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01. Mezi archeology NEPATŘÍ 
a) Eduard Štorch. 
b) Josef Poulík. 
c) Jan Filip. 
d) Kamil Krofta. 
 
02. Která ze surovin NEBYLA využívána v paleolitu? 
a) grafit 
b) jantar 
c) švartna 
d) kámen 
 
03. Doba halštatská je na Moravě datována přibližně do  
a) 15.–10. století př. n. l. 
b) 8.–5. století př. n. l. 
c) 5.–1. století př. n. l. 
d) 1.–6. století n. l. 
 
04. Která z archeologických kultur NEPATŘÍ do doby bronzové? 
a) kultura s vypíchanou keramikou 
b) velatická kultura 
c) knovízská kultura 
d) lužická kultura 
 
05. Který předmět se NEMŮŽE vyskytnout v hrobě z doby bronzové?  
a) keramická nádoba 
b) bronzová jehlice 
c) skleněný náramek 
d) jantarový korál 
  
06. Mezi významná archeologická naleziště doby římské na Moravě patří 
a) oppidum Staré Hradisko. 
b) Mušov. 
c) jeskyně Šipka u Štramberka. 
d) Hostýn. 
 
07. Kadlub je v archeologické terminologii 
a) odlévací forma. 
b) nákrčník. 
c) kamenný sekeromlat. 
d) skleněný korál. 
 
08. Mezi inovace doby laténské NEPATŘÍ 
a) ražba mincí. 
b) výroba kamenných žernovů. 
c) dvoukomorová hrnčířská pec. 
d) výroba kamenných broušených nástrojů. 
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09. Který z pojmů NESOUVISÍ s neolitem? 
a) zemědělství 
b) rondel 
c) bronzová sekera 
d) kamenný sekeromlat 
  
10. Které pořadí archeologických kultur (od nejstarší k nejmladší) je chronologicky správné? 
a) knovízská kultura – únětická kultura – laténská kultura – kultura s vypíchanou keramikou 
b) lengyelská kultura – kultura se šňůrovou keramikou – kultura nálevkovitých pohárů – lužická 
kultura 
c) slezská kultura – kultura zvoncovitých pohárů – kultura s lineární keramikou – jevišovická kultura 
d) únětická kultura – velatická kultura – podolská kultura – bylanská kultura 
 
11. Která ze starověkých bitev se odehrála v 5. století př. n. l.?  
a) bitva u Gaugamél 
b) bitva u Thermopyl 
c) bitva u Trasimenského jezera 
d) bitva u Zamy   
 
12. Který z pojmů NEPATŘÍ do dějin antického Říma? 
a) baron 
b) tribun lidu 
c) dominát 
d) konzul 
 
13. Mezi významné starověké historiky NEPATŘÍ 
a) Thúkydidés. 
b) Hérodotos. 
c) Platón. 
d) Titus Livius. 
 
14. Do dějin starověkého Egypta NEPATŘÍ pojem 
a) mastaba. 
b) faraon. 
c) Nová říše. 
d) Hispánie. 
  
15. Která z dvojic je NELOGICKÁ? 
a) Pallas Athéna – Minerva 
b) Arés – Jupiter 
c) Afrodita – Venuše 
d) Hermés – Mercurius  
  
16. Který artefakt se NEVYSKYTUJE v době stěhování národů?  
a) skleněná nádoba 
b) bronzová nádoba  
c) keramická nádoba 
d) kostěná nátepní destička 
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17. Který z římských císařů NEVLÁDL v 1. století n. l.?  
a) Tiberius 
b) Antoninus Pius 
c) Caligula 
d) Vespasianus  
 
18. Antické Carnuntum se nacházelo na území dnešního  
a) Maďarska. 
b) Slovenska. 
c) Rakouska. 
d) Švýcarska. 
 
19. Mezi germánské kmeny NEPATŘÍ  
a) Markomani. 
b) Vandalové. 
c) Helvetiové. 
d) Hermundurové. 
 
20. Která z dvojic je NELOGICKÁ? 
a) Vannius – Kvádové  
b) Arminius – Cheruskové  
c) Marobud – Ostrogóti  
d) Alarich – Vizigóti      
  
