Co víte o politice USA?
10.prosince 2004 redakce
Tentokrát poprvé zamíříme s vědomostním kvízem do zahraničí. Po zkoušce znalostí o
krajích a Senátu se tentokrát podíváme na Vaše vědomosti týkající se americké politiky a
historie.

1. Ke které vedoucí straně v USA se hlásí ODS s jejím konzervativním programem:
a) republikáni
b) strana zelených
c) demokraté
2. Kolikrát zdědili viceprezidenti USA nejvyšší úřad v zemi po II. světové válce:
a) 10
b) 3
c) 5
3. Viceprezident USA se převzetím svého úřadu automaticky stává:
a) předsedou senátu
b) předsedou ústavního soudu
c) nemá jinou funkci
4. Kolik států tvoří současné Spojené státy:
a) 52
b) 51
c) 50
5. Ve válce Severu proti Jihu (1862–1865) byl nakonec vítězný:
a) sever
b) jih
c) západ
6. Kdo byl oficiálně I. americkým prezidentem USA:
a) Lincoln
b) Jefferson
c) Washington
7. Kdo z uvedených prezidentů nebyl republikán:
a) Bush ml.
b) Eisenhower
c) Clinton
8. V lednu 2001 se úřadu prezidenta USA ujal Georg Bush ml. Ve kterém státě byl před tím
guvernérem:
a) Florida
b) Arkansas
c) Texas
9. Ve kterém státě je bratr současného prezidenta USA Bushe ml. Jeb guvernérem:
a) Kalifornie

b) Utah
c) Florida
10. Ústava USA byla přijata v roce:
a) 1776
b) 1787
c) 1789
11. USA má následující formu vlády:
a) konfederace
b) federace
c) unitární stát
12. Z jakého počtu osob se skládá Sbor volitelů:
a) 100
b) 256
c) 538
13. Volení členové Senátu USA zastupují zájmy jednotlivých:
a) měst
b) hrabství
c) států
14. Kolikrát může být zvolen prezident USA do své funkce:
a) jednou
b) dvakrát
c) čtyřikrát
15. Podle Ústavy USA se konají volby prezidenta první úterý v měsíci:
a) říjen
b) listopad
c) leden
16. Jestliže sbor volitelů nezvolí absolutní většinou kandidáta na prezidenta, přechází tato volba na:
a) Sněmovnu reprezentantů
b) Senát
c) Nejvyšší soud
17. Manipulace s vymezením hranic volebních obvodů se nazývá:
a) gerrymandering
b) empeachment
c) intabulace
18. Ve kterém městě byl zavražděn Abraham Lincoln:
a) Washington
b) Dallas
c) New York
19. Bush st. a jeho syn Bush ml. byl a je prezidentem USA. Které z níže uvedených jmen zosobňuje
stejný vztah otce a syna ve funkcích prezidentů USA:
a) Adams
b) Carter

c) Reagan
20. Barevné pruhy střídající červenou a bílou na americké vlajce znázorňují 13 zakládajících:
a) států
b) měst
c) osad

