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1.) Který z následujících údajů není (a nikdy nebyl) povinným údajem v matrikách 

narozených/rodných listech/křestních listech? 

a) datum narození (křtu) 

b) jméno otce 

c) vzdělání 

d) bydliště 

2.) Vyobrazení slepého Jana Žižky v čele husitských vojsk, které se nacházelo také na 

československé dvacetikoruně, bychom našli v následujícím pozdně středověkém rukopise? 

a) ve Velislavově Bibli 

b) v Jenském kodexu 

c) v kodexu Manesse 

d) v Pasionálu Abatyše Kunhuty 

3.) Caesarova slova „Veni, vidi, vici“ znamenají: 

a) Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. 

b) Vénové vidí více. 

c) Zaútočil jsem, porazil a odcválal. 

d) Jdi, hleď a vítěz. 

4.) V které pražské historické budově sídlí Národní knihovna? 

a) Ossarium 

b) Klementinum 

c) Rudolfinum 

d) Karolinum 

5.) K čemu slouží archiv? 

a) je to jakési skladiště všeho nepotřebného, co z nějakého důvodu nelze vyhodit 

b) je to oficiální prodejna starých knih 

c) je to výstavní prostor 

d) je to budova, kde jsou trvale uloženy důležité písemnosti z různých dob 

6.) Pojem Druhá republika se v českých dějinách vztahuje k období? 

a) 1939 – 1945 

b) 1935 – 1938 

c) 1945 – 1948 

d) 1938 – 1939 

 



7.) Po smrti krále Přemysla Otakara II. vrhla do Čech vojska Oty Braniborského. Ota využil 

nedospělosti dědice trůnu, příštího krále Václava II. Toto neveselé období českých dějin 

zhudebnil: 

a) Antonio Vivaldi 

b) Leoš Janáček 

c) Johann Sebastian Bach 

d) Bedřich Smetana 

8.) Zubří hlavu měl ve svém erbu rod? 

a) Pernštejnů 

b) Pánů z Hradce 

c) Pánů ze Zubří 

d) Rožmberků 

9.) Slova: „Sigillum Domini Ulrici de Novo Castro“ nalezneme: 

a) na střelných zbraních 

b) na meči 

c) na středověké číši 

d) na pečeti 

10.) Historická geografie se zabývá: 

a) typy glóbusů uchovávaných v historických sbírkách 

b) tvorbou mapových sbírek v archivech a muzeích 

c) výukou zeměpisu v minulosti 

d) proměnami geografického prostoru v čase 

11.) Za kterého panovníka byly v českých zemích v 18. století systematicky rušeny kláštery? 

a) Leopold II. 

b) Marie Terezie 

c) Josef II. 

d) Josef I. 

12.) Titul kancléř používají premiéři těchto dvou zemí: 

a) Rakousko a Německo 

b) Rakousko a Švýcarsko 

c) Německo a Lichtenštejnsko 

d) Německo a Švýcarsko 

13.) V letech 1350 – 1351 byl na pokyn krále Karla IV. připraven návrh tzv. „Maiestas 

Carolina“.Oč šlo? 

a) o milostnou poezii 

b) o zemský zákoník 



c) o teologický traktát proti kacířům 

d) o obdarování králových věrných zlatem a stříbrem 

14.) Československý parlament (Národní shromáždění) v letech 1920 – 1939 se skládal z: 

a) poslanecké sněmovny a senátu 

b) poslanecké sněmovny a sněmovny lidu 

c) byl jednokomorový 

d) poslanecké sněmovny a sněmovny národů 

15.) Jakou měnou oficiálně zaplatím na dovolené ve Štýrsku? 

a) českou korunou 

b) eurem 

c) ruským rublem 

d) švédskou korunou 

16.) Jan Žižka byl: 

a) významný středověký architekt 

b) významný husitský vojevůdce 

c) český šlechtic, který usiloval o zisk titulu českého krále 

d) středověký učenec a církevní reformátor 

17.) Který z následujících mužů nepatří k významným vynálezcům či objevitelům pozdního 

středověku? 

a) Kryštof Kolumbus 

b) Vasco da Gama 

c) Johann Gutenberg 

d) Albert Einstein 

18.) Obnovené zřízení zemské z roku 1627 zavádělo v Čechách mj.: 

a) povinnou robotní povinnost pro všechny poddané 

b) povinnou službu v armádě 

c) povinnou školní docházku 

d) povinné katolické vyznání 

19.) O kterém panovníkovi se hovořilo jako o „Králi železném a zlatém“? 

a) o Klementu Gottwaldovi 

b) o Rudolfovi II. 

c) o králi Přemyslu Otakarovi II. 

d) o Přemyslu Oráčovi 

20.) Který z následujících pojmů neoznačuje zemského úředníka? 

a) (nejvyšší zemský) maršálek 



b) (světící) biskup 

c) (nejvyšší zemský) písař 

d) (nejvyšší zemský) purkrabí 

 

21.) Mezi barokní sochaře nepatří: 

a) Josef Václav Myslbek 

b) Matyáš Bernard Braun 

c) Ferdinand Maxmilián Brokof 

d) Řehoř Thény 

22.) Překlad Bible do němčiny pořídil v 1. polovině 16. století reformátor: 

a) Martin Luther 

b) Thomas Müntzer 

c) Filip Melnachton 

d) Jan Kalvín 

23.) Kdo je to markrabí (markrabě)? 

a) správce královských pivovarů 

b) církevní hodnostář, který v klášteře pečuje o novice 

c) vládce určitého území s titulem markrabství, např. markrabství moravského 

d) velvyslanec krále na papežském dvoře 

24.) Deset mladých lidí si po deset dní vypráví eroticky laděné příběhy. Taková je osnova 

slavného díla s názvem Dekameron. Jeho autorem je: 

a) tak řečený Dalimil 

b) Francesco Petrarca 

c) Giovanni Boccaccio 

d) Dante Alighieri 

25.) Kulturním a hospodářským centrem českých Němců v 19. a 20. století byl/a/y: 

a) Karlovy Vary 

b) Plzeň 

c) Liberec 

d) Ústí nad Labem 

26.) V jakém slohu je postavena vila Tugendhat v Brně (památka UNESCO)? 

a) konstruktivismus 

b) novorenesance 

c) secese 

d) funkcionalismus 



27.) Na obraze, který znázorňuje skupinu světců, bychom svatého Pavla poznali takto: 

a) v ruce zpravidla drží meč 

b) je proklán mnoha šípy 

c) smaží se v pekelném ohni 

d) v rukou drží ozubené kolo 

 

 

28.) Které z následujících osobností se říká „otec národa“? 

a) T. G. Masaryk 

b) Václav Havel 

c) Karel IV. 

d) František Palacký 

29.) Jaký je nejvyšší vědecko-pedagogický titul, kterého lze dosáhnout vynikajícím působením v 

oblasti vzdělávání a výzkumu na vysokých školách v ČR? 

a) docent (doc.) 

b) doktor věd (DrSc.) 

c) kandidát věd (CSc.) 

d) profesor (prof.) 

30.) Americký prezident je volen: 

a) jednotlivými státy prostřednictvím jejich senátorů 

b) parlamentem (Kongresem) 

c) všemi občany USA v přímých volbách (podobně jako nyní v ČR) 

d) všemi občany USA v nepřímých volbách (voliči volí zvláštní sbor volitelů, který prezidenta 
vybírá) 


