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Pozorně si přečtěte následující úryvky a odpovězte na otázky, které se jich týkají. Odpovídejte 
podle smyslu úryvku a ne podle vašeho přesvědčení. 

The changes in the economic foundation lead sooner or later to the transformation of the whole 
immense superstructure. In studying such transformations it is always necessary to distinguish 
between the material transformation of the economic conditions of production, which can be 
distinguished with the precision of natural science, and the legal, political, religious, artistic or 
philosophic - in short, ideological forms in which men become conscious of this conflict and fight it 
out. Just as one does not judge an individual by what he thinks about himself, so one cannot judge 
such a period of transformation by its consciousness, but, on the contrary, this consciousness must 
be explained from the contradictions of material life, from the conflict existing between the social 
forces of production and the relations of production. 

1) Do nadstavby (superstructure) nenáleží: 
a) politika a právní systém 
b) umění a náboženství 
c) výrobní vztahy 

 
2) Hlavním zdrojem společenského a politického pohybu je (jsou): 

a) ideologický konflikt 
b) rozpory materiálního života 
c) nezřízený konzumerismus 

 
3) O konkrétním vědomí platí, že je: 

a) prvotní a bezprostřední fakt lidské existence 
b) poznatelné pomocí přírodních věd 
c) důsledkem materiálního uspořádání společnosti 

 
4) Autor tohoto notoricky známého úryvku je podle vašeho názoru 

a) Marxista 
b) Liberál 
c) Konzervativec 

Certainly, gentlemen, it ought to be the happiness and glory of a representative to live in the strictest 
union, the closest correspondence, and the most unreserved communication with his constituents. 
Their wishes ought to have great weight with him; their opinion, high respect; their business, 
unremitted attention. It is his duty to sacrifice his repose, his pleasures, his satisfactions, to theirs; 
and above all, ever, and in all cases, to prefer their interest to his own. But his unbiased opinion, his 
mature judgment, his enlightened conscience, he ought not to sacrifice to you, to any man, or to any 
set of men living. These he does not derive from your pleasure; no, nor from the law and the 
constitution. They are a trust from Providence, for the abuse of which he is deeply answerable. Your 
representative owes you, not his industry only, but his judgment; and he betrays, instead of serving 
you, if he sacrifices it to your opinion. Parliament is not a congress of ambassadors from different 
and hostile interests; which interests each must maintain, as an agent and advocate, against other 
agents and advocates; but parliament is a deliberative assembly of one nation, with one interest, that 
of the whole; where, not local purposes, not local prejudices, ought to guide, but the general good, 
resulting from the general reason of the whole. You choose a member indeed; but when you have 
chosen him, he is not member of Bristol, but he is a member of parliament. If the local constituent 
should have an interest, or should form a hasty opinion, evidently opposite to the real good of the 



rest of the community, the member for that place ought to be as far, as any other, from any 
endeavour to give it effect. 

5) Podle autora má být jednání reprezentanta omezeno a vedeno: 
a) zájmy jeho voličů 
b) svědomím reprezentanta 
c) poslušností k programu strany, za níž byl zvolen 

 
6) Jakým klíčovým slovem byste popsali vztah mezi reprezentantem a reprezentovaným 

a) Poddanství 
b) Důvěra 
c) Nadřazenost 

 
7) Parlament je místem, v němž: 

a) je budován národ 
b) jsou hájeny a vyvažovány jednotlivé zájmy 
c) je nalézáno obecné dobro 

 
8) Autor tohoto notoricky známého úryvku je podle vašeho názoru 

a) Marxista 
b) Anarchista 
c) Konzervativec 

 
9) Ustaša byl název: 

a) mezinárodních islamistických brigád v devadesátých letech v Čečensku  
b) chorvatského fašistického hnutí za druhé světové války 
c) ukrajinské divize SS za druhé světové války 

 
10) Karel Čapek není autorem díla: 

a) Válka s mloky 
b) Všecky krásy světa 
c) Matka 

 
11) Mezi „muže 20. října“ nepatřil: 

a) Karel Kramář 
b) Alois Rašín 
c) Jiří Stříbrný 

 
12) Brazílii kolonizovalo 

a) Španělsko 
b) Portugalsko 
c) Francie 

 
13) Charta 77 vznikla z 

a) výborů na podporu stávkujících dělníků 
b) aktivit na podporu undergroundové hudební skupiny Plastic People of the Universe 
c) projevů solidarity s perzekvovanými řeholníky a řeholnicemi 

 
14) Tzv. Daytonský mír ukončil 

a) válku v Afghánistánu 
b) válku v Bosně 
c) válku v Kongu 



 
15) Mezi členské státy NATO nepatří 

a) Řecko 
b) Turecko 
c) Izrael 

 
16) Mezinárodní měnový fond a Světová banka vznikly  

a) v reakci na ruskou revoluci a první světovou válku 
b) v reakci na velkou hospodářskou krizi a druhou světovou válku 
c) v reakci na válku ve Vietnamu a ropný šok 

 
17) Periklés byl politikem 

a) Sparty 
b) Atén  
c) Korintu 

 
18) Slavoj Žižek a Noam Chomsky jsou intelektuálové 

a) radikální levice 
b) krajní pravice 
c) liberální pravice 

 
19) Za reprezentanta „magického realismu“ v literatuře je považován: 

a) John le Carré 
b) Václav Havel 
c) Gabriel García Márquez 

 
20) Které z uvedených kombinací postav se nemohly ani teoreticky sejít: 

a) Vilém Dobyvatel a Přemysl Otakar II. 
b) Václav Havel a Reinhard Heydrich 
c) František Palacký a Karel Marx 

