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Ročník: maturitní ročníky

Anotace DUMu: Pracovní listy, určené pro studenty společenskovědního semináře maturitního
ročníku, se věnují opakování základních pojmů a údajů o osobnostech spojených s
demokratickými a nedemokratickými režimy.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.



DEMOKRACIE A DIKTATURA

Úkol č. I: Spojte následující pojmy do správných sousloví:
                 
                  nezávislé                             politika
                  svobodné                            názorů
                  diktatura                             soudy
                  pluralita                              osobnosti
                  kult                                     volby
                  expanzivní                          proletariátu

 Úkol č. II: a) Sousloví z prvního úkolu zařaďte mezi znaky demokratických nebo 
                       nedemokratických režimů. Doplňte další charakteristické rysy. 
                   
a)

Znaky nedemokratických režimů Znaky demokratických režimů

b) Dva ze znaků nemusí být u všech nedemokratických režimů, které to jsou?

Úkol č. III: Doplňte správné pojmy. Čísla v závorce udávají počet písmen daného slova.

1. Zkreslování a tendenční vysvětlování informací s cílem vytvořit žádoucí společenské  
   mínění se nazývá (10)…………………………………………………………………………
2. Za posledního diktátora v Evropě bývá označován běloruský prezident (9)…………………
3. Zkratka asijského státu s tvrdou diktaturou realizovanou třetí generací jedné rodiny (4)……
4. V ruštině tato zkratka označuje Hlavní správu nápravně-pracovních táborů. Jde o slovo (5)
     ………………………………………………………………………………………………
5. Vojenská diktatura se nazývá (5)……………………………………………………………
6. V roce 1973 se násilným vojenským převratem dostal k moci generál Pinochet. Šlo o stát 
    (5)………….
7. Příjmení kubánského vůdce, který zemi vládl od roku 1959 (6)……………………………..
8. Nástroj přímé demokracie, při němž občané hlasují o státních záležitostech (10)...................
9. Omezování svobody slova a tisku je (7)…...…………………………………………………
10. Čína už několik desetiletí okupuje (5)………………………………………………………



Úkol č. IV: Ze slov doplněných do vět 1 – 9 v předchozím úkolu vyberte vždy 1 písmeno 
                    a vyjde vám světově uznávaná osobnost oceněná Nobelovou cenou míru.
                    Označení např. 2/4 znamená: z řešení 2. věty vyberte 4. písmeno.

1/9 2/4 3/2 4/4 5/1 6/4 7/2 8/10 9/7

Úkol č. V: Poznejte osobnosti, které se významně zapsaly do dějin Československa po 2. 
                    světové válce. Odpovězte na doplňující otázky.

1. Nejvýznamnější český filosof 20. století. Je spoluautorem 
jednoho dokumentu, který požadoval dodržování lidských práv  
v Československu. O jaký dokument se jedná?

2. Významný generál československé armády popravený v roce 1949.
    Z čeho byl obviněn?

3. Právnička a politička vězněná nacisty za 2. světové války a potom
    znovu v roce 1949. Na základě vykonstruovaného procesu byla 
    popravena. Který prezident jí odmítl udělit milost?



4.  Disident a první polistopadový československý ministr zahraničí.  
     V roce 1978 spoluzaložil výbor, který měl pomáhat vězněným 
     disidentům. Jak se tento výbor jmenoval?

5. Zoufalý čin tohoto studenta Karlovy univerzity měl být 
    vyjádřením protestu proti okupaci ČSSR a začínající normalizaci. 
    O jaký čin se jednalo a ve kterém roce k němu došlo? 

6. Oblíbený politik, nejvýznamnější osobnost Pražského jara 1968, 
    koncem roku 1989 se stal předsedou voleného orgánu společného 
    pro Českou i Slovenskou republiku. Jak se tento zastupitelský 
    sbor jmenoval?

Úkol č. VI: Z přesmyček vytvořte pojmy, které patří k formám přímé a nepřímé 
demokracie:

1. otapceko
2. egeladec
3. tislibepc
4. dolávi itinacivai
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