1.

5.

Americký diplomat Richard Holbrooke přemýšlel v předvečer
zářijových voleb v roce 1996 v Bosně o jednom problému.
Volby měly obnovit občanský život v této válkou zpustošené
zemi. „Předpokládejme, že volby budou prohlášeny za
svobodné a spravedlivé,“ uvažoval, a ti, kteří budou zvoleni,
budou „rasisté, fašisté a separatisté, kteří veřejně odmítají
mír a opětovné sjednocení. To by byla prekérní situace.“

Tomáš si ve škole vypracoval seznam všech polistopadových
premiérů ODS a ČSSD: Václav Klaus, Mirek Topolánek, Petr
Nečas, Miloš Zeman, Vladimír Špidla, Stanislav Gross, Jiří
Paroubek a Bohuslav Sobotka. Co můžeme říci o tomto
seznamu?

Citovanými slovy začíná slavný článek amerického
politologa Fareeda Zakarii. Holbrookem popsaná situace
zachycuje vývoj, ve kterém se v určitém státě sice konají
svobodné volby, vyhrávají v nich ale subjekty, které nejsou
ochotné respektovat dodržování základních práv jednotlivce a
vládu zákona. Jak tento stav Zakaria nazývá?
(A)
(B)
(C)
(D)

nepřímá demokracie
polyarchie
předtotalitní demokracie
neliberální demokracie

2.
Ve které z následujících zemí se používá tzv. konstruktivní
vyjádření nedůvěry vládě, tj. nedůvěra vládě je vyslovena,
pouze pokud je současně zvolen nový premiér?
(A)
(B)
(C)
(D)

v České republice
ve Velké Británii
v Německu
ve Francii

3.
Který z následujících států není v ústavě zakotvenou
federací?
(A)
(B)
(C)
(D)

Velká Británie
Německo
Rakousko
USA

4.
Volební právo pro ženy se prosazovalo postupně a i některé
vyspělé demokratické státy zavedly volební právo pro ženy
až po druhé světové válce. Která z následujících zemí zavedla
volební právo pro ženy jako poslední?
(A)
(B)
(C)
(D)

Austrálie
Československo
Francie
Švýcarsko

(A) Tomáš nezapomněl uvést jméno žádného premiéra z řad
ODS a ČSSD.
(B) Tomáš zapomněl uvést jméno jednoho premiéra za ODS.
(C) Tomáš zapomněl uvést jméno jednoho premiéra za
ČSSD.
(D) Tomáš zapomněl uvést jméno jednoho premiéra za ODS
a jednoho premiéra za ČSSD.
6.
Se kterou politickou stranou je spojováno heslo „klidná síla“?
(A)
(B)
(C)
(D)
7.
V roce 1990 proběhly v Československu po mnoha letech
první svobodné volby. Která z následujících informací o
těchto volbách není pravdivá?
(A) Volby v ČR vyhrálo Občanské fórum, mezi jehož hlavní
tváře patřili například Václav Havel nebo Petr Pithart.
(B) V červnu proběhly společně volby do Sněmovny lidu
Federálního shromáždění i volby do České národní rady.
(C) Výsledky voleb potvrdily směřování české společnosti k
demokracii.
(D) Součástí voleb bylo také referendum o zákazu činnosti
Komunistické strany Československa.
8.
Den vzniku samostatné Československé republiky (28. říjen)
byl v roce 2016 poznamenán protesty části veřejnosti i
politické scény proti neudělení státního vyznamenání panu
Jiřímu Bradymu ze strany prezidenta. Předseda Ústavního
soudu k situaci mimo jiné poznamenal: „Ať již byly důvody a
okolnosti jakékoli, pan Jiří Brady by měl být v tento den
oceněn vysokým státním vyznamenáním, i kdyby bylo třeba
přidat na pódium Vladislavského sálu jednu židli navíc.“
Které z následujících vyznamenání nemohl v roce 2016
získat ve Vladislavském sále žádný z vyznamenaných,
protože se toto vyznamenání v současné době již neuděluje?
(A)
(B)
(C)
(D)
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s ODS
s KDU-ČSL
se Starostové a nezávislí
se Stranou zelených

Medaili za zásluhy
Řád republiky
Řád T. G. Masaryka
Řád Bílého lva
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9.

