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1.  Které tvrzení o monzunové cirkulaci je nesprávné?      
a) Letní monzun způsobuje období dešťů 
b) Monzuny mají nepravidelný charakter a velmi výrazně se liší mezi jednotlivými roky 
c) Monzunová cirkulace je typická pro oblast jihovýchodní Asie, zejména Indie 
d) Letní monzun vane z chladnějšího oceánu na teplejší pevninu  

2.  Tundry jsou typickým biomem pro: 
a) severní části Skandinávie, sever Ruska a sever Kanady 
b) jih Skandinávie a střední Sibiř 
c) střední Kanadu v okolí Velkých jezer a střední Sibiř 
d) Tibetskou náhorní plošinu a Altiplano v Jižní Americe 

3.  Které tvrzení o hornině vápenec je nesprávné? 
a) vápenec je sedimentární hornina 
b) vápence se využívají v sochařství 
c) vápenec je hlavní horninou v Českém středohoří 
d) ve vápencích vznikají krasové útvary 

4.  Havajské ostrovy vznikly: 
a) odtržením kusu pevniny od Kamčatky 
b) vulkanickou činností 
c) vyvrásněním mořského dna 
d) nakupením vápenitých schránek korálů 

5.  Slohem katedrály Notre-Dame v Paříži je: 
a)  renesance  
b) baroko 
c)  gotika 
d)  secese 

6.  Slovo robot je spojováno s: 
a) A. C. Clarkem  
b) Josefem Čapkem 
c) Stanislavem Lemem 
d) Isaacem Asimovem 

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

a) perníkářství 
b) sokolnictví 
c) moravský lidový folklór 
d) chodská dřevořezba  

8.  Jedno z nejslavnějších děl Antonína Dvořáka, které je oblíbené i v zahraničí, se nazývá: 
a) Z Nového světa (Novosvětská) 
b) Osudová 
c) Má vlast 
d) Prodaná nevěsta 

9.  Indiánská civilizace Inků se rozvíjela: 
a) v Kostarice, Guatemale a Belize 
b) v Guatemale 
c) v Peru, Bolívii a Ekvádoru 
d) v Mexiku  

 

 



10.  Fjordy v Norsku vznikly:  
a) mořskou erozí  
b) větrnou erozí         
c) ledovcovou erozí   
d) kombinací sopečné činnosti a gravitační eroze 

11.  Který národní park neleží na území USA? 
a) Havajské vulkány NP 
b) Krugerův NP 
c) Yellowstonský NP 
d) Yosemitský NP 

12.  Jedinou památku moderní architektury (funkcionalismus), která je uvedena v seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO, lze navštívit na území České republiky:   

a) Brně 
b) Českém Krumlově 
c) v Praze  
d) v Lednicko-Valtickém areálu 

13.  Významným období českých dějin, které lze označit za počátky pozdějšího reformačního 
hnutí v podobě protestantismu, bylo: 

a) období vlády Josefa II. 
b) období třicetileté války 
c) období českého baroka 
d) období husitství a husitských válek 

14.  Součástí hydrosféry jsou také jezera, která se rozlišují způsobem jejich vzniku. Bajkalské 
jezero jako nejhlubší jezero světa vzniklo: 

a) ledovcovou činností 
b) jako příkopová propadlina 
c) vodní erozí  
d) krasovou činností 

15.  Zkameněliny trilobitů byste hledali: 
a) v přeměněných horninách 
b) ve vulkanických horninách  
c) v sedimentárních horninách  
d) v přeměněných i vulkanických horninách 

16.  Myšlenkové prostředí středověku bylo silně ovlivněno církví a její teologií. Mezi 
nejvýznamnější teology katolické církve v době vrcholného středověku patřil:  

a) Tomáš Akvinský 
b) Jan Kalvín 
c) Giordano Bruno 
d) sv. Augustin 

17.  Nejrozšířenějším náboženstvím v Rusku (Ruské federaci) je: 
a) katolictví 
b) pravoslavné křesťanství (pravoslaví)  
c) islám 
d) protestantství 

  



18.  Středověké hrady se ve světě typicky nacházejí: 
a) pouze v Evropě 
b) v Evropě, v Africe a v Indii 
c) v Evropě a na Blízkém východě 
d) v Evropě a v Africe 

19.  Označte chybnou kombinaci státu a měst na jeho území: 
a) Maďarsko – Budapešť, Szeged, Miskolc 
b) Německo – Mnichov, Hannover, Stuttgart 
c) Polsko – Gdyně, Krakov, Poznaň 
d) Rakousko – Graz, Innsbruck, Vaduz 

20.  Cenu Akademie (Oscar) za nejlepší cizojazyčný film obdržel český/československý film: 
a) S tebou mě baví svět 
b) Obchod na korze 
c) Pelíšky  
d) Starci na chmelu 

21.  Jedním z projevů západní alternativní kultury 60. let byl odpor ke konzumní společnosti a 
ničení životního prostředí. Jedním z představitelů tzv. beat generation, na níž tzv. hnutí hippies 
navazovalo, byl: 

a) Salvátor Dalí 
b) Jimi Hendrix 
c) Allen Ginsberg 
d) Louis Armstrong 

22.  Prvním kosmonautem, který vstoupil na Měsíc, byl: 
a) Jurij Gagarin 
b) Neil Armstrong 
c) John Glenn 
d) Buzz Aldrin 

23.  Jméno Bedřicha Hrozného je v historii spojováno: 
a) s plavbou na voru z balzového dřeva Kon-Tiki 
b) s archeologem, který vyluštil písmo Chetitů 
c) s krutým ruským carem  
d) s tím, kdo první přelétl sólově Atlantik 

24.  Polárním badatelem, který jako první dosáhl jižního pólu, byl: 
a) Roald Amundsen 
b) Marco Polo 
c) Robert Scott 
d) Robert Edwin Peary 

25.  Označte chybnou kombinaci řeky a moře, do kterého ústí: 
a) Rhôna (Rhona) - Severní moře 
b) Visla - Baltské moře 
c) Dunaj - Černé moře 
d) Tibera - Tyrhénské moře 

 

 


