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I. Historická faktografie a historické souvislosti: Z nabízených možností vyberte jednu 

správnou odpověď. Hodnocení 0 nebo 5 bodů za každou správně zodpovězenou 

otázku. Celkem lze získat 30 bodů.  

body 

1) Vyberte dvojici, jejíž pojmy k sobě nepatří.  

a) Francie – girondisté 

b) Itálie – carbonáři  

c) Anglie – albigneští 

d) Rusko – děkabristé  

 

 

5 

2) Které historické skutečnosti se odehrály ve stejném století? 

a) Krymská válka – Trojí dělení Polska  

b) Svatováclavská smlouva – Vznik Habsburské monarchie 

c) Pragmatická sankce – Vydání obnoveného zřízení zemského  

d) Přijetí křesťanství Bořivojem – Mučednická smrt Vojtěcha Slavníkovce  

 

 

5 

3) Vyberte správné spojení osobnosti a historického dokumentu 

a) Karel IV. – Pragmatická sankce 

b) Joachim von Ribbentrop – Vídeňská arbitráž 

c) Klement Gottwald – Zvací dopis 

d) Václav Havel – Dva tisíce slov 

 

 

5 

4) Vyberte skupinu zemí, které patří mezi zakladatelské státy Evropské unie 

a) Francie, Německo, Švýcarsko 

b) Francie, Německo, Rakousko   

c) Velká Británie, Francie, Německo  

d) Francie, Německo, Itálie 

 

 

5 

5) Které osobnosti patří svým dílem do baroka?  

a) Johan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Peter Paul Rubens 

b) Vermeer van Delf, Matyáš Bernard Braun, Wolfgang Amadeus Mozart 

c)  Jan Kupecký, Petr Brandl, Sandro Botticelli 

d) Carravagio, Rembrandt van Rijn, Amedeo Modigliani 

 

 

 

 

5 



2 

 

6) Který umělecký směr čerpá inspiraci z procesů odehrávajících se v podvědomí?  

a) surrealismus  

b) dekadence 

c) symbolismus 

d) impresionismus 

 

 

5 

Bodový součet za oddíl I.   

 

 

II. Historický rozhled. Z nabízených možností vyberte jednu správnou odpověď. 

Hodnocení 0 nebo 10 bodů za každou správně zodpovězenou otázku. Celkem lze 

získat 100 bodů. 

body 

1) Vyberete text, jehož autor se záměrně odchyloval od pravdivého historického vyprávění.   

a) Vita Caroli 

b) Mastičkář 

c) Hájkova kronika 

 

10 

2) Vyberte události, které následovaly v chronologickém sledu.   

a) Bitva na Vítkově, bitva u Moháče, bitva na Moravském poli 

b) Sjednocení Itálie, trojí dělení Polska, Vídeňský kongres 

c) Boxerské povstání, atentát na Ferdinanda d´Este, španělská občanská válka 

 

10 

3) Mezi racionalisty nepatří 

a) Baruch Spinoza     

b) René Descartes  

c) Erasmus Rotterdamský 

10 

4) Mezi tzv. žebravé řády nepatří:  

a) Cisterciáci 

b) Františkáni 

c) Karmelitáni 

10 

5) Po dobu druhé světové války zůstalo neutrální: 

a) Slovensko 

b) Řecko  

c) Švédsko 

 

10 

6) S čím spojujeme tzv. Protokoly sionských mudrců?  

a) s počátky židovského náboženství  

b) se snahou omezit židovské pogromy v západní Evropě 17. století  

c) s ruským antisemitismem přelomu 19. a 20. století   

 

10 
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7) Ve které zemi našla Marie Terezie na počátku své vlády oporu?  

a) v Uhrách 

b) ve Slezsku 

c) v Čechách  

 

10 

8) Specifický promyšlený typ propojení architektury a okolní přírody se nazývá:    

a) české selské baroko  

b) barokní komponovaná krajina  

c) císařská cesta 

 

10 

9) Slovní spojení „jít do Canossy“  spojujeme s představou: 

a) slavného vítězství 

b) zbytečné cesty 

c) hlubokého pokoření 

 

10 

10)  Vyberte historickou skutečnost, s níž souvisí tzv. Bostonské pití čaje 

a) Kolonizace východního pobřeží Ameriky a vznik tzv. Nové Anglie 

b) Americká revoluce 

c) Soupeření USA a SSSR při dobývání Kosmu  

 

10 

Bodový součet za oddíl II.  

 

III. Historická terminologie Vyberte správný význam uvedených odborných pojmů.  

Hodnocení 0 nebo 10 bodů za každou správně zodpovězenou otázku, celkem možných 

40 bodů 

body 

1) plebiscit 

a) Všelidové hlasování o závažných otázkách vypsané ad hoc 

b) Minimální vzdělání poskytované tzv. proletářským dětem 

c) Způsob středověkého polního hospodaření 

 

10 

2) ambit 

a) církevní obřad naplňující ambice jednotlivých biskupů 

b) krytá klenutá chodba otevřená do dvora  

c) chrámová předsíň před vstupem do kostela 

 

10 

3) parvus 

a) drobná stříbrná mince, razila se spolu s pražským grošem 

b) mladý muž, člen středověkého chrámového sboru  

c) ornamentálně vyvedené počáteční písmeno rukopisného textu 

 

10 

4) mesaliance 

a) diplomatické jednání vedená ženami 

b) architektonický prvek využívající dekorativní sluneční motivy 

c) společensky nerovný sňatek 

 

10 

Bodový součet za oddíl III.  
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IV.  Orientace v oboru. Odpovězte na zadanou otázku. Hodnocení 0 nebo 5 bodů, všechny 

odpovědi v rámci otázky musí být správné. Celkem je možné získat 20 bodů.  

 

1) Mezi uvedenými osobnostmi vyberte tři současné české historiky:  

a) Milan Hlavačka 

b) Josef Pekař 

c) František Palacký 

d) Jan Keller 

e) Jaroslav Čechura 

f) Robert Kvaček 

 

 

5 

2) Jak nazývá instituce, které uchovávají hmotné pozůstatky dějin  

…………….……………… muzea………………………………………… 

 

5 

3) Uveďte jednoslovný název historické vědy zabývající se vývojem uměleckých slohů. 

…………………….kunsthistorie ……………………………      

 

5 

4) Studiem literárních rukopisů se zabývá:  

………… kodikologie…………………           

 

5 

Bodový součet za oddíl IV.  

 

 


