 

 
6. Nestálé členy Rady bezpečnosti volí 

a) stálí členové Rady bezpečnosti 
b) Valné shromáždění 
c) Hospodářská a sociální rada 
d) generální tajemník OSN 

 
7. Hlavním úkolem sekretariátu OSN je 

a) rozhodovat spory mezi členy OSN 
b) organizovat fungování OSN 
c) reprezentovat OSN 
d) schvalovat rozpočet 



 

8. Která z následujících organizací se zabývá péčí o zdraví? 
a) UNESCO 
b) UNICEF 
c) WHO 
d) FAO 

 
9. Která z uvedených historických památek není zapsána na Seznamu světového 

dědictví UNESCO? 
a) historické jádro Kutné Hory 
b) Lednicko-valtický areál 
c) Třebíč – židovská čtvrť 
d)  Karlštejn 

 
10. Která z následujících organizací přidružených k OSN poskytuje půjčky 

rozvojovým zemím? 
a) UNESCO 
b) UNICEF 
c) FAO 
d) Mezinárodní měnový fond 

 
 



 

OSN – test    skupina B   třída:  jméno: 
 
1. Československo  

a) vstoupilo do OSN v roce 1949 
b) patřilo mezi zakládající členy OSN 
c) vstoupilo do OSN v roce 1968, kdy došlo k oslabení komunistického 

režimu. 
d) nebylo nikdy členem OSN. Do této organizace vstoupila až samostatná 

Česká republika v roce 1993. 
 

2. Sídlo OSN je  
a) v Bruselu 
b) ve Washingtonu 
c) v Haagu 
d)  v New Yorku 

 
3. OSN má v současné době 

a) 28 členů 
b) 50 členů 
c) 78 členů 
d) téměř 200 členů 

 
4. Mezi zakládající členy OSN nepatří 

a) USA 
b) Německo 
c) Velká Británie 
d) Rusko 

 
5. Který z uvedených členů Rady bezpečnosti má právo veta? 

a) Německo 
b) Česká republika 
c) Francie 
d) Japonsko 

 
6. Generálního tajemníka OSN volí 

a) jen stálí členové Rady bezpečnosti 
b) celá Rada bezpečnosti 
c) Valné shromáždění 
d) Hospodářská a sociální rada 

 
 
 
 
 



 

7. Která z následujících organizací přidružených k OSN pomáhá zlepšovat život 
dětí? 

a) UNESCO 
b) UNICEF 
c) FAO 
d) Mezinárodní měnový fond 

 
8. Která z následujících organizací pomáhá chudým státům v oblasti výživy 

obyvatelstva? 
a) UNESCO 
b) UNICEF 
c) FAO 
d) WIPO 

 
9. Která z uvedených historických památek není zapsána na Seznamu světového 

dědictví UNESCO? 
a) Vyšehrad 
b) Vila Tugendhat v Brně 
c) Sloup Nejsvětější trojice v Olomouci 
d) Holašovice 

 
10. Rada bezpečnosti má 

a) 15 členů (5 stálých a 10 nestálých) 
b) 15 členů (10 stálých a 5 nestálých) 
c) 10 členů (5 stálých a 5 nestálých) 
d) 10 členů (3 stálé a 7 nestálých) 



 

Vyhodnocení testu 
 

Číslo otázky Skupina A – 
správná odpověď

Skupina B - 
správná odpověď

Počet bodů 

1 A B 1 
2 C D 1 
3 D D 1 
4 B B 1 
5 A C 1 
6 B C 1 
7 B B 1 
8 C C 1 
9 D A 1 
10 D A 1 

 
 
Klasifikace 
 

Známka Počet bodů
1 10 – 9 
2 8 – 7 
3 6 – 4 
4 3 – 2 
5 1 - 0 

 



 

Metodické pokyny 
 

• Časová dotace: 15 minut 
• Žák zvolenou odpověď označí kroužkem 
• Z nabízených odpovědí je vždy jen jedna správně 
• Správná odpověď je hodnocena jedním bodem 
• Za špatnou odpověď se body neodečítají 
• Pokud žák označí za správnou odpověď dvě a více možností, počítá se jako 

chyba 
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