 
21) Který z uvedených politiků nikdy nebyl předsedou italské vlády: 

a) Gramsci 
b) Mussolini 
c) Berlusconi 

 
22) Která z uvedených zemí má nejvyšší HDP na hlavu: 

a) Jihoafrická republika 
b) USA 
c) Singapur 

 
23) Do které z uvedených zemí nepřineslo tzv. arabské jaro (k roku 2014) žádné rozsáhlé personální a 

politické změny: 
a) Tunisko 
b) Egypt 
c) Alžírsko 

 
24) V jaké zemi se prezident volí nepřímo: 

a) SRN 
b) Polsko 
c) Rakousko 

 



25) Patagonie se nachází: 
a) v Brazílii 
b) v Číně 
c) v Argentině 

 
26) Která z uvedených zemí je členským státem EU: 

a) Irsko 
b) Norsko 
c) Švýcarsko 

 
27) Na území kterého státu žijí Jezídové především: 

a) Iráku 
b) Barmy 
c) Peru 

 
 

28) Která z uvedených zemí není monarchií: 
a) Haiti 
b) Nizozemí 
c) Belgie 

 
29) V dubnu 2015 zemřel významný německý spisovatel a politický aktivista, držitel Nobelovy ceny za 

literaturu, rodák z dnešního Gdaňsku. Jak se jmenoval? 
a) Mann 
b) Grass 
c) Böll 

 
30) „Třídní boj“ jako výraz pro zájmový konflikt mezi třídami vykořisťovaných a vykořisťujících vnesl 

do vědy i politiky 
a) Marx 
b) Churchill 
c) Stalin 

 
31) Všeobecné volební právo pro ženy (tj. možnost volit) bylo v českých zemích zavedeno  

a) v období Rakouska (do 1867) 
b) v období Rakouska-Uherska (1867-1918) 
c) v období 1. republiky (1918-1938) 

 
32) Která země předsedá EU v období leden – červen 2015? 

a) Lotyšsko 
b) Řecko 
c) Lucembursko 

 
33) Kdo namaloval slavný obraz Guernica, zachycují nálet německých letadel na španělskou osadu 

Guernica v r. 1937 
a) Picasso 
b) Goya 
c) Braque 

 
 
 
 



34) Volební systém pro volby Evropské parlamentu v ČR je 
a) poměrný 
b) jednokolový většinový 
c) dvojkolový menšinový 

 
35) Která z domácích parlamentních stran má nejstarší historické kořeny (tj. představuje nejen 

symbolického, ale též právního pokračovatele starší politické strany obdobného jména)? 
a) ODS 
b) TOP09 
c) ČSSD 

 
36) Přímá volba poslanců v ČR 

a) existuje  
b) neexistuje 
c) existovala, ale byla zrušena opoziční smlouvou v r. 2001 

 
37) Členem politické strany se v ČR může stát osoba starší 

a) 16 let 
b) 18 let 
c) 21 let 

 
38) Stoupencem politiky tzv. appeasementu byl 

a) A. Eden 
b) H. Macmillan 
c) N. Chamberlain 

 
39) Autor knihy Střet civilizací je 

a) George Orwel 
b) Samuel Huntington 
c) H.G. Wells 

 
40) Který filosof vycházel z tvrzení „člověk člověku vlkem“ 

a) John Locke 
b) Francis Bacon 
c) Thomas Hobbes 

   
41) Účastnickými státy aliančního seskupení Malá dohoda (1921-1939) byly 

a) Rumunsko, Polsko, Československo 
b) Československo, Jugoslávie, Rumunsko 
c) Maďarsko, Jugoslávie, Československo 

  
42) Autor spisu O původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi je 

a) Ch. Montesquieu 
b) J. J. Rousseau 
c) D. Diderot 

  
43) Edmund Burke patřil k zakladatelům  

a) Liberalismu 
b) Konzervatismu 
c) Anarchismu 
d)  

 



44) Poslední císař Rakousko-Uherska 
a) Karel I. Habsburský 
b) František Josef I. 
c) Ferdinand d’Este 

 
45) Datum krachu na newyorské burze, počátek velké hospodářské krize 

a) 3. 9. 1927 
b) 24. 10. 1929 
c) 3. 9. 1932 

 
46) Búrská válka na přelomu 19. a 20. století probíhala na území 

a) Austrálie 
b) Bolívie 
c) Jihoafrické republiky 

 
47) Ludvík Vaculík byl v roce 1968 autorem manifestu 

a) Moc bezmocných 
b) Dva tisíce slov 
c) Několik vět 

 
48) Jaký je počet stálých členů Rady bezpečnosti OSN 

a) pět 
b) sedm 
c) devět 

 
49) prvním ministerským předsedou samostatného Československa v letech 1918-19 byl 

a) Alois Rašín 
b) Edvard Beneš 
c) Karel Kramář 

 
50) Vlajku Belgie tvoří tři barevné pruhy: 

a) Černý, bílý, červený 
b) Černý, žlutý, červený 
c) Zelený, bílý, červený 


