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1.) Kde sídlí český Ústavní soud? 

a) Ostrava 

b) Praha 

c) Olomouc 

d) Brno 

2.) V roce 1300 vydal český král Václav text „Ius Regale Montanorum“. Oč šlo? 

a) o pozvánku na rytířský turnaj 

b) o první soubor map českého království 

c) o zákoník horního práva 

d) o sbírku básní 

3.) Jakou měnou oficiálně zaplatím na dovolené ve Vratislavi? 

a) českou korunou 

b) polským zlotým 

c) eurem 

d) švýcarským frankem 

4.) Jan Hus byl: 

a) jeden z nejvýznamnějších představitelů středověké mystiky, který svým pojetím ovlivnil také 

islám a judaismus 

b) středověký bojovník a vojevůdce 

c) katolický kněz a reformátor církve, který byl upálen jako kacíř 

d) vysoký církevní hodnostář a kandidát na papeže 

5.) Kterých z uvedených uměleckých slohů nepatří do období středověku či raného novověku? 

a) románský sloh 

b) gotika 

c) renesance 

d) kubismus 

6.) Vidím město veliké, jehož sláva bude hvězd se dotýkati. Tam v lese je místo, třicet 

honůodtud vzdálí, Vltava řeka je obíhá. To na půlnoc ohrazuje potok Brusnice hlubokým 

ouvalem, na polední pak straně skalnatá hora vedle lesa Strahova. Tam když přijdete, 

najdete člověka prostřed lesa, an tesá práh domu. I nazvete hrad, jejž postavíte, Prahou. A 

jakož knížata, vojvodové proti prahu klanějí hlavu, tak budou se klaněti i proti městu 

mému. Budeť mu čest a chvála a bude slovutno světu. Tato slova podle pověsti vyšla z úst: 

a) svatého Václava 

b) knížete Břetislava 



c) kněžny Ludmily 

d) kněžny Libuše 

7.) Nejvýznamnějším barokním mužským řádem jsou? 

a) premonstráti 

b) benediktini 

c) jezuité 

d) augustiniáni 

8.) Na obraze, který znázorňuje skupinu světců, bychom svatého Petra poznali takto: 

a) zpravidla v ruce drží klíč či klíče 

b) je slepý a v ruce držívá pochodeň 

c) zpravidla bývá lámán v kole 

d) je oděn do zvířecí kůže a v ruce drží kříž 

9.) Liturgický rok začíná v římskokatolickém ritu: 

a) Velikonocemi 

b) Adventem 

c) Letnicemi 

d) Vánocemi 

10.) Odkdy mají ženy v našich zemích právo volit do zastupitelských orgánů? 

a) od roku 1945, resp. prvních poválečných voleb roku 1946 

b) od roku 1948, kdy se konaly první volby po komunistickém převzetí moci 

c) hned od zavedení všeobecného volebního práva roku 1907 

d) od 1. ČSR, resp. prvních voleb v republice 1919 

11.) Která z následujících zemí není monarchie? 

a) Norsko 

b) Švédsko 

c) Finsko 

d) Dánsko 

12.) Nejstarší muzeum na území dnešní ČR vzniklo roku 1814 v: 

a) Praze 

b) Liberci 

c) Opavě 

d) Brně 

13.) Co je úkolem archiváře? 

a) mapovat hmotnou kulturu pravěku a starověku 

b) pečovat o dochované písemné prameny 



c) nic, povolání archiváře je naprostým anachronismem 

d) uchovávat ve sklepě víno a pravidelně jej ochutnávat 

 

 

14.) Poslední českým králem byl (ač nekorunován): 

a) František I. 

b) Leopold II. 

c) Karel I. 

d) František Josef I. 

15.) Které z následujících osobností se říká „otec vlasti“? 

a) Václav Havel 

b) T. G. Masaryk 

c) František Palacký 

d) Karel IV. 

16.) Československo bylo federalizováno v roce: 

a) 1989 

b) 1968 

c) 1992 

d) 1945 

17.) Největší středověký rukopis Codex Gigas je znám také pod názvem: 

a) Obří kniha 

b) Gigantický manuskript 

c) Ďáblova bible 

d) Bible zázraků 

18.) Který úřad dohlíží na síť státních archivů v ČR? 

a) Ministerstvo kultury 

b) Národní archivní úřad 

c) Ministerstvo vnitra 

d) Národní památkový ústav 

19.) Za kterého z těchto amerických prezidentů zaniklo Rakousko-Uhersko? 

a) Franklin Delano Roosevelt 

b) Harry Truman 

c) Theodore Roosevelt 

d) Woodrow Wilson 



20.) Která událost neproběhla za života Josefa II.? 

a) I. dělení Polska 

b) Sedmiletá válka 

c) Vydání 1. francouzské ústavy 

d) Vznik USA 

 

 

21.) V jakém slohu je postaveno Národní divadlo? 

a) novorenesance 

b) baroko 

c) neobaroko 

d) rokoko 

22.) Slovy: „Na modrém štítě zlatá osmihrotá hvězda“ popisujeme: 

a) zbarvení fasády měšťanského domu 

b) erb pánů ze Šternberka 

c) návrh omalovánky pro děti 

d) logo měšťanského pivovaru 

23.) Československý parlament (Národní shromáždění) se v letech 1945 – 1970 skládal z: 

a) poslanecké sněmovny a senátu 

b) byl jednokomorový 

c) sněmovny lidu a sněmovny národů 

d) dolní a horní komory 

24.) Jaký je nejnižší akademický titul, který lze získat na většině univerzit a vysokých škol v 

ČR? 

a) doktor (Ph. D.) 

b) diplomovaný specialista (DiS.) 

c) magistr (Mgr.) 

d) bakalář (Bc.) 

25.) Mezi barokní architekty nepatří: 

a) Kilián Ignác Dietzenhofer 

b) Giovanni Battista Alliprandi 

c) František Maxmilián Kaňka 

d) Petr Parléř 

26.) Hlavním městem Podkarpatské Rusi v rámci 1. ČSR byl/o/a: 

a) Chust 



b) Koločava 

c) Užhorod 

d) Mukačevo 

27.) Který z následujících pojmů neoznačuje církevního hodnostáře? 

a) Převor 

b) Pregéř 

c) Kardinál 

d) Arcibiskup 

 

 

28.) Španělským vládnoucím rodem jsou od r. 1713: 

a) Bernadottové 

b) Španělští Habsburkové 

c) Castilsko-cobugská dynastie 

d) Bourboni 

29.) Který ze spisovatelů snil ve svém slavném díle Božská komedie o ženě jménem Beatrice? 

a) tak řečený Dalimil 

b) Dante Alighieri 

c) Francesco Petrarca 

d) Rafael Santi 

30.) Kdy byly v českých zemích zrušeny šlechtické tituly? 

a) 1948 

b) 1918 

c) 1945 

d) 1848 