21. K centrům tzv. Velkomoravské říše NEPATŘÍ  
a) Nitra. 
b) Boskovice. 
c) Mikulčice. 
d) Pohansko u Břeclavi. 
  
22. K historicky doloženým postavám českých dějin 10. století NEPATŘÍ 
a) Boleslav II. 
b) sv. Ludmila. 
c) sv. Vojtěch. 
d) Soběslav I. 
 
23. Křížové výpravy do Svaté země se odehrály 
a) v 11.–13. století. 
b) v 10.–12. století. 
c) v 12.–15. století.  
d) v 13.–16. století. 
 
24. Mezi významné politické osobnosti v době vlády krále Václava II. patří 
a) Záviš z Falkenštejna. 
b) Arnošt z Pardubic. 
c) Karel starší ze Žerotína. 
d) Jaroslav Bořita z Martinic. 
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25. Pinta byla ve středověku i novověku jednotkou 
a) hmotnosti. 
b) objemu. 
c) délky. 
d) obsahu. 
  
26. Mezi premonstrátské kláštery založené ve 12. století NEPATŘÍ 
a) Břevnov. 
b) Strahov. 
c) Teplá. 
d) Louka u Znojma. 
 
27. Mezi sídla moravských údělných knížectví založená v 11. století patří 
a) Olomouc. 
b) Třebíč. 
c) Hodonín. 
d) Ostrava. 
 
28. K městům založeným panovníkem ve 13. století NEPATŘÍ 
a) Liberec. 
b) Uničov. 
c) Hradec Králové. 
d) Jevíčko. 
 
29. Součástí českého státu NEBYLO NIKDY území 
a) Braniborska. 
b) Horní Lužice. 
c) Dolního Slezska. 
d) Bavorska. 
 
30. Mezi českomoravskou šlechtu z doby vlády Přemyslovců NEPATŘÍ  
a) Vítkovci. 
b) Černínové z Chudenic. 
c) Dietrichsteinové. 
d) Žerotínové. 
 
31. Které pořadí událostí českých dějin (od nejstarší k nejmladší) je správné? 
a) vláda Karla IV. – první pražská defenestrace – Rudolfův majestát – bitva na Bílé hoře  
b) vláda Jana Lucemburského – bitva na Moravském poli – vladislavské zřízení zemské – poprava 
českých pánů na Staroměstském náměstí 
c) vláda Václava IV. – založení Karlovy univerzity – bitva u Slavkova – punktace   
d) vláda Zikmunda Lucemburského – povýšení pražského biskupství na arcibiskupství – Zlatá bula 
sicilská – kroměřížský sněm        
 
32. Ladislav Pohrobek byl panovníkem z rodu   
a) Lucemburků. 
b) Arpádovců. 
c) Habsburků. 
d) Piastovců.  
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33. K renesančním výtvarným umělcům NEPATŘÍ 
a) Albrech Dürer. 
b) Tizian. 
c) Lucas Cranach st. 
d) Rembrandt van Rijn. 
 
34. Bitva u Lipan se odehrála 
a) 14. července 1420. 
b) 11. října 1424. 
c) 30. května 1434. 
d) 8. září 1430.         
  
35. Který z významných mořeplavců uskutečnil cestu kolem světa?  
a) Francis Drake 
b) Vasco da Balboa 
c) Bartolomeo Diaz 
d) Pedro Cabral 
 
36. Která dvojice je NELOGICKÁ? 
a) Gustav II. Adolf – Švédsko  
b) Kateřina II. – Rusko 
c) Matyáš Korvín – Burgundsko 
d) Richard Lví srdce – Anglie   
 
37. Nantský edikt z roku 1598 
a) zaručoval svobodu vyznání francouzským hugenotům. 
b) rušil svobodu vyznání francouzským hugenotům. 
c) definoval základní principy víry novokřtěnců. 
d) definoval základní principy kalvinismu.   
 
