
 
        

    

           

        

 

 

          

 

          

          

        

           

               

           

 

1. Předseda vlády neboli… 

2. Kolik hlav obsahuje Ústava ČR? 

3. Moc zákonodárná neboli… 

4. Proti vládní koalici stojí ve vládě… 

5. „Vláda Boha“ – forma státu, v jehož čele stojí církev, kněžstvo, duchovní 

6. Veřejná správa se dělí na státní správu a… 

7. Poslanecká sněmovna a senát 

8. Společenství lidí vyznávající stejnou kulturu, jazyk, historii, hodnoty a zvyky 

9. Vláda elity, několika vládců 

10. Základní politická ideologie stavějící na tradičních hodnotách společnosti 

11. O médiích se říká, že jsou hlídacími psy… 

Tajenka:  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Křížovka 



 

1 X            X X 

2 X X            X 

3 X         X X X X X 

4 X X X         X X X 

5 X X X X X      X X X X 

6 X X X X X X         

7 X X X X         X X 

8             X X 

9 X X X X X       X X X 

10 X X X        X X X X 

 

 

Legenda: 

1. Jakou institucí (správním orgánem) je představována zákonodárná moc v ČR? 

2. Politický ….. je existence různých stran v politickém systému dané země. 

3. Jak se nazývá forma státu, kde vládne dědičný panovník? 

4. Jakým typem je Ústava ČR? 

5. Volby jsou: všeobecné, rovné, svobodné a ….. 

6. Státní moc se dělí na: zákonodárnou, ….. a soudní. 

7. Politické ….. je systém stran od komunismu přes socialismus, liberalismu, konzervatismus 

až k fašismu. 

8. Politologie má několik funkcí: popisnou, ….. , předpovídající a poradní. 

9. Jakou institucí je v ČR představována moc výkonná? 

10. Jak se nazývá naše volební právo volit si zástupce? 



 

1          

2           

3            

4             

5          

6          

7          

8          

9            

10               

11           

 

Legenda: 

1. Jak se nazývá volební právo občana, který je volen ostatními obyvateli (kandiduje)? 

2. Jak se nazývá forma vlády, kde vládne jeden panovník s dědičným titulem (Velká 

Británie)? 

3. Co je hlavní složkou moci zákonodárné? 

4. Jak se nazývá věda zabývající se politikou? 

5. Jaká funkce politologie vysvětluje, kde a co se stalo? 

6. Jak se nazývá stát rozdělen do celků, které jsou spravovány vlastní zvolenou vládou 

(Rakousko, USA)? 

7. Volební právo každého občana, který není zbaven svéprávnosti, je... 

8. Jaké existuje jiné pojmenování pro předsedu vlády? 

9. Forma vlády, kde si občané svobodně volí své zástupce... 

10.  Jak se nazývá myšlenkový proud, který vyzdvihuje národ? 

11. Jak se cizím slovem řekne moc výkonná? 

 

TAJENKA: Účast občanů na politickém dění, se nazývá politická  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 



 

  1.             

   2.            

  3.             

 4.              

  5.             

   6.            

      7.         

  8.             

 9.              

     10.          

 

 

Legenda: 

1. veřejný ochránce práv 

2. dotaz člena parlamentu na člena vlády 

3. úvod Ústavy ČR 

4. Parlament ČR se skládá z Poslanecké sněmovny a Senátu, tudíž je ….. . 

5. režimy, které v minulosti vykazovaly rysy totality 

6. Důležitým aspektem demokratického režimu je politický ….. . 

7. lidé bez státního občanství 

8. ideologický směr, během jehož rozvoje vzniká liberalismus 

9. Česká republika využívá princip státního občanství ius ….. . 

10. Politické strany, které zdůrazňují kolektivismus, státní zásahy do ekonomiky a 

sociální odpovědnost státu, se označují jako …… . 



 

1               

2               

3               

4               

5               

6               
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8               

9               

10               

11               

12               

(Ch jsou dvě písmena) 

 

Legenda: V ČR může volit každý občan starší _________, který není zbaven svéprávnosti. 

1. V ČR je státní moc rozdělena na tři složky, těmi jsou moc soudní, výkonná a …... 

2. Jak se nazývá nejvyšší právní dokument ČR? 

3. Existence několika politických stran v dané zemi se nazývá politický ……….. 

4. Parlament ČR se skládá z Poslanecké sněmovny a …... 

5. Soubor symbolů charakterizujících Českou Republiku se nazývá česká …….. 

6. Dokument z roku 1215 zásadně ovlivňující historii lidských práv se nazývá Magna …… 

libertatum.  

7. Na kolik let jsou voleni poslanci? 

8. Vláda se skládá z Předsedy vlády a …….. 

9. V Poslanecké sněmovně je … … poslanců. 

10. Společenská věda zkoumající politiku 

11. V ČR existuje volba přímá a ……. 

12. Kdo stojí v čele vlády? 



 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

Legenda: 

1. Jak se nazývá horní komora Parlamentu České republiky? 

2. V roce 1989 se u nás odehrála tzv. Sametová ... 

3. Věda o politice, politické teorii a mezinárodních vztazích 

4. Dolní komora Parlamentu České republiky se nazývá Poslanecká ... 

5. Existence více politických stran se nazývá politický ... 

6. Jak se nazývá funkce hlavního představitele České republiky? 

7. Systém stran od krajní pravice po krajní levici se nazývá politické ... 

8. Kontrola a omezování sdělování informací hromadnými sdělovacími prostředky se 

nazývá 

9. Mnoho politiků má své 

10.  Forma vlády ve které je panovník doživotně nebo do své abdikace hlavou státu 

11. Moc výkonnou a zákonodárnou doplňuje také moc … 

12. Vláda lidu 

13. Politologie má kromě funkce popisné, předpovídající a poradní také funkci … 

14. Základní územní mocenská jednotka disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet 

zákony společnosti 
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Legenda: 

1. Listina základních ____ a svobod.  

2. Volný svazek států, které úzce spolupracují v různých oblastech.  

3. Existence mnoha politických stran (politický ____) 

4. Politická ideologie zdůrazňující solidaritu, rovnost a silnou roli státu.  

5. Vyznávání podobných zvyků, společné hodnoty.  

6. Forma vlády, kde panovník ztělesňuje boží vůli.  

7. Proces, který propojuje ekonomiky.  

8. Vzniká automaticky narozením (státní ____). 

9. Jako první se zabýval globalizací (příjmení) 

10. Falešná, nepravdivá informace.  

11. Volební právo - právo volit mají všechny osoby, které dosáhly potřebného věku a 

způsobilost volebního práva nebyla omezena.  



1.
2.
3.
4.
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9.

10.
11.

1.
2.
3.
4.
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7.
8.
9.
10.
11.

Jak se nazývá typ ústavy, kterou má ČR?

Jak se nazývá kontrola a omezování  svobody projevu médií?
Jak se nazývá proces přípravy, tvorby a schvalování zákonů?

Jak se nazývá věda o politice?
Jak se nazývají soudy, které jsou v hierarchii soudů nejníže?

Jak se nazývá právo, volit si své zástupce?
Jak se nazývá organizovaná skupina lidí vyznávající stejné politické ideje?

Jakou institucí je v ČR představována zákonodárná moc?
Jakou volbou si volič volí přímo svého kandidáta?

Jak se nazývají základní práva a svobody každého člověka?
Jakou institucí je v ČR představována moc výkonná?