12.
A) Thomas Hobbes
B) John Locke
C) Charles Montesquieu
D) Jean Jacques Rousseau
E) Hannah Arendtová
F) Samuel Huntington

1) Původ totalitarismu
2) O společenské smlouvě
3) Leviathan
4) O duchu zákonů
5) Střet civilizací
6) Dvě pojednání o vládě

Ve které z následujících možností jsou uvedení představitelé
politického myšlení správně spojeni se svým dílem?
(A)
(B)
(C)
(D)

A3, B4, C1, D5, E2, F6,
A2, B1, C6, D4, E3, F5
A3, B6, C4, D2, E1, F5
A2, B3, C1, D4, E5, F6

10.
Tento termín se používá k popsání evolučního procesu v
moderních komunistických stranách působících v otevřených
demokratických systémech, především v západní Evropě.
(MILLER, D. a kol.: Blackwellova encyklopedie politického
myšlení. Barrister & Principal: Brno, 2003, s. 102, upraveno)
Uvedená citace se vztahuje k proměně významné části
západoevropských komunistických stran během 70. let 20.
století, která v sobě zahrnovala přechod těchto stran k
normálnímu fungování uvnitř existujících politických
systémů. Který z následujících termínů správně pojmenovává
danou změnu?
(A)
(B)
(C)
(D)

eurokomunismus
libertarianismus
dekomunizace
renesance vlády komun

11.
Jedná se o volný svazek států, jehož členové zpravidla
zůstávají subjekty mezinárodního práva a požívají tak velkou
část autonomie. Pro tento svazek je také typické, že centrální
vláda bude mít jistou moc nad vládami členských států, ale
pravomoci nad obyvateli těchto států nebude mít zpravidla
žádné.
Jak se nazývá výše popsaný svazek států?
(A)
(B)
(C)
(D)

federace
regionální soustátí
konfederace
unitární soustátí
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Poslanecká sněmovna PČR rozhodovala o přijetí návrhu
nového zákona o dani z příjmů. V době hlasování bylo
přítomných 86 poslanců, 44 z nich bylo pro přijetí. Návrh
zákona byl následně postoupen ke schválení do Senátu PČR.
Při hlasování v Senátu PČR bylo přítomných 28 senátorů, 22
z nich bylo pro přijetí. Nakonec byl návrh postoupen
prezidentu republiky, který jej pět dní po obdržení podepsal.
Byl uvedený návrh zákona přijat v souladu s Ústavou ČR?
(A) NE, neboť prezident musí zákon podepsat do tří dnů po
obdržení, jinak se má za to, že jej nepřijal.
(B) NE, neboť zákony týkající se daní nespadají do
kompetence senátu a zákon měl být z poslanecké
sněmovny zaslán přímo prezidentu republiky.
(C) ANO, zákon byl přijat v souladu s Ústavou ČR.
(D) ANO, avšak pouze za podmínky, že senát si před
jednáním o návrhu odhlasoval nízký počet přítomných
senátorů jako dostatečný.
13.
Které z následujících tvrzení o volbě prezidenta České
republiky není pravdivé?
(A) Navrhovat kandidáta je oprávněn každý občan České
republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh
petice podepsaná nejméně 50 000 občany České
republiky oprávněnými volit prezidenta republiky.
(B) Navrhnout kandidáta na post prezidenta republiky může
nejméně 40 členů zákonodárného sboru, přičemž
minimálně 15 z nich musí být senátoři.
(C) Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je
volitelný do Senátu PČR.
(D) Pro financování
volební
kampaně v rámci
prezidentských voleb jsou stanoveny určité limity.
14.
Lucas je občanem Francie. V roce 2011 se jako
devatenáctiletý i s rodiči přistěhoval do Prahy, kde má od té
doby nahlášený trvalý pobyt.
Která z následujících možností správně uvádí, kterých voleb
v České republice se může Lucas zúčastnit?
(A) voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a voleb
do Evropského parlamentu
(B) voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do Evropského
parlamentu
(C) volby prezidenta ČR, voleb do místního zastupitelstva a
voleb do Evropského parlamentu
(D) voleb do Evropského parlamentu a voleb do místního
zastupitelstva
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18.
1) Slovensko

