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ÚNOR 1948 - TEST 

Pokyny k vyplnění: 

 Každá otázka má alespoň jednu správnou odpověď - tj. některé otázky mají více správných 

odpovědí 

 U každé otázky označte kroužkem všechny varianty správných odpovědí. 

 Za každou správně zodpovězenou otázku (tj. označení všech správných odpovědí u otázky)  

získává žák jeden bod. 

 Nejsou-li u otázky označeny všechny správné odpovědi, je označena nesprávná odpověď, 

nebo není označena žádná odpověď, žák nezískává bod ani jeho část. 

 

1) Příčinou vládní krize v únoru 1948 bylo: 

 A)  nesouhlas lidovců s církevní politikou 

 B)  opatření ministra Noska ve sboru SNB 

 C)  spor vládních stran o zahraniční politiku ČSR 

 

2) 13. února 1948 : 

 A)  část vládních ministrů se dohodla na podání demise 

 B)  vláda rozhodla o pozastavení realizace Noskových opatření 

 C)  ministr vnitra Nosek odstoupil 

 

3) K podání demise se rozhodli ministři: 

 A)  národní socialisté, demokraté, lidovci 

 B)  národní socialisté, sociální demokraté, lidovci 

 C)  národní socialisté, sociální demokraté, demokraté 

 

4) Demise byla podána: 

 A)  19. února 1948     B)  20. února 1948     C)  21. února 1948 

 

5) Hubert Ripka, jeden z odstoupivších ministrů, byl: 

 A)  národní socialista    B)  demokrat      C)  sociální demokrat 

 

6) Jan Šrámek, jeden z odstoupivších ministrů, byl: 

 A)  sociální demokrat    B)  lidovec       C)  národní socialista 

 

7) Předseda vlády Klement Gottwald podal prezidentu Benešovi návrh na řešení krize: 

 A)  20. února 1948     B)  21. února 1948     C)  22. února 1948 

 

8) Klement Gottwald navrhoval prezidentu Benešovi: 

 A)  přijetí demise a vypsání předčasných voleb 

 B)  přijetí demise a jmenování úřednické vlády 

 C)  přijetí demise a jmenování nových členů vlády podle Gottwaldova návrhu 

 

9) Na podporu Gottwaldových požadavků a návrhů: 

 A)  se konaly masové demonstrace příznivců komunistů 

 B)  se konaly demonstrativní pochody lidových milicí 

 C)  se konal sjezd závodních rad 

 

10) Prezident Beneš přijal demisi a přistoupil na Gottwaldovy požadavky: 

 A)  24. února 1948     B)  25. února 1948     C)  26. února 1948 

 



11) Gottwald informoval „pracující lid“ o nástupu komunistů k moci: 

 A)  na Václavském náměstí  

 B)  na Hradčanském náměstí    

 C)  na Staroměstském náměstí 

 

12) Prohlášení: "Prostřednictvím uměle a záměrně vyvolané krize bylo znemožněno svobodné  

 působení parlamentních institucí a byla zavedena skrytá diktatura jedné strany" vydaly vlády:  

 A)  Anglie a Francie 26. února 1948 

 B)  USA, Anglie a Francie 26. února 1948 

 C)  USA, Anglie a Francie 25. února 1948 

 

13) Proti převzetí moci kommunisty demonstrovali: 

 A)  malá skupinka studentů vedená Lesákem 

 B)  lékaři 

 C)  učitelé 

 

14) Hned po únoru 1948 začali komunisté budovat totalitní moc: 

 A)  počet členů nekomunistických stran byl redukován 

 B)  sociální demokracie byla včleněna do komunistické strany 

 C)  reálná moc byla soustředěna v rukou nejvyšších komunistických funkcionářů 

 

15) Volby do parlamentu proběhly: 

 A)  v dubnu 1948     B)  v květnu 1948     C)  v červnu 1948 

 

16) 89% voličů se v těchto volbách vyjádřilo pro: 

 A)  komunistickou stranu    

 B)  pro jednotnou kandidátku Národní fronty 

 C)  pro sociálně demokratickou stranou 

 

17) Prezident Beneš abdikoval v: 

 A)  květnu 1948     B)  červnu 1948     C)  červenci 1948 

 

18) Před svojí abdikací odmítl podepsat: 

 A)  novou ústavu     B)  nový volební zákon    C)  nový trestní zákoník 

 

19) Nová ústava zakotvovala: 

 A)  vedoucí úloha dělnické třídy  

 B)  úloha Národní fronty    

 C)  silnou prezidentskou pozici 

 

20) V červnu byla jmenována pátá poválečná vláda v čele s: 

 A)  Antonínem Zápotockým  B)  Rudolfem Slánským   C)  Klementem Gottwaldem 

 

