
a " Rozlušti 3 typy státu podle toho, kdo v nich vládne, a doplň vládce z nabídky:

[ prezident ) monarcha — král, císař, car vláda vejménu boha T
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© © Utvoř ze jmen a příjmení celá jména významných osobností, které proslavily naši zemi.Poté k nim přiřad'jejich vynález. Pokud některá jména neznáš, můžeš použít encyklopedii nebointernet Im

kostka cukru —

plastická trhavina Semtex —

lodníšroub —

kontaktní čočky —

objev 4 krevních skupin —

ruchadlo —

hromosvod (bleskosvod) —

zákony dědičnosti —

oblouková lampa —

spoluzakladatel cytologie —



i

© „NAŠEVEAST
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Poznámky:

0 TŘI Jsi dobrým občanem?

© Den české státnosti si připomínáme:
a) 1. ledna
b) 28. září
c) 28. října

© Co nepatří mezi oficiální státní symboly?
a) státní pečeť
b) vlajka prezidenta republiky
c) národnístrom

© Kdo složil text k české státní hymně?
a) FrantišekŠkroup
b) Jan Neruda
c) Josef Kajetán Tyl

© K rozpadu Československadošlo 31. 12. roku:

a) 1993

b) 1992
C) 1989

Počet správných odpovědí 0 — 3

© Výkonnou moc v České republice zastupuje:
a) vláda a prezident
b) prezident a senát
c) Ústavní soud

© Komu se podařilo získat Nobelovu cenu?
a) Václav Havel

b) Otto Wichterle
c) Jaroslav Heyrovský a Jaroslav Seifert

© Na kolik krajů je Česká republika rozdělena?
a) 13 krajů
b) 14 krajů, mezi kteréje zahrnuta i Praha

:) 15 krajů, když zvlášť započítáme hlavníměsto

Máš velmi malé povědomí o českém státu a osobnostech, které ho pomáhali formovat. Je to velká
škoda, dějiny českého státu jsou plné historických událostí, které bytě určitě zaujaly. Buď větší vlastenec,
pečlivě si zopakuj látku o našem státu a vyplň si test znovu.

Počet správných odpovědí 4 —- 5
Velmi dobře. Máš základní představy o českém státu ijeho historii. V některých otázkách máš ale drobné
nejasnosti. Tak to naprav a potom si zkus testještě jednou!

Počet správných odpovědí 6 — 7
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