2) USA

3) Francie

A) vysoké pravomoci plynoucí z pozice
hlavy výkonné moci, jmenuje členy vlády,
vrchní velitel ozbrojených sil, velmi těžko
odvolatelný
B) menší pravomoci, jmenuje členy vlády,
volen přímo občany, za okolností
stanovených ústavou může rozpustit
jednokomorový parlament, odvolán může
být lidovým hlasováním iniciovaným
parlamentem
C) vysoké pravomoci z pozice hlavy
výkonné moci, o niž se dělí s premiérem,
kohabitace v případě, že jsou premiér a
prezident z opozičních stran, volen přímo
občany, jmenuje premiéra a členy kabinetu

Která z následujících možností správně přiřazuje k
jednotlivým státům pravomoce charakteristické pro jejich
prezidenty?
(A)
(B)
(C)
(D)

1A, 2C, 3B
1B, 2A, 3C
1C, 2A, 3B
1B, 2C, 3A

16.
______ byla založena jako jedna z nástupnických stran
Občanského fóra. Konstituovala se z proudu seskupeného
kolem předsedy OF (…), prosazujícího přeměnu širokého
hnutí na klasickou politickou stranu pravicové orientace.
(STRMISKA, M. a kol.: Politické strany moderní Evropy.
Analýza stranicko-politických systémů. Portál: Praha 2005, s.
450, upraveno)
Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechané místo v uvedené větě, aby byl text napsán věcně
správně?
(A)
(B)
(C)
(D)

KDU-ČSL
HZDS
US-DEU
ODS

Která z následujících možností interpretuje zcela nesprávně
motivy evropského integračního procesu v 50. letech 20.
století?
(A) snaha o překonání německo-francouzské rivality
ohrožující evropský mír
(B) snaha o překonání předválečného ekonomického
nacionalismu
(C) snaha evropských států získat zpět alespoň část
dřívějšího geopolitického vlivu a zmírnit tak dominanci
USA a Sovětského svazu, kterým výsledky 2. světové
války zajistily postavení supervelmocí
(D) úsilí Francie zajistit si neomezenou kontrolu nad
německým těžkým průmyslem a uhelnými zásobami a
tím přinutit Německo k včasnému placení reparací
19.
Organizace spojených národů vznikla 26. června 1945 v San
Franciscu v USA na základě přijetí Charty OSN 50 státy,
včetně tehdejší ČSR. Nahradila Společnost národů, která jako
garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů
neobstála. Hlavní sídlo OSN je v New Yorku. Každý členský
stát má své zástupce ve Valném shromáždění a disponuje v
něm jedním hlasem stejné váhy. Výkonným orgánem je
Rada bezpečnosti OSN, jíž přísluší základní odpovědnost za
udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a jejíž rezoluce
jsou právně závazné. Rada bezpečnosti má 20 členů, přičemž
Charta OSN určuje 5 z nich jako stálé členy s právem veta.
(volně podle wikipedie.org, upraveno)
V uvedeném textu je jedna z tučně vyznačených informací
uvedena chybně. O kterou z následujících možností se jedná?
(A)
(B)
(C)
(D)

1945
New Yorku
jedním hlasem stejné váhy
20 členů

20.

Na zasedání obecního zastupitelstva si starosta rozhořčeně
stěžuje: „To je hrozné, jako obec musíme řešit tolik úkolů a
starostí! Nestačí, že musíme změnit územní plán, projednat
prodej velkého obecního pozemku, pravidelně vybírat
poplatky za odvoz odpadků, vydávat občanské průkazy. Navíc
musíme znovu požádat voliče o důvěru, protože nám končí
čtyřleté funkční období zastupitelstva a blíží se nové
komunální volby. Čeho jsem se to jen dočkal, spoluobčané?“

Francouzský ekonomický a politický poradce zasvětil svůj
život úsilí o sjednocení Evropy. Pocházel z francouzského
regionu Cognac. Když v 16 letech ukončil studium, cestoval
po celém světě jako obchodník s koňakem a později také jako
bankéř. Během obou světových válek zastával vysoké funkce v
oblasti koordinace průmyslové výroby ve Francii a Spojeném
království. Jakožto přední poradce francouzské vlády byl
hlavním inspirátorem slavné Schumanovy deklarace z 9.
května roku 1950, která vedla k založení Evropského
společenství uhlí a oceli a je tak považována za počátek
Evropské unie. V letech 1952 až 1955 byl prvním předsedou
jeho výkonného orgánu.