21) V červnu 1948 proběhlo zatýkání a čistky v řadách sokola v souvislosti: 

 A)  konáním všesokolského sletu v Praze 

 B)  konáním protestního pochodu sokolů Prahou 

 

 

 

 

 

 



ÚNOR 1948 - ŘEŠENÍ 

 

 

1) Příčinou vládní krize v únoru 1948 bylo: 

 A)  nesouhlas lidovců s církevní politikou 

 B)  opatření ministra Noska ve sboru SNB 

 C)  spor vládních stran o zahraniční politiku ČSR 

 

2) 13. února 1948: 

 A)  část vládních ministrů se dohodla na podání demise 

 B)  vláda rozhodla o pozastavení realizace Noskových opatření 

 C)  ministr vnitra Nosek odstoupil 

 

3) K podání demise se rozhodli ministři: 

 A)  národní socialisté, demokraté, lidovci 

 B)  národní socialisté, sociální demokraté, lidovci 

 C)  národní socialisté, sociální demokraté, demokraté 

 

4) Demise byla podána: 

 A)  19. února 1948     B)  20. února 1948     C)  21. února 1948 

 

5) Hubert Ripka, jeden z odstoupivších ministrů, byl: 

 A)  národní socialista    B)  demokrat      C)  sociální demokrat 

 

6) Jan Šrámek, jeden z odstoupivších ministrů, byl: 

 A)  sociální demokrat    B)  lidovec       C)  národní socialista 

 

7) Předseda vlády Klement Gottwald podal prezidentu Benešovi návrh na řešení krize: 

 A)  20. února 1948     B)  21. února 1948     C)  22. února 1948 

 

8) Klement Gottwald navrhoval prezidentu Benešovi: 

 A)  přijetí demise a vypsání předčasných voleb 

 B)  přijetí demise a jmenování úřednické vlády 

 C)  přijetí demise a jmenování nových členů vlády podle Gottwaldova návrhu 

 

9) Na podporu Gottwaldových požadavků a návrhů: 

 A)  se konaly masové demonstrace příznivců komunistů 

 B)  se konaly demonstrativní pochody lidových milicí 

 C)  se konal sjezd závodních rad 

 

10) Prezident Beneš přijal demisi a přistoupil na Gottwaldovy požadavky: 

 A)  24. února 1948     B)  25. února 1948     C)  26. února 1948 

 

11) Gottwald informoval „pracující lid“ o nástupu komunistů k moci: 

 A)  na Václavském náměstí 

 B)  na Hradčanském náměstí 

 C)  na Staroměstském náměstí 

 

 

 

 

 



12) Prohlášení: "Prostřednictvím uměle a záměrně vyvolané krize bylo znemožněno svobodné  

 působení parlamentních institucí a byla zavedena skrytá diktatura jedné strany" vydaly vlády:  

 A)  Anglie a Francie 26. února 1948 

 B)  USA, Anglie a Francie 26. února 1948 

 C)  USA, Anglie a Francie 25. února 1948 

 

13) Proti převzetí moci komunisty demonstrovali: 

 A)  malá skupinka studentů vedená Lesákem 

 B)  lékaři 

 C)  učitelé 

 

14) Hned po únoru 1948 začali komunisté budovat totalitní moc: 

 A)  počet členů nekomunistických stran byl redukován 

 B)  sociální demokracie byla včleněna do komunistické strany 

 C)  reálná moc byla soustředěna v rukou nejvyšších komunistických funkcionářů 

 

15) Volby do parlamentu proběhly: 

 A)  v dubnu 1948     B)  v květnu 1948     C)  v červnu 1948 

 

16) 89% voličů se v těchto volbách vyjádřilo pro: 

 A)  komunistickou stranu 

 B)  pro jednotnou kandidátku Národní fronty 

 C)  pro sociálně demokratickou stranou 

 

17) Prezident Beneš abdikoval v: 

 A)  květnu 1948     B)  červnu 1948     C)  červenci 1948 

 

18) Před svojí abdikací odmítl podepsat: 

 A)  novou ústavu     B)  nový volební zákon    C)  nový trestní zákoník 

 

19) Nová ústava zakotvovala: 

 A)  vedoucí úloha dělnické třídy 

 B)  úloha Národní fronty 

 C)  silnou prezidentskou pozici 

 

20) V červnu byla jmenována pátá poválečná vláda v čele s: 

 A)  Antonínem Zápotockým  B)  Rudolfem Slánským   C)  Klementem Gottwaldem 

 

21) V červnu 1948 proběhlo zatýkání a čistky v řadách Sokola v souvislosti: 

 A)  konáním všesokolského sletu v Praze 

 B)  konáním protestního pochodu sokolů Prahou 
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