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Test zaměřený na ověření znalostí tématu Ústavní právo, které studenti 

získali i prací s pracovním listem „Listina základních práv a svobod“ 



 
 

 

 

1. Které tvrzení o Ústavě je pravdivé? 

A. Skládá se z preambule a VII. Hlav 

B. Je pramenem nejvyšší právní síly 

C. Nemůže být měněna 

D. Má psanou i ústní podobu 

2. Doplň, jak se nazývá část ústavy, v níž je vyjádřena věrnost občanů tradicím a  jejich 

odhodlání budovat, chránit a rozvíjet ČR………………… 

3. Termín suspenzivní veto vyjadřuje 

A. Odkládací veto, je v pravomoci prezidenta 

B. Převahu výkonné moci nad zákonodárnou 

C. Pravomoc ombudsmana 

D. Princip nezávislosti soudů 

4. Může jedna osoba zároveň vykonávat tyto funkce?ANO/NE 

Být poslancem a senátorem…………….. 

Advokátem a poslancem………………….. 

Soudcem a poslancem……………………… 

5. Tento jev, kdy jedna osoba nemůže vykonávat obě funkce současně, nazýváme 

jako: kompatibilita/ inkompatibilita funkcí (podtrhni správnou možnost) 

6. Doplň kolik členů má Senát ČR a jak často je obměňováno jeho složení 

volbami?......... 

7. Kým je tvořena vláda ČR, kdo ji jmenuje a jakou část státní moci představuje? 

A. Vláda je složena z předsedy, místopředsedů a ministrů, jmenována je prezidentem 

a představuje moc zákonodárnou 

B. Vláda je složena z ministrů, jmenována je prezidentem a představuje vládní moc 

C. Vláda je složena z předsedy, místopředsedů a ministrů, jmenována je prezidentem 

a představuje moc výkonnou 

D. Vláda je složena z předsedy, místopředsedů a ministrů, jmenována je Senátem ČR 

a představuje moc zákonodárnou 

8. Doplň správně velký státní znak a uveď příklady, kde se používá  

 

 

 

 

 

 

  A.  B.  C.  

 

 

 

Skupina A 



 
 

 

9. Doplň správně do tabulky chybějící informace 

Hlava I. Základní ustanovení 

Hlava II.  

Hlava III. Moc výkonná 

Hlava IV.  

Hlava V. Nejvyšší kontrolní úřad 

Hlava VI. Česká národní banka 

Hlava VII.  

Hlava VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení 

10. Napiš text české hymny 

 

 

 

 

 

 

1. Která instituce dohlíží na dodržování ústavnosti v ČR? 

A. Nejvyšší kontrolní úřad 

B. Ministerstvo spravedlnosti 

C. Ústavní soud 

D. Nejvyšší soud 

2. Doplň správně, kdy nabyla Ústava ČR účinnosti a kolik má 

hlav?...................................... 

3. Jakým způsobem je volen prezident ČR a jaké je jeho funkční období? 

A. nepřímo oběma komorami Parlamentu, na dobu 5 let 

B. přímo občany, na dobu 5 let 

C. nepřímo Senátem ČR, na dobu 5 let 

D. přímo občany, na dobu 4 let 

4. Může jedna osoba zároveň vykonávat tyto funkce?ANO/NE 

            Být prezidentem a soudcem 

            Být ombudsmanem a poslancem 

            Být lékařem a senátorem 

5. Tento jev, kdy jedna osoba nemůže vykonávat obě funkce současně, nazýváme 

jako: kompatibilita/ inkompatibilita funkcí (podtrhni správnou možnost) 

6. Doplň, každý ministr stojí v čele svého odvětví nár.hospodářství a státní správy 

čili……….,jehož vrcholný úřad se nazývá…………….. 

7. Kdo je oprávněn podávat návrh zákona jakým způsobem jsou nové zákony 

vyhlášeny? 

A. Poslanec či skupina poslanců Poslanecké sněmovny, Senát, vláda a premiér, 

nový zákon je vyhlášen vydáním ve Sbírce zákonů 

Skupina B  



 
 

 

B. Poslanec či skupina poslanců, Senát, vláda a zastupitelstvo kraje, nový zákon je 

vyhlášen vydáním ve Sbírce zákonů 

C. Prezident republiky, zastupitelstvo kraje a vláda, nový zákon je vyhlášen 

vydáním ve speciálním oběžníku 

D. Vláda, poslanci, senátoři a prezident, zákon je vyhlášen vydáním ve Sbírce 

zákonů 

8. Seřaďte ve správném pořadí barvy naší trikolory 

A. červená 

    B . modrá 

     C. bílá 

 

 

  

 

 

9. Doplň do tabulky chybějící informace 

komora Počet členů Funkční období 

PS  4 roky 

 81  

10. Napiš text české hymny 
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