Která z činností, na něž si starosta stěžuje, náleží mezi výkon
přenesené působnosti obce?

O které z následujících osobností pojednává výše uvedený
text?

17.

(A)
(B)
(C)
(D)

změna územního plánu
prodej obecního pozemku
výběr poplatků za odvoz odpadků
vydávání občanských průkazů
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(A)
(B)
(C)
(D)

o Jacquesu Delorsovi
o Aristide Briandovi
o Charlesi de Gaullovi
o Jeanu Monnetovi

3

21.

24.

Který francouzsko-německý tandem (francouzský prezident a
německý kancléř) se významně podílel na přípravě a
schválení Smlouvy o Evropské unii (Maastrichtské
smlouvy)?

Tato země se účastnila podepisování Maastrichtské smlouvy,
v minulosti měla zkušenosti s pravicovou diktaturou a po
druhé světové válce trpěla častým střídáním vlád. Území
tohoto unitárního státu se vyznačuje velkými rozdíly v
hospodářské výkonnosti. Politici země i její obyvatelé vždy
obecně podporovali prohlubování evropské integrace. Známá
je svým automobilovým průmyslem.

(A)
(B)
(C)
(D)

Jacques Chirac – Gerhard Schröder
Nicolas Sarkozy – Angela Merkel
François Mitterand – Helmut Kohl
Lionel Jospin – Roman Herzog

22.

Kterou členskou zemi EU nejvýstižněji popisuje výše
uvedený text?
(A)
(B)
(C)
(D)

Itálii
Španělsko
Německo
Řecko

25.
Tato instituce patří mezi klíčové orgány Evropské unie a je
jejím výkonným orgánem. Reprezentuje nadnárodní princip,
prosazuje zájmy EU jako celku a tvoří protiváhu
individuálním snahám jednotlivých členských států.
Disponuje právem předkládat návrhy právních předpisů,
vymáhá, kontroluje a zajišťuje dodržování evropského práva
a spravuje rozpočet EU. V čele instituce stojí předseda
navržený Evropskou radou.
Na výše uvedené mapě jsou zachyceny členské státy
Evropských společenství, respektive Evropské unie, v určité
fázi vývoje evropské integrace. Ve kterém roce byla uvedená
mapa aktuální?
(A)
(B)
(C)
(D)

v roce 1967
v roce 1991
v roce 1995
v roce 2010

23.
Mezi členské státy eurozóny se po roce 2004 zařadily také
postkomunistické země.
Ve které z následujících možností je správně uveden počet a
název těch postkomunistických členských států, které se již
staly součástí eurozóny?
(A)
(B)
(C)
(D)

dva – Slovinsko, Estonsko
tři – Slovinsko, Maďarsko, Polsko
čtyři – Slovinsko, Slovensko, Maďarsko, Lotyšsko
pět – Slovinsko, Slovensko, Maďarsko, Estonsko, Litva

O které z následujících institucí pojednává výše uvedený
text?
(A)
(B)
(C)
(D)

o Evropské komisi
o Soudním dvoře Evropské unie
o Evropském účetním dvoře
o Radě Evropské unie

26.
Která z následujících tvrzení o volbách do Evropského
parlamentu jsou pravdivá?
1) Volby se konají podle zásady poměrného volebního
systému a volební období europoslanců je pětileté.
2) Volby se konají v každé zemi podle volebního systému,
který je v zemi obvyklý. Každá země si jej tedy může sama
bez omezení definovat.
3) Maximální výše uzavírací klauzule je stanovena na 5 %.
4) Státy libovolně určují hranice pasivního a aktivního
volebního práva. Pokud v zemi volí občan jiného členského
státu Evropské unie, musí mu být umožněno volit podle
pravidel v jeho domovské zemi.
5) Státy mohou určit kandidátům strop pro výdaje na volební
kampaň.
(A)
(B)
(C)
(D)
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1, 3 a 4
1, 2 a 4
pouze 3 a 5
1, 3 a 5
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27.

31.

Která informace o Západoevropské unii není pravdivá?

