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1948 v ČSR a 50. léta – TEST
1. Kolik Němců bylo z našeho území odsunuto „divokým“ i organizovaným odsunem po 2.světové
válce?
a) méně než 1 000 000
b) 1 000 000 - 1 500 000
c) 1 500 000 - 2 000 000
d) více než 2 000 000

2. Kdo získal nejvíce hlasů ve volbách do Ústavodárného národního shromáždění v květnu 1946?
a) komunisté
b) lidovci
c) sociální demokraté
d) agrárníci

3. Která strana po státním převratu v únoru 1948 v ČSR získala monopolní postavení?
a) ČSNS
b) ČSD
c) KSČ
d) ČSL

4. Kdo se stal prezidentem v roce 1948?
a) E. Beneš
b) K. Gottwald
c) A. Novotný
d) V. Havel

5. K jakému trestu byla Milada Horáková v červnu 1950 ve zinscenovaném procesu odsouzena?
a) trest smrti
b) doživotí
c) 20 let
d) osvobozena a propuštěna

6. V roce 1953 byl v ČSR zrušen lístkový systém. Jaká reforma zároveň proběhla?
a) politická
b) vojenská
c) hospodářská
d) měnová
7. Kdo se stal prezidentem ČSR po smrti K. Gottwalda v roce 1953?
a) E. Beneš
b) A. Novotný
c) A. Zápotocký
d) V. Klaus

8. Kdy byl vyhlášen Košický vládní program?
a) 1948
b) 1953
c) 1945
d) 1940

9. Kdo rozhodl o poválečném odsunu Němců z našeho území?
a) Jaltská konference
b) Mnichovská dohoda
c) Versailleská smlouva
d) Postupimská konference

10. Kdo byl po parlamentních volbách v r. 1946 prezidentem ČSR?
a) K. Gottwald
b) A. Novotný
c) E. Beneš
d) A. Zápotocký

11. Jaké byly důsledky podřízení čs. soudů komunistům?
a) žádné, soudy fungovaly nezávisle
b) probíhaly předem dané soudní procesy
c) žádné soudy ještě neexistovaly
d) neexistovala nespravedlivá odsouzení

12. Proč ČSR nevyužila pro svou poválečnou obnovu pomoc Marshallova plánu?
a) nepotřebovala ho
b) nesouhlasil SSSR
c) nebyl jí nabídnut
d) české země chtěly, ale Slovensko bylo proti
13. Co byly Lidové milice?
a) bojový útvar čs. armády
b) tajná policie
c) revoluční odborové hnutí
d) ozbrojené dělnické jednotky

14. Jaký byl osud odpůrců komunismu po únoru 1948?
a) byly jim nabídnuty nižší funkce
b) byli i fyzicky likvidováni
c) všichni museli vstoupit do KSČ

d) byly jim nabídnuty vysoké funkce
15. Který stát se stal po únoru 1948 našim vzorem?
a) Německo
b) USA
c) Anglie
d) SSSR

16. Ve které mezinárodní organizaci byla ČSR členem?
a) RVHP
b) NATO
c) EHS
d) ANZUS

17. Ekonomika se řídila hospodářským plánem, který byl vyhlašován na :
a) 5 let
b) 6 let
c) 7 let
d) 4 roky

18. Zkratka „JZD“ označovala:
a) politickou stranu, která zanikla po volbách r. 1945
b) politickou stranu komunistů ve východním Německu
c) plán jaderného vyzbrojování armády
d) kolektivní hospodářské podniky rolníků obce nebo regionu

19. První tzv. Benešovy dekrety stanovily
a) první poválečnou vládu
b) totalitní komunistický režim v ČSR
c) zábor majetku Němců, kolaborantů, zrádců, …
d) boj proti ideologickým odpůrcům

