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NATO – test   skupina A    třída:   jméno: 
 
1. Sídlo NATO je  

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

 
2. Kdy vstoupila Česká republika do NATO? 

a)  ČR byla zakládajícím členem aliance, takže do ní již nemusela 
vstupovat 

b) 1. 5. 1997 
c) 12. 3. 1999 
d) 1. 5. 2004 

 
3. V současné době má NATO 

a) 12 členů 
b) 27 členů 
c) 28 členů 
d) 193 členů (téměř všechny státy světa) 

 
4. Který z následujících států není členem NATO? 

a) USA 
b) VB 
c) Španělsko 
d) Švýcarsko 

 
5. Poslední rozšiřování NATO proběhlo v roce 

a) 1999 
b) 2004 
c) 2009 
d) 2011 

 
6. Které tvrzení je pravdivé? 

a) V Severoatlantické alianci se od počátku její existence sdružovaly 
východoevropské i západoevropské státy. 

b) Vstupem do NATO se stát zavazuje podílet se na společné obraně a 
v případě potřeby pomoci jinému členskému státu, pokud bude 
napaden třetí stranou. 

c) NATO v době studené války spolupracovalo se státy Varšavské 
smlouvy. 

d) Vstupem do NATO ztrácí stát svou suverenitu. 
 
 



 

7. Výbor pro plánování obrany tvoří 
a) ministři obrany jednotlivých členských států 
b) prezidenti jednotlivých členských států 
c) premiéři jednotlivých členských států 
d) náčelníci generálních štábů jednotlivých členských států 

 
8. V Radě NATO  

a) je zastoupeno jen pět nejbohatších členských států 
b) je zastoupeno jen pět členských států s největším počtem 

obyvatelstva 
c) je vždy zastoupena 1/3 členských tátů, přičemž členství rotuje po 

jednom roce 
d) jsou zastoupeny všechny členské země 

 
9. O přijetí nových členů rozhoduje 

a) Severoatlantické shromáždění 
b) Rada NATO 
c) Výbor pro plánování obrany 
d) Vojenský výbor 

 
10.  Hlavní funkcí generálního tajemníka NATO je 

a) reprezentování aliance 
b) velení vojenským operacím 
c) přijímání rozpočtu organizace 
d) plánování mírových misí 



 

NATO – test   skupina B    třída:   jméno: 
 
1. V kterém roce bylo založeno NATO? 

a) 1945 
b) 1949 
c) 1952 
d) 1978 

 
2. 12. březen je v našem kalendáři označen jako významný den, protože v tento 

den 
a) v roce 1997 vstoupila ČR do NATO 
b) v roce 1999 vstoupila ČR do NATO 
c) v roce 1999 vstoupila ČR do EU 
d) v roce 2004 vstoupila ČR do EU 

 
3. NATO je  

a) ekonomická organizace 
b) nezisková nevládní organizace usilující o světový mír 
c) vojensko-politická organizace 
d) občanská iniciativa 

 
4. Mezi zakládající členy NATO nepatří 

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

 
5. V čele NATO stojí 

a) generální tajemník NATO 
b) ředitel NATO 
c) předseda NATO 
d) nejvyšší sekretář NATO 

 
6. Které tvrzení je pravdivé? 

a) NATO tvoří kromě některých evropských států také USA, Kanada a 
Čína. 

b) NATO poskytuje finanční pomoc rozvojovým státům, především 
podporuje oblast vzdělání. 

c) NATO organizuje jen vojenské operace, mírových misí se již 
neúčastní. 

d) NATO se začalo rozšiřovat směrem na východ až v 90. letech po 
pádu komunistického režimu. 

 
 



 

7. Vrcholným orgánem NATO je 
a) Severoatlantické shromáždění 
b) Rada NATO 
c) Výbor pro plánování obrany 
d) Vojenský výbor 

 
8.  Vojenský výbor tvoří 

a) prezidenti jednotlivých členských států 
b) ministři obrany jednotlivých členských států 
c) premiéři jednotlivých členských států 
d) náčelníci generálních štábů jednotlivých členských států 

 
9. Který z orgánů NATO rozhoduje o společné zahraniční politice a společných 

vojenských akcích? 
a) Severoatlantické shromáždění 
b) Výbor pro plánování obrany 
c) Rada NATO 
d) Vojenský výbor 

 
10. Jak se jmenovala vojenská organizace, která sdružovala komunistické země a do 

90. let se stavěla do opozice vůči NATO? 
a) Varšavská smlouva 
b) Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) 
c) Komunistická internacionála 
d) Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 



 

Vyhodnocení testu 
 

Číslo otázky Skupina A – 
správná odpověď

Skupina B - 
správná odpověď

Počet bodů 

1 B B 1 
2 C B 1 
3 C C 1 
4 D A 1 
5 C A 1 
6 B D 1 
7 A B 1 
8 D D 1 
9 B C 1 
10 A 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: 20 minut 
• Student 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 student označí za správnou odpověď dvě a více možností, počítá se 

jako chyba 
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