Evropská unie v rámci financování svých politik vytvořila
řadu nástrojů. Mimo jiné strukturální fond, který je již od
roku 1957 hlavním finančním nástrojem EU v oblasti
podpory zaměstnanosti. Tento fond se zaměřil také na
podporu hospodářské a sociální soudržnosti. O který z
následujících fondů se jedná?

(A) Jednalo se o mezivládní vojenskou a obrannou
organizaci.
(B) Tato organizace vznikla rozšířením tzv. Bruselského
paktu.
(C) Jejími členy se staly také Spolková republika Německo a
Itálie.
(D) Po podpisu Pařížské smlouvy z organizace vzniklo
NATO.
28.
Který z následujících okruhů byl v rozpočtu Evropské unie v
období 2007–2013 nejvíce podporován?
(A) rozšíření EU
(B) administrativa
(C) ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi (tj.
výdaje na zemědělství a ochranu životního prostředí)
(D) udržitelný růst (například podpora konkurenceschopnosti
a zaměstnanost)
29.
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Rady
Evropy je dokument, k jehož dodržování se zavázala řada
evropských zemí včetně všech členských států EU. Které z
následujících tvrzení o této úmluvě je pravdivé

(A)
(B)
(C)
(D)

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
Kohezní fond
Evropský sociální fond (ESF)
Fond PHARE

32.
V 50. letech 20. století byl ustaven Evropský soud pro lidská
práva, který řeší případy porušení mezinárodní Úmluvy o
ochraně lidských práv a základních svobod. Tento soud byl
založen při mezinárodní organizaci, která patřila k prvním
evropským poválečným organizacím a která si, mezi jinými,
klade za cíl ochranu lidských práv. Pod kterou mezinárodní
organizaci Evropský soud pro lidská práva spadá?
(A)
(B)
(C)
(D)

pod Evropskou unii
pod Radu Evropy
pod Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
pod Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

33.
Který z následujících termínů lze obecně považovat za
synonymum pojmu subjektivní právo?

(A) Byla připravena Konventem.
(B) Úmluva byla sepsána v 70. letech 20. století.
(C) Úmluva je používána českým Ústavním soudem i pro
výklad českého práva.
(D) Orgány EU nemusí přihlížet k právům, která jsou tímto
dokumentem garantována.

(A)
(B)
(C)
(D)

30.

34.

Která z následujících možností nejlépe vyjadřuje podstatu
principu subsidiarity?

Které z následujících tvrzení týkajících se rozdělení práva
veřejného a práva soukromého je pravdivé?

(A) K rozhodnutím má docházet na nejnižší možné úrovni.
EU má zajišťovat řešení pouze v případě, že
uspokojivých výsledků nemůže být dosaženo na úrovni
členských zemí či jejich územních částí.
(B) Rozhodnutí EU musejí být komplementární, nesmějí se
vzájemně vylučovat. Při přijímání nového rozhodnutí
musejí být zvážena a reflektována rozhodnutí přijatá
dříve.
(C) EU má dlouhodobě zásadně posílit své rozhodovací
pravomoci. Základem principu je snaha přenést co
největší množství pravomocí z územních jednotek a
členských států na úroveň orgánů EU.
(D) Žádné rozhodnutí EU nesmí být zavedeno do té doby,
dokud neprojde procesem připomínkového řízení na
úrovni příslušných vládních resortů členských států.

(A) Mezi předpisy veřejného práva patří trestní zákoník či
zákon o obchodních korporacích.
(B) Nárok zaměstnance na mzdu za vykonanou práci je
většinou nárokem veřejnoprávním.
(C) Pokud se v právním vztahu objeví stát, jedná se vždy o
veřejné právo.
(D) V soukromém právu jsou si subjekty rovny a o jejich
právech v případě sporu rozhoduje někdo třetí.
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povinnost
oprávnění
úmysl
pohledávka
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35.

37.
Pan Cempera pracoval u firmy Barabizna, a. s., jako jeřábník.
Jednoho dne přišel do své práce silně podnapilý a v důsledku
toho zranil při práci se svěřenou technikou tři dělníky
pracující na stavbě. Na základě toho došlo ze strany
zaměstnavatele k okamžitému písemnému zrušení pracovního
poměru. Pan Cempera se proti tomuto jednání odvolal a hájil
se tím, že nikdo z dělníků nezemřel a nemá ani trvalé
zdravotní následky. Pan Cempera také připomněl, že do práce
dorazil opilý z důvodu konání firemního večírku předešlého
dne.
Je i přes námitky pana Cempery postup zaměstnavatele
správný a proč?

