NOVÁ MATURITA
občanský a společenskovědní základ
soubor testových úloh pro připravovanou společnou část nové maturitní
zkoušky z občanského základu
Stanislav Bendl

Vážení zájemci o nové maturitní zkoušky, pravděpodobně již víte, že podle nového
školského zákona se bude napříště (zřejmě od školního roku 2008/09) na našich
středních školách maturovat novým způsobem. Dovolili jsme si při této příležitosti s
dostatečným předstihem připravit soubor testových úloh z občanského základu
(okruh otázek především z občanské výchovy, základů společenských věd, částečně
též z dějepisu, zeměpisu, ekonomie). Občanský základ totiž podle nového školského
zákona bude jedním z tzv. volitelných předmětů v rámci společné (státní) části
maturitní zkoušky, která bude prováděna formou písemných testů. Dá se
předpokládat, že se stane obvyklým maturitním předmětem pro Vás, studenty
humanitně zaměřené, a samozřejmě také pro Vás, studenty, kterým nevyhovuje
exaktnost a rigoróznost přírodních věd a pozitivismus technických směrů. Právě
kvůli Vám vznikla tato skripta, která Vám hodlají pomoci při dlouhodobé přípravě
na společnou část maturitní zkoušky z občanského základu. Testové úlohy byly
připraveny obsahově v návaznosti na Vaše předpokládané vědomosti a formálně v
návaznosti na dlouholetý cyklus přípravných testů, který pod zastřešením Centra pro
reformu maturitní zkoušky v posledních letech realizovalo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy na českých středních školách. V textu skript se vyskytují testy
různého stupně náročnosti, ověřující odlišné tzv. cílové kompetence v rámci všech
tematických okruhů středoškolského učiva. Naleznete zde různé typy úloh, které se
v maturitním testu mohou objevit. Z didaktického hlediska se nejčastěji jedná o
uzavřené úlohy s výběrem odpovědi, dále o uzavřené úlohy přiřazovací, uzavřené
úlohy situační a uzavřené úlohy uspořádací. Úlohy jsou rozděleny podle příslušnosti
k jednotlivým tematickým okruhům. Zájemci samozřejmě rovněž naleznou správné
řešení každé testové otázky. Součást textu skript tvoří i seznam doporučené literatury
a časopisů pro humanitně zaměřené studenty. Soubor testových úloh může sloužit
nejen jako pomůcka k přípravě na společnou část maturitní zkoušky, nýbrž (např.
společně se skripty Maturita ze společenských věd) i při přípravě zájemců o studium
na vysokých školách humanitního směru.
Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vašem studiu.
PaedDr. Stanislav Bendl
Příklady testů:

Evropská integrace a ČR S přijetím České republiky a dalších devíti zemí překročí
EU všechny dosavadní meze a hranice. Vznikne třetí nejlidnatější útvar na planetě a
také největší hospodářský prostor na světě. Charakteristika EU jako společenství
mnoha protikladů a problémů se tím nejspíše dočasně prohloubí. Lze však očekávat,
že po počátečních potížích dojde v rámci EU (MF Dnes 20. 4. 2004)
1. Dokonči text vhodným souslovím: a) k razantnímu prohloubení stávajících
problémů b) k hospodářské stagnaci a politickým konfliktům c) k vyřešení potíží a
následnému rozkvětu celého integračního seskupení d) k rychlému připojení jak
všech zbývajících evropských, tak rovněž některých asijských či afrických zemí
2. Výchozí text a) varuje čtenáře před nebezpečím stále rostoucí globalizace b)
upozorňuje na ekonomický růst a všestranný vzestup asijských zemí c) představuje
Evropskou unii jako novou světovou velmoc d) upozorňuje především na
přetrvávající nedostatky a problémy evropské integrace
3. Která uchazečská evropská země nebyla v roce 2004 přijata do Evropské unie? a)
Malta b) Slovinsko c) Černá Hora d) Litva
4. Určete, od kterého letopočtu fungují důležité evropské ekonomické instituce a)
ESUO (Evropské sdružení uhlí a oceli b) RE (Rada Evropy) c) EU (Evropská unie)
d) EHS (Evropské hospodářské společenství)
I) 1992 II) 1949 III) 1952 IV) 1958 I).......... II).......... III).......... IV)..........
5. Historicky prvním evropským komisařem v Evropské unii se stal a) Miloš Kužvart
b) Pavel Telička c) Ivan Pilip d) Vladimír Špidla
6. Zkompletuj důležité evropské instituce a jejich pravomoci a) Evropská rada b)
Evropský parlament c) Rada ministrů d) Evropský soudní dvůr e) Evropská komise
I) nejvyšší orgán EU, tvořený hlavami států II) navrhovací a výkonný orgán, "vláda
Unie" III) nejvyšší soudní instance pro EU IV) nejdůležitější rozhodovací orgán EU,
tvořený příslušnými ministry V) přijímá zákony a rozpočet EU
I).......... II).......... III).......... IV).......... V)..........
7. Mezi čtyři základní svobody EU nepatří a) volný pohyb práce b) volný pohyb osob
c) volný pohyb zboží d) volný pohyb kapitálu 8. Mezi ujednání Amsterodamské
smlouvy (1997) nepatří a) rezignace na vytvoření politické unie jako dalšího cíle
integrace v Evropě b) dosažení společné zahraniční politiky členských zemí EU c)
sladění společné sociální politiky členských zemí EU d) položení základů
evropského občanství

