
Test ČSR v letech 1945-1989 - A 

1) Pojem “znárodňování majetku v ČSR“ znamená:     2b 

A) převod státního majetku (banky, pojišťovny, doly a velké prům. podniky) do soukromých rukou  

B) převod soukromého majetku (domy, byty a malé prům. podniky) do rukou státu  

C) převod soukromého majetku (banky, pojišťovny, doly a velké prům. podniky) do rukou státu  

D) soukromí majitelé (banky, pojišťovny, doly a velké prům. podniky) platí státu vysoké daně 

2) Přiřaďte události či dokumenty k datu, kdy se odehrály, resp. byly vydány:  5b 

a) Antonín Zápotocký byl zvolen prezidentem ČSR   1968 

b) První poválečné volby v ČSR     1953 

c) Vítězný únor       1946 

d) Poprava Milady Horákové     1948 

e) Alexander Dubček se stává předsedou ÚV KSČ    1950 

3) Doplňte chybějící slova:         3b 

Dne …………………. provedly státy ……………………, Polsko a další invazi na území 

Československa. Začíná období, zvané ……………………….., které je charakteristické snahou 

o návrat režimu před Pražské jaro. Smutnou obětí normalizace je student…………………………, který 

se na protest proti okupaci …………………….. dne …………………………………………….. 

4) Na zadané výroky odpovězte ANO-NE:       2b 

a) V březnu roku 1969 porazili českoslovenští hokejisté dvakrát celek SSSR, což v ulicích Prahy 

rozpoutalo demonstrace proti komunistickému režimu.     ANO-NE 

b) Odsun Němců z území ČSR probíhal v letech 1945 až 1955.    ANO-NE 

c) Manifest 2000 slov vytvořil Alexander Dubček.     ANO-NE 

d) Po abdikaci Antonína Novotného se v roce 1968 Gustáv Husák stává novým prezidentem ČSSR.

           ANO-NE 

5) Stručně popište, kdo byli (stát, funkce…):       4b 

Leonid Iljič Brežněv  

Antonín Zápotocký  

Ludvík Svoboda  

Josef Smrkovský  

6) Vysvětlete:          3b 

a) měnová reforma 1953: __________________________________________________________ 

 

b) politické procesy v Československu: _______________________________________________  

 

c) normalizace: __________________________________________________________________ 

7) V jakém roce byla vydána Ústava Československé socialistické republiky?  1b 

A) 1968 

B) 1960 

C) 1948 

D) 1953 

8) Která z možností definuje tzv. moskevský protokol?     1b 

A) Zvací dopis žádající sovětskou vojenskou intervenci v Československu. 

B) Smlouva o dočasném pobytu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa. 

C) Dokument uzákoňující vedoucí úlohu komunistické strany ČSR ve státě a ve společnosti. 

D) Dokument legalizující přítomnost okupačních vojsk na území Československa. 
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9) Odpovězte na otázky pod textem: 

Prohlášení CHARTY 77 ze dne 1. 1. 1977 

[…] Dne 13. 10. 1976 byl ve sbírce zákonů ČSSR (č. I20) zveřejněn "Mezinárodni pakt o občanských a politických 
právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech", které byly jménem naší republiky 
podepsány v roce 1968, stvrzeny v Helsinkách roku 1975 a vstoupily u nás v platnost dnem 23. 3. 1976. Od té doby 
mají naši občané právo a náš stát povinnost se jimi řídit. 

Svobody a práva, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými civilizačními hodnotami, k nimž v dějinách směřovalo 
úsilí mnoha pokrokových lidí, a jejichž uzákonění může významně pomoci humánnímu vývoji naší společnosti. Vítáme 
proto, že ČSSR k těmto paktům přistoupilo. Jejich zveřejnění nám ale s novou naléhavostí připomíná kolik základních 
občanských práv platí v c· naší zemi zatím - bohužel - jenom na papíře. 

Zcela iluzorní je například právo na svobodu projevu, zaručované článkem 19 prvního paktu. 

Desítkám tisíc našich občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jenom proto, že zastávají názory odlišné od 
názorů oficiálních. Jsou přitom často objektem nejrozmanitější diskriminace a šikanování ze strany úřadů 
i společenských organizací; zbaveni jakékoliv možnosti bránit se, stávají se prakticky obětí apartheidu. […] 

9.1 Co je obsahem uvedené ukázky?        2b 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9.2 Které z významných československých osobností se pod tento text podepsaly? Uveďte dvě 

jména:           2b 

__________________________________________________________________________________ 

10) Seřaďte chronologicky (časově od té, která se stala nejdříve, až po tu, která se stala 

nejpozději) události sametové revoluce:       3b 

A. 750 000 lidí demonstrovalo na Letenské pláni 

B. studentská a divadelní stávka 

C. povolená studentská manifestace k 50. výročí smrti studenta Jana Opletala v Praze na 

Albertově 

D. vznik Občanského fóra 

E. konec železné opony 

F. Václav Havel prezidentem 

G. výstražná generální stávka 

__________________________________________________________________________________ 

11) Které tvrzení o československé měnové reformě je pravdivé?   1b 

A) Částky peněz vyšší než 5000,- Kčs se měnily v poměru 50:1. 

B) Měnová reforma potvrzovala československý hospodářský růst. 

C) Částky peněz nižší než 5000,- Kčs se měnily v poměru 50:1. 

D) Měnová reforma se uskutečnila před smrtí Klementa Gottwalda. 

12) Napište jména osob, které jsou vyobrazeny na fotografiích:    3b 

____________ ____________ __________ 