Na uvedeném obrázku je znázorněna hierarchie vybraných
právních norem České republiky podle jejich právní síly.
Které z následujících právních norem je zapotřebí doplnit za
písmena A a B tak, aby hierarchické uspořádání vybraných
norem odpovídalo právnímu řádu ČR?
(A) A – Rozhodnutí Ústavního soudu; B – zákonná opatření
Senátu Parlamentu ČR
(B) A – zákony; zákonná opatření Senátu Parlamentu ČR; B
– nařízení vlády
(C) A – vyhlášky ministerstev; B – zákonná opatření Senátu
Parlamentu ČR
(D) A – vyhlášky ministerstev; B – nařízení vlády
36.
Rozsudkem Okresního soudu v Kostelci ze dne 22. 9. 2013,
spisová značka 28T 711/2013, jsem byl uznán vinným
trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle §
171 odst. 1 písm. c) trestního zákona a byl mi uložen trest
obecně prospěšných prací ve výměře 115 hodin. Se závěry
tohoto rozsudku nesouhlasím, a podávám proto proti němu
______, a to jak proti výroku o vině, tak i proti výroku o
uloženém trestu. Podáno dne 27. 9. 2013.
Které z následujících slov je zapotřebí doplnit na vynechané
místo ve výše uvedeném textu tak, aby byl napsán věcně
správně?
(A)
(B)
(C)
(D)

dovolání
odvolání
námitku
stížnost
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(A) NE, okamžité zrušení pracovního poměru je možné jen
ze strany zaměstnance.
(B) NE, neboť pan Cempera se uvedl do podnapilého stavu s
vědomím zaměstnavatele na firemním večírku.
(C) ANO, ale za další podmínky, že panu Cemperovi bude
vyplaceno tříměsíční odstupné.
(D) ANO, ohrožení zdraví a života několika dělníků v
důsledku výkonu práce v podnapilém stavu je dostatečně
hrubým porušením pracovních povinností.
38.
Čtrnáctiletý Ondřej spáchal trestný čin těžkého ublížení na
zdraví. Tento čin naplánoval dopředu a způsobil jej zcela
vědomě a úmyslně. Bude možné Ondřeje pro jeho skutek
trestně stíhat a proč?
(A) NE, neboť trestní odpovědnost je v České republice
stanovena až od dosažení 15 let věku.
(B) NE, neboť trestní odpovědnost je v České republice
stanovena až od 18 let věku.
(C) ANO, neboť čin byl spáchán úmyslně a vědomě a v
takových případech na věku nezáleží.
(D) ANO, neboť čin byl naplánován dopředu a v takovém
případě na věku nezáleží.
39.
Členové které z následujících právnických profesí vystupují
jako tzv. soudní komisaři v řízení o dědictví, tedy provádějí v
něm potřebné úkony (včetně rozhodovacích) z pověření
soudu?
(A)
(B)
(C)
(D)

probační a mediační úředníci
soudní vykonavatelé
notáři
koncipienti
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40.
Pokud je někdo poctivým držitelem vlastnického práva k
movité věci nepřerušeně alespoň 3 roky, nemovité věci
nepřerušeně alespoň 10 let, stává se jejím vlastníkem.
Která z následujících možností označuje název uvedeného
právního institutu?
(A)
(B)
(C)
(D)

služebnost
vydržení
reálné břemeno
prekluze
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Správná řešení cvičeného testu:
1.D, 2.C, 3.A, 4.D, 5.A, 6.B, 7.D, 8.B, 9.C, 10.A, 11.C, 12.C, 13.B, 14.D, 15.B, 16.D, 17.D, 18.D, 19.D, 20.D, 21.C, 22.C, 23.D,
24.A, 25.A, 26.D, 27.D, 28.D, 29.C, 30.A, 31.C, 32.B, 33.B, 34.D, 35.B, 36.B, 37.D, 38.A, 39.C, 40.B
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