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Anotace: Prověřovací test z dějin- Československá republika. 

 

Zdroj textu: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prověřovací test – Československá republika. 

                                                                                               jméno: ______________________ 

*označuj správnou odpověď ( nejlépe výraznou pastelkou), dopisuj neúplné věty 

 

První republika představovala demokratický stát v čele s prezidentem __________________.                               

ČSR se skládala ze čtyř zemí: _________, ________________________, _______________,  

________________________. Nový stát byl často označován jako * 1. republika    2. republika. 

Základem státu se stala nová ústava. Tato ústava zaváděla:                                                                   

*          rovnoprávnost všech občanů bez rozdílu majetku, náboženství a národnosti                                 

*          nadřazenost politiků a vlády nad občany státu 

 

*         Ženy dosáhly plné rovnoprávnosti s muži.                                                                                                

*         Ženy nedosáhly plné rovnoprávnosti s muži.         

 

V ČSR žilo také mnoho Němců, Maďarů, Rusínů, Ukrajinců  a Poláků. Toto jsou jinými 

slovy       * národnostní menšiny          národnostní většiny                                                                             

Průmysl i zemědělství bylo na:     * nízké                        vysoké úrovni.     

Životní úroveň lidí byla:               * poměrně nízká          poměrně vysoká. 

Československo se brzy stalo jedním z nejvyspělejších států v _______________.                                                   

Zlepšily se životní podmínky dělníků a byla zavedena                                                                                                                          

* 6 hodinová           8 hodinová         12 hodinová pracovní doba. 

Velký rozvoj se projevil ve vědě, školství, technice i v kultuře.                                                                             

K uvedeným jménům připiš jejich činnosti ( vyber si z nabídky- podnikatel, herec a 

zakladatel Osvobozeného divadla, spisovatel) 

Jan Werich-  ________________________________________________________ 

Karel Čapek- _______________________________________________________ 

Tomáš Baťa- _______________________________________________________ 

Život za první republiky nebyl vždy ideální. Ne všem lidem se žilo dobře.  

* Existovaly sociální rozdíly mezi obyvateli. 

* Neexistovaly sociální rozdíly mezi obyvateli. 



Už v 30. letech 20. století existovala hrozba války pro Evropu. Velmi nebezpečná se stala 

situace se sousedním Německem. V roce 1933 se k moci dostali nacionalisté- nacisté                                 

v čele s ________________________. Němečtí nacisté byli podporováni nacionalisty mezi 

německými obyvateli v Československu.                                                                                         

V září __________ začal německý vůdce otevřeně vyhrožovat válkou. V zájmu zachování 

míru v Evropě se mu podařilo získat na svou stranu dosavadní spojence Československa-

________________________________________________.                                 

V německém městě ________________ se koncem _________ roku ___________  

uskutečnila schůzka zástupců čtyř zemí: 

*   Německo, Francie, Anglie, Itálie                     *  Německo, Francie, Anglie, Polsko 

Na tuto schůzku              *     byli pozváni zástupci z Československa       

                                        *     nebyli pozváni zástupci z Československa                                                                                                                                                                                     

Tato dohoda vešla ve známost jako dohoda „O nás- bez nás.“        …                                                       

Vysvětli svými slovy.  Napiš, na čem se zástupci dohodli a jaký dopad to mělo pro naši zemi.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Poznámka: Opět budeš dostávat odměnu za správně zodpovězené otázky. 

Tentokrát to budou peníze, za které si můžeš koupit nové boty známé obuvnické 

firmy Baťa. Majitel / majitelka největšího počtu bodů- peněz se stane vítězem / 

vítězkou tohoto testu. Přeji mnoho úspěchů. 

 

 

 

 

 

 



Prověřovací test – Československá republika. 

                                                                                               jméno: ______________________ 

*označuj správnou odpověď ( nejlépe výraznou pastelkou), dopisuj neúplné věty 

 

První republika představovala demokratický stát v čele s prezidentem T.G. Masarykem.                               

ČSR se skládala ze čtyř zemí: Čechy, Morava a Slezsko, Slovensko,  

Podkarpatská Rus. Nový stát byl často označován jako * 1. republika    2. republika. 

Základem státu se stala nová ústava. Tato ústava zaváděla:                                                                   

*          rovnoprávnost všech občanů bez rozdílu majetku, náboženství a národnosti                                 

*          nadřazenost politiků a vlády nad občany státu 

 

*         Ženy dosáhly plné rovnoprávnosti s muži.                                                                                                

*         Ženy nedosáhly plné rovnoprávnosti s muži.         

 

V ČSR žilo také mnoho Němců, Maďarů, Rusínů, Ukrajinců  a Poláků. Toto jsou jinými 

slovy       * národnostní menšiny          národnostní většiny                                                                             

Průmysl i zemědělství bylo na:     * nízké                        vysoké úrovni.     

Životní úroveň lidí byla:               * poměrně nízká          poměrně vysoká. 

Československo se brzy stalo jedním z nejvyspělejších států v Evropě.                                                   

Zlepšily se životní podmínky dělníků a byla zavedena                                                                                                                          

* 6 hodinová           8 hodinová         12 hodinová pracovní doba. 

Velký rozvoj se projevil ve vědě, školství, technice i v kultuře.                                                                             

K uvedeným jménům připiš jejich činnosti ( vyber si z nabídky- podnikatel, herec a 

zakladatel Osvobozeného divadla, spisovatel) 

Jan Werich-              herec 

Karel Čapek-            spisovatel 

Tomáš Baťa-            podnikatel 

Život za první republiky nebyl vždy ideální. Ne všem lidem se žilo dobře.  

* Existovaly sociální rozdíly mezi obyvateli. 

* Neexistovaly sociální rozdíly mezi obyvateli. 



Už v 30. letech 20. století existovala hrozba války pro Evropu. Velmi nebezpečná se stala 

situace se sousedním Německem. V roce 1933 se k moci dostali nacionalisté- nacisté                                 

v čele s Adolfem Hitlerem. Němečtí nacisté byli podporováni nacionalisty mezi německými 

obyvateli v Československu.                                                                                         

V září 1938 začal německý vůdce otevřeně vyhrožovat válkou. V zájmu zachování míru 

v Evropě se mu podařilo získat na svou stranu dosavadní spojence Československa-Anglii a 

Francii.                                 

V německém městě Mnichov se koncem září roku 1938 

uskutečnila schůzka zástupců čtyř zemí: 

*   Německo, Francie, Anglie, Itálie                     *  Německo, Francie, Anglie, Polsko 

Na tuto schůzku              *     byli pozváni zástupci z Československa       

                                        *     nebyli pozváni zástupci z Československa                                                                                                                                                                                     

Tato dohoda vešla ve známost jako dohoda „O nás- bez nás.“        …                                                       

Vysvětli svými slovy.  Napiš, na čem se zástupci dohodli a jaký dopad to mělo pro naši zemi.  

 

Zástupci čtyř velmocí se dohodli, že pohraniční území Československa- Sudety budou 

připojeny k Německu. Československo přestalo postupně existovat. 

 

 

Poznámka: Opět budeš dostávat odměnu za správně zodpovězené otázky. 

Tentokrát to budou peníze, za které si můžeš koupit nové boty známé obuvnické 

firmy Baťa. Majitel / majitelka největšího počtu bodů- peněz se stane vítězem / 

vítězkou tohoto testu. Přeji mnoho úspěchů. 

 


