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1. Počátky chovu dobytka v našich zemích náležejí:   
a)  neolitu   
b)  eneolitu  
c)  době bronzové   
d)  době laténské                                                                                                   
2. Doba římská se v našich zemích datuje:   
a)  cca 6. tisíciletí – 4000 př. Kr.    
b)  cca 8. stol. – 400 př. Kr.            
c)  cca 400 př. Kr. – 0             
d)  cca 0 – 400 po Kr.   
3. Lužická kultura náleží        
a) paleolitu  
b) eneolitu  
c) době bronzové a starší době železné  
d) době laténské 
4. Řecké městské státy na obranu proti Peršanům vytvořily  
a) achajský spolek 
b) délský spolek 
c) aitolský spolek 
d) korintský spolek 
5. Ostrakismos – střepinový soud byl v Athénách zaveden  
a) Peisistratem 
b) Solónem 
c) Kleisthénem 
d) Themistoklem 
6. Dekurioni byli  
a) velitelé římských vojenských jednotek 
b) členové městské rady 
c) úředníci císařské kanceláře 
d) výběrčí daní v provinciích 
7. Kagan byl titulem panovníka 
 a) Tatarů 
 b) Arabů 
 c) Avarů 
 d) Rusů 
8. V bitvě u řeky Lechu porazil císař Ota I. 
 a) Mongoly 
 b) Čechy 
 c) Maďary 
 d) Normany 
9. Hlavou pravoslavné církve se stal ve středověku patriarcha 
 a) Alexandrie 
 b) Antiochie 
 c) Jerusaléma 
 d) Cařihradu 
10. Dynastie Anjuovců panovala mimo Neapolsko a Polsko též v 
 a) Sasku 
 b) Milánsku 
 c) Bavorsku 
 d) Uhrách 
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11. Machiavelli působil jako politik v 
 a) Benátkách 
 b) Florencii 
 c) Francii 
 d) Neapolsku 
12. Král Vratislav I. získal korunu za podporu římského krále: 
a) v době vrcholících zámořských objevů 
b) v době bojů o investituru 
c) při obraně křesťanské Evropy před vpádem mongolského chána 
d) při tažení do „Svaté země“ 
13. V bitvě u Kressenbrunnu se Přemysl Otakar II. střetl s uherským králem o: 
a) Korutany 
b) Slezsko 
c) Míšeňsko 
d) Štýrsko 
14. Král Karel IV. se zasloužil o zřízení nového biskupství: 
a) v Litoměřicích 
b) v Litomyšli 
c) v Hradci Králové 
d) v Olomouci 
15. Nejstarším česky píšícím kronikářem byl: 
a) Kosmas 
b) Arnošt z Pardubic 
c) tzv. Dalimil 
d) Petr z Mladoňovic 
16. Voltaire nenapsal jednu z těchto prací, špatný údaj označ: 
a) Století Ludvíka XIV.    
b) Candide    
c) Nová Heloisa    
d) Pojednání o mravech a duchu národů 
17. Vůdcové nizozemského odboje proti španělskému centralismu Egmont a Hoorn byli:  
a) luteráni    
b) kalvinisté   
c) katolíci    
d) hugenoti 
18. Jednota šmalkadská byla poražena na jaře 1547: 
a) u Mühldorfu    
b) u Frankenhausenu   
c) u Marignana   
d) žádná uvedená možnost není správná 
19. Součástí polského-litevského státu v 16. století nikdy nebylo jedno z uvedených měst, 
to podtrhni:  
a) Kyjev    
b) Minsk    
c) Gdaňsk    
d) Vratislav 
20. Machiavelii působil hlavně 
a) v Benátkách   
b) v Římě    
c) ve Florencii    
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d) v Neapoli 
21. K zemím České koruny v 16. století náležely 
a)  Horní Lužice 
b)  Sedmihradsko 
c)  Korutany  
d)  Horní Rakousy 
22. Po porážce prvního protihabsburského odboje v českých zemích v 16. století byla 
nejvíce postižena 
a) vyšší šlechta 
b) nižší šlechta 
c) města 
d) poddaní 
23. Karel starší ze Žerotína byl 
a) olomoucký arcibiskup 
b) představitel moravské nekatolické šlechty 
c) přední činitel dvora císaře Rudolfa II.  
