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1.  Které tvrzení o monzunové cirkulaci je nesprávné?      
a) Letní monzun způsobuje období dešťů 
b) Monzuny vznikají výměnou vzduchových hmot mezi pevninou a oceánem 
c) Monzunová cirkulace je typická pro oblast jihovýchodní Asie 
d) Zimní monzun vane z teplejší pevniny na prochladlý oceán 

2.  Křovinaté porosty zvané macchie jsou typické pro: 
a) tundry v severní části Skandinávie 
b) subtropické oblasti Středomoří 
c) stepní oblasti Mongolska a Číny 
d) polopouště Uzbekistánu a Kazachstánu 

3.  Které tvrzení o hornině vápenec je nesprávné? 
a) Vápenec je usazená hornina 
b) Vápence jsou hlavní horninou v Českém ráji a v Jizerských horách 
c) Vápence najdeme například v Českém krasu a na Pálavě 
d) Masiv Dachsteinu ve Východních Alpách je převážně vápencový 

4.  Jakého původu je nejvyšší horský masiv a současně i nejvyšší hora Afriky? 
a) vrásového 
b) vulkanického 
c) zlomového 
d) vrásno-zlomového 

5.  Mezi významné stavitele české gotiky patřil: 
a)       Petr Parléř  
b)       Petr Brandl 
c)       Jan Blažej Santini 
d)       Smil Flaška z Pardubic 

6.  Jednou ze slavných her Václava Havla, uváděných i v zahraničí, je: 
a) Zahradní slavnost  
b) Bílá nemoc 
c) Pieta 
d) Moc bezmocných 

7.  Česká republika má na svém území řadu památek světového dědictví UNESCO. Mezi tzv. 
nehmotné památky světového dědictví UNESCO v České republice patří: 

a) chodský folklór 
b) jízda králů 
c) chodská dřevořezba  
d) perníkářství 

8.  Jedno z nejslavnějších děl Bedřicha Smetany, která jsou oblíbena i v zahraničí, se nazývá: 
a) Z nového světa 
b) Osudová 
c) Má vlast 
d) Tmavomodrý svět 

9.  Mezi města, která se proslavila zejména svým renesančním uměním, patří:  
a) Florencie 
b) Řím 
c) Vídeň 
d) Berlín 

 

 



10.  Krasové oblasti patří mezi významné a velmi hojně navštěvované destinace, atraktivitou jsou 
zejména jeskynní systémy a propasti. Koněpruské jeskyně najdete:   

a) v Moravském krasu          
b) v Českém krasu   
c) ve Slovenském ráji 
d) v Českém ráji 

11.  Která řeka je hlavním vodním tokem největší bezodtoké oblasti v Evropě? 
a) Dunaj  
b) Don 
c) Volha 
d) Pád 

12.  Označte chybné spojení státu a komoditu, která je pro daný stát ekonomicky významná.  
a) Thajsko - rýže 
b) Brunej - ropa 
c) Indonésie - bavlna 
d) Srí Lanka - čaj 

13.  Židovskou kulturní památku, která je součástí většího území, uvedeného v seznamu 
kulturního dědictví UNESCO, lze navštívit na území České republiky:   

a) v Kutné hoře 
b) v Praze  
c) v Hradci Králové 
d) v Pardubicích 

14.  Světoznámou geologickou a paleontologickou lokalitou v České republice je Barrandien, 
jehož symbolem je: 

a) rýžovací pánev jako připomínka zdejší těžby zlata ve středověku 
b) typické sopečné kužele 
c) trilobit 
d) mlátek a želízko jako připomínka zdejší těžby  

15.  Součástí hydrosféry jsou také jezera, která se rozlišují způsobem jejich vzniku. Velká 
jezera v Severní Americe (Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero 
a Ontarijské jezero) vznikla zejména: 

a) sopečnou činností 
b) ledovcovou činností 
c) větrnou erozí  
d) krasovou činností 

16.  Kde byste hledali kostry dinosaurů i? 
a) v přeměněných horninách 
b) v sedimentárních horninách  
c) ve vulkanických horninách  
d) v přeměněných i sedimentárních horninách 

17.  Pojem „Pražské jaro“ je spojován procesem politického uvolnění a vzestupem české 
kultury v Československu, který měl velký ohlas v zahraničí. Důležitým rokem toho procesu byl 
rok: 

a) 1938 
b) 1948 
c) 1968 
d) 1989 

18.  Většinovým náboženstvím ve Španělsku je: 
a) pravoslaví  
b) katolictví 
c) islám 
d) protestantství 

  



19.  Starověké civilizace zanechaly na mnoha místech světa kulturní dědictví, které je 
významným zdrojem současného cestovního ruchu. Územím bývalé říše Mayů není současný 
stát (i jeho část):  

a) Mexiko 
b) Peru  
c) Guatemala 
d) Belize  

20.  Český film v oblasti dokumentární tvorby (časosběrné filmy) slavil v posledních letech 
mezinárodní úspěchy zejména tvorbou: 

a) Karla Zemana 
b) Jiřího Trnky 
c) Věry Chytilové 
d) Heleny Třeštíkové 

21.  Významným představitelem české secese v oblasti umění byl: 
a) Aurel Klimt 
b) Gustav Klimt 
c) Alfons Mucha 
d) Bohumil Kubišta 

22.  Ameriku objevili pro Evropu již Vikingové, a to: 
a) v 3. století našeho letopočtu 
b) 1000 let před naším letopočtem 
c) 400 let před naším letopočtem 
d) okolo roku 1000 našeho letopočtu 

23.  Jméno Thora Heyerdahla je v historii spojováno: 
a) s plavbou na voru z balzového dřeva Kon-Tiki 
b) s archeologem, který vyluštil písmo Chetitů 
c) s tím, kdo první dosáhl severního pólu 
d) s tím, kdo první dosáhl jižního pólu 

24.  Která společenská věda zkoumá a popisuje modely chování, zvyky, hudbu a umění 
v jednotlivých lidských kulturách a společnostech? 

a) antropologie 
b) demografie 
c) sociologie 
d) etnografie 

25.  Označte chybnou kombinaci řeky a moře, do kterého ústí: 
a) Dunaj - Černé moře 
b) Don - Egejské moře 
c) Visla - Baltské moře 
d) Pád - Jaderské moře 

 

 


