
Občanská výchova 8. ročník – OPAKOVÁNÍ 

 

1. pracovní listy – nejlépe vypracovat s pomocí PC 

a) Právo – 1. část 

a) Právo – 2. část 

 

2. Náměty na referáty: 

Pokyny k vypracování referátů: 

a) formát libovolný (word, powerpoint…) 

b) text – nejdůležitější údaje (př. Chammurapiho zákoník – kdy vznikl, kde vznikl, proč 

vznikl…) + důležitost (př. Chammurapiho zákoník – nejstarší dochovaná právní forma…) 

c) obrázky (nejdůležitější obrázky pojící se s daným tématem…) 

d) odkazy na zdroje (odkud jsem čerpal informace – knihy, webové stránky, časopisy…) 

 

Témata na referáty: 

Co je to morálka, odnětí svobody (doživotí), domácí vězení, Právní řád ČR, podmínečné 

odnětí svobody, trest smrti, veřejně prospěšné práce, Parlament ČR, Chammurapiho zákoník, 

Zákony 12 desek, přestupky a trestné činy (co je to, jaký je mezi nimi rozdíl, příklady…), 

amnestie, vazba, vězení (obecně – s dohledem, dozorem, ostrahou, zvýšenou ostrahou nebo 

konkrétní příklad Borská věznice, Pankráce…), kriminalita… 

 

Lze zvolit referát na jakékoliv téma, které spadá do probrané látky (sešit či učebnice). 

 

3. Opakování – učebnice: 

Právo je minimum morálky (uč. Fraus 8. roč., str. 52 – 55) 

Právo je systém (uč. Fraus 8. roč., str. 55 – 58) 

Základní práva a svobody (uč. Fraus 8. roč., str. 66 – 68) 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list „Právo“ – 1. část 

 

1. Co jsou to právní normy? 

...................................................................................... 

 

2. Co je to morálka? 

...................................................................................... 

 

3. Rozděl tyto případy na porušení práva a morálky: 

a) krádež b) vražda c) lhaní d) užívání drog e) neplnění slibů 

f) nezdvořilost  g) zrazení přátel h) týrání zvířat i) autonehoda 

 

Porušení práva: …………………………. Porušení morálky: ………………………… 

 

4. Co je to Právní řád České republiky? 

...................................................................................... 

 

5. Kdo má rozhodující slovo při tvorbě zákonů v ČR? 

...................................................................................... 

 

6. Co je to Chammurapiho zákoník? 

...................................................................................... 

V jaké zemi vznikl? 

...................................................................................... 

V jakém roce přibližně vznikl? 

...................................................................................... 

Kdo vytvořil první český překlad tohoto zákoníků? 

...................................................................................... 

Kde je dnes tento zákoník uložen? 

...................................................................................... 

Na jaké 3 skupiny dělil tento zákoník obyvatele? 

a) ...................................................................................... 

b) ...................................................................................... 

c) ...................................................................................... 



7. Co je to vnitrostátní právo? 

...................................................................................... 

Co je to mezinárodní právo? 

...................................................................................... 

 

8. Co je to přirozené právo? 

...................................................................................... 

Co je to pozitivní právo? 

...................................................................................... 

 

9. Čím se zabývá: 

a) rodinné právo = ...................................................................................... 

b) obchodní právo = ...................................................................................... 

c) trestní právo = ...................................................................................... 

d) pracovní právo = ...................................................................................... 

 

10. Co jsou to Zákony 12 desek? 

...................................................................................... 

Kdy tyto zákony vznikly? 

...................................................................................... 

 

11. Co jsou to přikazující právní normy? 

...................................................................................... 

Co jsou to zakazující právní normy? 

...................................................................................... 

Co jsou to opravňující právní normy? 

...................................................................................... 

 

12. Co je to přestupek? 

...................................................................................... 

Co je to trestný čin? 

...................................................................................... 

Uveď alespoň 2 příklady trestného činu: 

I. .......................................................... II. .......................................................... 



Pracovní list „Právo“ – 2. část 

1. Co znamená tento symbol ? 

...................................................................................... 

 

2. Jmenuj 5 trestů za porušení zákona: 

I. ...................................................................................... 

II. ...................................................................................... 

III. ...................................................................................... 

IV. ...................................................................................... 

V. ...................................................................................... 

 

3. V čem spočívá trest podmínečného odnětí svobody? 

...................................................................................... ................................................................ 

 

4. Jaké je maximum při trestu odnětí svobody v ČR? (Na kolik let maximálně lze poslat 

člověka do vězení, pokud se nejedná o mimořádný trest?) 

...................................................................................... 

Jaké je maximum trestu odnětí svobody ve výjimečných případech? 

...................................................................................... 

 

5. Co je to amnestie? 

...................................................................................... 

Kdo může amnestii udělit? 

...................................................................................... 

 

6. Co je to vazba? 

...................................................................................... .................................................... 

Co je to věznice? ...................................................................................... 

Jaké 4 typy věznic rozlišujeme v ČR? 

I. ...................................................................................... 

II. ...................................................................................... 

III. ...................................................................................... 

IV. ...................................................................................... 



7. Co je to věznice pro mladistvé? 

...................................................................................... 

Od kolika let může jít člověk do vězení? 

...................................................................................... 

 

8. Co je to šaría? 

...................................................................................... 

 

9. Co je to soudní řízení? 

...................................................................................... 

Jaké 4 typy soudů v ČR rozlišujeme? 

a) ...................................................................................... 

b) ...................................................................................... 

c) ...................................................................................... 

d) ...................................................................................... 

 

10. Kdo je to: 

a) obviněný = ...................................................................................... 

b) obžalovaný = ...................................................................................... 

c) odsouzený = ...................................................................................... 

 

11. Kdy byl v ČR zaveden trest smrti? 

...................................................................................... 

Kdy byl v ČR zrušen trest smrti? 

...................................................................................... 

Jaký je v současné době nejpřísnější trest v ČR? 

...................................................................................... 

 

12. Vysvětli tyto pojmy: 

b) delikt = ...................................................................................... 

c) recidiva = ...................................................................................... 

d) kriminalita = ...................................................................................... 

h) sankce = ...................................................................................... 

j) kriminologie = ...................................................................................... 


