
Občanská výchova 8. A, B /úkol na období 20.03. do 27.3.2020/ 

Pracuj podle zadání: učivo – O demokracii, str. 59 – 60 

1. přečti si text, prohlédni si obrázky, 

2. proveď zápis do sešitu podle následující osnovy: 

a) nadpis O demokracii, 

b) opiš, doplň, kde jsou ….  

- demokracie je vláda lidu 

- demokratické zřízení: umožňuje … 

- občané ve volbách volí své …/nebo si opiš zelené schéma/ 

- referendum: hlasování všech obyvatel státu o … 

- povinností demokr.občana je: …nár.menšiny  

- volby:  

volební systém: a)většinový /příklad…/, kandidát musí získat … 

                    b)poměrný /příklad…/,  podle poměru % hlasů se stanoví počet …, musí být 

minimáně …% hlasů,  

            volby: parlamentní - … , obecní a krajské - … , prezidentské, do Evropského parlamentu 

            volební právo: aktivní – volím já, pasivní – jsem volen 

                                      všeobecné, …, …, … 

3. do sešitu vypracuj odpovědi na otázky: 

a) Češi jsou v ČR národnostní většina či menšina? 

b) Vyjmenuj 3 národnostní menšiny, žijící v ČR. 

c) Který z kandidátů na prezidenta ČR /viz obrázek/ vstupuje do druhého kola většinového volebního 

systému?  

 

d) Která z politických stran /viz. obrázek/by neměla v Poslanecké sněmovně podle poměrného 

volebního systému zastoupení? 

 



e) V jakých volbách je zvolen? 

1. starosta obce, 

2. poslanec, 

3. senátor, 

4. prezident, 

5. europoslanec. 

f) Rozhodni, zda mohu volit v ČR, když… 

1. mám 15 let a jsem občanem ČR, 

2. mám 18 let a jsem občanem ČR, 

3. mám 20 let a jsem občanem polské republiky. 

g) Rozhodni, zda mohu být zvolena…: 

1. je mi 19 let – do městského zastupitelstva, 

2. je mi 15 let – do Poslanecké sněmovny, 

3. je mi 18 let – do Poslanecké sněmovny, 

4. je mi 22 let – do Poslanecké sněmovny, 

5. je mi 22 let – do Senátu, 

6. je mi 65 let – prezident ČR. 

h) Zamysli se a odpověz – proč se můžete stát senátorem či prezidentem až od 40let? 

Zápis a odpovědi na otázky zasílat nemusíte. Pracujte však průběžně, nenechávejte nic na poslední chvíli. 

Vše budu kontrolovat po vašem návratu do školy a hodnotit podle klasifikační stupnice. Po dohodnutém 

termínu bude následovat písemný test. 

Lze shlédnout /opakování ze 7. ročníku/: jak volit - https://www.youtube.com/watch?v=d4CZoJMUweA 

                                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=whA6tYkyUqY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d4CZoJMUweA
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