38. Mezi reformy rakouského císaře Josefa II. NEPATŘÍ  
a) toleranční patent. 
b) zrušení nevolnictví. 
c) berní a urbariální reforma. 
d) zavedení koruny jako platidla.  
 
39. Autorkou románů Kříž u potoka, Nemodlenec, Frantina a Kantůrčice je  
a) Karolina Světlá. 
b) Teréza Nováková. 
c) Božena Němcová. 
d) Eliška Krásnohorská.  
 
40. Mezi autory literárních děl epochy romantismu NEPATŘÍ 
a) Walter Scott. 
b) Michail Jurjevič Lermontov. 
c) Alexandre Dumas. 
d) Émile Zola.  
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41. Autorem oper Aida, Nabucco, Rigoletto a La traviata je   
a) Giuseppe Verdi. 
b) Giacomo Puccini. 
c) Georg Friedrich Händel. 
d) Franz Schubert. 
 
42. Které pořadí válečných období (od nejstaršího k nejmladšímu) je chronologicky správné? 
a) sedmiletá válka – třicetiletá válka – napoleonské války – stoletá válka 
b) třicetiletá válka – sedmiletá válka – stoletá válka – napoleonské války 
c) stoletá válka – napoleonské války – sedmiletá válka – třicetiletá válka 
d) stoletá válka – třicetiletá válka – sedmiletá válka – napoleonské války 
 
43. Která z významných evropských bitev se NEODEHRÁLA v 19. století? 
a) bitva u Hradce Králové 
b) bitva u Solferina 
c) bitva u Lipska 
d) bitva u Nördlingenu  
 
44. Autorem románů Matka a Podnik Artamonových je  
a) Maxim Gorkij. 
b) Michail Jurjevič Lermontov. 
c) Isaak Emmanuelovič Babel. 
d) Michail Afanasjevič Bulgakov.  
 
45. Který z českých a slovenských politiků NEBYL členem žádné z vlád meziválečného 
Československa v letech 1918–1938?  
a) Gustáv Husák 
b) Jozef Tiso 
c) Edvard Beneš 
d) Jiří Stříbrný 
 
46. Mezi armádní velitele v letech II. světové války (1939–1945) NEPATŘÍ 
a) Georgij Konstantinovič Žukov. 
b) Erich von Manstein. 
c) Bernhard Montgomery. 
d) Ferdinand Foch. 
 
47. Která dvojice je NELOGICKÁ?  
a) Josip Broz Tito – Jugoslávie  
b) Anthony Eden – Velká Británie 
c) Galeazzo Ciano – Francie 
d) Hermann Göring – Německo 
 
48. Trianonskou smlouvou v roce 1920 byl uzavřen mír mezi 
a) státy Dohody a Maďarskem. 
b) státy Dohody a Bulharskem. 
c) státy Dohody a Tureckem. 
d) Řeckem a Tureckem.  
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49. Antonio de Oliveira Salazar byl ministerským předsedou 
a) Španělska. 
b) Portugalska. 
c) Argentiny. 
d) Brazílie. 
 
50. Které pořadí událostí světových dějin 20. století (od nejstarší k nejmladší) je chronologicky 
správné? 
a) Ronald Reagan prezidentem USA – pád berlínské zdi – první válka v Perském zálivu – rozpad 
SSSR 
b) sovětsko-finská válka – útok Japonska na Pearl Harbor – vylodění Spojenců v Normandii – 
námořní bitva u Midway 
c) bitva u Tannenbergu – únorová revoluce v Rusku – rozpad Rakousko-Uherska – říjnová 
revoluce v Rusku 
d) založení Varšavské smlouvy – založení NATO – korejská válka – invaze SSSR do Afghánistánu 
 


