PREZIDENTI OD ROKU 1918
1. Který prezident u nás je označován jako prezident Osvoboditel?
2. Který z prezidentů se narodil v našem regionu?
3. Ve kterém roce u nás byla zavedena přímá volba prezidenta a co to znamená?
4. Jak je dlouhé funkční období prezidenta republiky a kolikrát za sebou může být
zvolen?
5. Co patří mezi pravomoci prezidenta republiky?

6. Který prezident je spojen se sametovou revolucí v roce 1989?
7. Od jakého roku je prezidentem ČR současný prezident Miloš Zeman?
8. Jmenuj prezidenty samostatné České republiky?
•
•
•
9. Který prezident byl v této funkci nejdelší dobu?
10. Seřaď prezidenty ČR od roku 1918 po současnost?
Edvard Beneš
Tomáš Garrique Masaryk
Václav Klaus
Antonín Zápotocký
Klement Gottwald
Gustav Husák
Miloš Zeman
Emil Hácha
Antonín Novotný
Ludvík Svoboda
Václav Havel

PREZIDENTI OD ROKU 1918 - řešení
1. Který prezident u nás je označován jako prezident Osvoboditel?
Tomáš Garrique Masaryk
2. Který z prezidentů se narodil v našem regionu?
Ludvík Svoboda - Hroznatín
3. Ve kterém roce u nás byla zavedena přímá volba prezidenta a co to znamená?
Od roku 2012 – prezident je volen přímo občany
4. Jak je dlouhé funkční období prezidenta republiky a kolikrát za sebou může být
zvolen?
Je volen na dobu 5 let a může být zvolen maximálně na dvě volební období za
sebou:
5. Co patří mezi pravomoci prezidenta republiky?
vyhlašuje volby do parlamentu
je vrchním velitelem ozbrojených sil
podepisuje zákony nebo je vrací k dalšímu projednání
podepisuje mezinárodní smlouvy
je vrchním velitelem ozbrojených sil
uděluje státní vyznamenání a amnestii
6. Který prezident je spojen se sametovou revolucí v roce 1989?
Václav Havel
7. Od jakého roku je prezidentem ČR současný prezident Miloš Zeman?
2013
8. Jmenuj prezidenty samostatné České republiky?
• Václav Havel
• Václav Klaus
• Miloš Zeman
9. Který prezident byl v této funkci nejdelší dobu?
Tomáš Garrique Masaryk (1918 – 1935)
10. Seřaď prezidenty ČR od roku 1918 po současnost?
Tomáš Garrique Masaryk
Edvard Beneš
Emil Hácha
Klement Gottwald
Antonín Zápotocký
Antonín Novotný
Ludvík Svoboda
Gustav Husák
Václav Havel
Václav Klaus
Miloš Zeman