d) vítěz nad Turky u Vídně  
24. Obojí Lužice  byly odtrženy od českých zemí v důsledku 
a) pražského míru  
b) vratislavského míru 
c) vestfálského míru 
d) karlovackého míru 
25. Jak se nazývala nejradikálnější politická skupina ve Velké francouzské revoluci, 
která přivedla revoluci až do krvavého teroru 
a) jakobíni 
b) chartisté 
c) bonapartisté 
d) liberálové 
26. Jednou z největších postav boje za sjednocení Itálie v 19. století byl 
a) Palmiro Togliati 
b) Giuseppe Verdi 
c) Giuseppe Garibaldi 
d) Vincenzo Bellini 
27. Tzv. Trojspolek byl spojenecký svazek těchto států 
a) Německo, Rakousko-Uhersko a Itálie 
b) Německo, Francie a Rusko 
c) Rakousko-Uhersko, Itálie a Velká Británie 
d) Německo, Rakousko-Uhersko a Rusko 
28. O císařskou hodnost v Mexiku se v druhé polovině 19. století ucházel  
a) Fridrich Pruský 
b) Kristián Dánský 
c) Maxmilián Habsburský 
d) Ludvík Napoleon Bonaparte 
29. Prvním prezidentem Spojených států amerických  byl zvolen  
a) Thomas Jefferson 
b) Benjamin Franklin 
c) George Washington 
d) Abraham Lincoln 
30. Všeobecné volební právo do  Říšské rady pro muže bylo v Předlitavsku uzákoněno v 
roce: 
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a) 1896   
b) 1907  
c) 1890  
d) nebylo uzákoněno 
31. Hodnost dědičného rakouského císaře přijal: 
a)  Marie Terezie  
b)  Josef II.  
c)  Leopold II.  
d)  František II. 
32. Rozhodnutím Pařížské mírové konference bylo k ČSR připojeno: 
a)  Těšínsko a Chebsko  
b)  Kladsko a Těšínsko  
c)  Hlučínsko a část Těšínska  
d)  Kladsko a Hlučínsko    
33. Československá národní rada vznikla za I. světové války: 
a) 1916 v Paříži  
b) 1916 v Londýně  
c) 1915 v Praze  
d) 1917 v Vídni 
34. Varšavské povstání představovalo: 
a) pokus zabránit okupaci Polska na podzim 1939 
b) nejvýraznější protestní iniciativu hnutí Solidarita v roce 1981 
c) vrcholnou iniciativu polského občanského odboje v roce 1944  
d) pokus o protikomunistický převrat v roce 1956 
35. Mírová smlouva s Německem byla po druhé světové válce podepsána: 
a) na postupimské konferenci 
b) nebyla nikdy podepsána  
c) v roce 1962 po tzv. druhé berlínské krizi 
d) v roce 1990 po sjednocení obou německých států 
36. Suezská krize v roce 1956: 
a) přivodila pád Násirova režimu 
b) urychlila vstup Spolkové republiky do NATO 
c) znamenala diplomatickou porážku Francie a Velké Británie  
d) utužila francouzsko-americké vztahy 
37. Tzv. Generální gouvernement představoval: 
a) jedinou zámořskou kolonii nacistického Německa 
b) území pod autonomní vládou v Norsku 
c) část Belgie neobsazené německými vojsky 
d) se nacházel v části okupovaného Polska 
38. Komunistický režim v Číně se ustavil: 
a) v roce 1937, což vyvolalo útok Japonského císařství 
b) jako reakce na korejskou válku 
c) na sklonku 40. let 20. století 
d) v roce 1952 
39. Pojem „normalizace“ je spojen s: 
a) politickým vývojem v Československu po roce 1969 
b) přechodem ekonomického a politického života do mírových podmínek v roce 1945 
c) zahájením ekonomické reformy O. Šika v roce 1965 
d) odstraňováním následků mnichovské konference pro československý stát 
40. Kolektivizace byla v Československu zahájena: 
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a) likvidací jednotných zemědělských družstev 
b) v roce 1949 
c) souběžně se dvouletým hospodářským plánem 
d) v roce 1950, po rekonstrukci vlády 
41. Hlavním střediskem Slovenského národního povstání byla: 
a) Banská Štiavnica 
b) Banská Bystrica 
c) Kremnica 
d) Bratislava 
42. Doplňte: Atentát na R. Heydricha proběhl… 
a) z iniciativy moskevského vedení KSČ 
b) 26.4.1943 
c) v květnu 1942 
d) jako nejvýznamnější akce domácího komunistického odboje 
43. Galerie Prado sídlí v 
 a) Paříži 
 b) Florencii 
 c) Madridě 
 d) San Franciscu 
44. Román Vojna a mír napsal 
 a) Henryk Sienkiewicz 
 b) Lev Nikolajevič Tolstoj 
 c) Victor Hugo 
 d) Henrik Ibsen 
45. Operu Její pastorkyňa složil 
 a) Antonín Dvořák 
 b) Eugen Suchoň 
 c) Leoš Janáček 
 d) Bohuslav Martinů 
46. Satchmo byla přezdívka 
 a) Boba Dylana 
 b) Louise Armstronga 
 c) George Harrisona 
 d) Evy Pilarové 
47. Eduard Haken vynikl jako 
 a) fotbalista 
 b) baletní mistr 
 c) tenista 
 d) operní zpěvák 
48. Kterým písmenem je v mapě Evropy označena Barcelona? 
a) b) c) d) 
49. Kterým písmenem je v mapě Evropy označen Milán? 
a) b) c) d) 
50. Jeden z těchto názvů neoznačuje jezero, označ název: 
a)  Titicaca   
b)  Athabasca  
c)  Bajkal    
d)  Jezerka 
         


