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Porozumění textu v angličtině (každá správná odpověď hodnocena dvěma body) 
 

Read the article below and answer the following five questions related to the text. 
 
 
Hungary election: PM Viktor Orban criticises Ukraine's Zelensky as he wins vote 
 
Hungary's nationalist Prime Minister Viktor Orban has won a fourth term by a landslide in the 
country's general election, near-complete results show. 

His right-wing Fidesz party had 53.1% of votes with 98% counted, preliminary results show. 
The opposition alliance led by Peter Marki-Zay was far behind with 35%. 
In his victory speech, Mr Orban criticised Brussels bureaucrats and Ukraine's President Volodymyr 
Zelensky, calling them "opponents". Mr Zelensky has repeatedly criticised Mr Orban's ban on the 
transfer of arms to Ukraine, with which it shares a border. However, Mr Orban - who has close ties 
with Moscow - has condemned the Russian invasion, and taken in half a million refugees since the 
war began in February. 

"We never had so many opponents," he said cited by AFP. "Brussels bureaucrats... the 
international mainstream media, and the Ukrainian president."Mr Orban added that his "huge 
victory" could be seen "from the Moon, but certainly from Brussels as well". When officially 
confirmed by Hungary's electoral commission, the victory will be Fidesz's fourth successive win 
since 2010. The National Election Office said Fidesz would have 135 seats, a two-thirds majority, 
and the opposition alliance would have 56 seats - again, based on preliminary results. 

Mr Orban, 58, has had a fraught relationship with the EU, which considers that Fidesz has 
undermined Hungary's democratic institutions. 
In his 12 years in power, Mr Orban has rewritten the constitution, filled the top courts with his 
appointees, and changed the electoral system to his advantage. During campaigning, the 
opposition's catch-phrase was "Orban or Europe". Their candidate Peter Marki-Zay argued that 
Hungary should join Poland, the UK and others in supplying arms to Ukraine. And if called upon, 
and only within a NATO framework, should even consider sending troops. 

The opposition complained that Fidesz had isolated Hungary from the European 
mainstream, and from consensual democracy, fairness and decency.You could almost hear the 
collective thud of EU hearts sinking last night. A self-styled illiberal democrat, Hungary's leader has 
repeatedly clashed with Brussels over rule of law issues such press freedom and migration. 

They've fallen out over Moscow too. Mr Orban is famed for his warm relations with Vladimir 
Putin. He signed up to Western sanctions - but refuses to supply Ukraine with weapons. He's the 
only EU leader to openly criticise President Zelensky. Hungary is becoming increasingly isolated in 
the EU and NATO - but Mr Orban knows neither institution is keen to ostracise him. They want a 
show of Western unity to display to Russia. His new term in office means he'll remain an 
unpredictable thorn in their side. 

More than 200 international observers monitored the election in Hungary, along with 
thousands of volunteers from across the political spectrum.Turnout hit 68.69%, almost matching 
the record number of voters in the last national elections in 2018. Mr Marki-Zay, the conservative 
opposition leader, conceded defeat late on Sunday evening. "I will not hide my sadness and my 
disappointment," he told supporters, accusing Fidesz of running a campaign of "hate and lies". He 
claimed the opposition had done "everything humanly possible" but that the campaign had been 
"an unequal fight" as anti-Fidesz politicians got so little showing in state media. 
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01. What was the percentage of eligible Hungarian voters who voted in the election covered by the 
article? 
a) 53,1 % 
b) 35 % 
c) 68,69 % 
d) 98 % 
 
02. How many elections in a row has Fidesz won with the recent victory in the parliamentary 
elections? 
a) three 
b) four 
c) five 
d) six 
 
03. Who is not considered “an opponent” by Viktor Orban? 
a) Brussels bureaucrats 
b) Volodymyr Zelensky 
c) international mainstream media 
d) Vladimir Putin 
 
04. Which of the following statements about Hungarian opposition is not true?  
a) They campaigned with a slogan “Orban or Europe”. 
b) The opposition leader for the election was Peter Marki-Zay. 
c) The opposition did not want to supply Ukraine with arms. 
d) The opposition formed an electoral alliance for this election. 
 
05. Which of the following statements about Viktor Orban is not true? 
a) He has been the Hungarian prime minister for 12 years now. 
b) He has warm relationship with EU officials. 
c) He considers himself an illiberal democrat. 
d) He changed both the Hungarian constitution and electoral law  
 
 
Oborové otázky v angličtině (každá správná odpověď hodnocena dvěma body) 
 
06. Which of the following Middle Eastern states does not have dominant Arab population?    
a) Syria  
b) Saudi Arabia 
c) Iraq 
d) Iran 
 
07. Which of the below mentioned newspapers does not belong among the tabloid press?  
a) Daily Mail 
b) The Sun 
c) Haaretz  
d) Bild 
 
08. Which of EU institutions manages the euro, frames and implements EU economic and monetary 
policy, and its main aim is to keep prices stable, thereby supporting economic growth and job 
creation? 
a) European Central Bank (ECB) 
b) European Commission (EC) 
c) European Investment Bank (EIB) 
d) European System of Central Banks (ESCB) 
 
 
 



4 

09. Why has Russia invaded Ukraine and what are V. Putin’s goals? 
a) Vladimir Putin´s initial aim was to conquer Ukraine and Belarus and impose friendly 
governments in both countries. However, the invasion has slowed down and Putin appears to be 
losing.  
b) Putin´s goal was to conquer Kiev and Minsk at once. However, the invasion has become a 
tough task for the Russian army. The whole world criticizes Russia for destroying Ukrainian and 
Belarusian cities.  
c) The Russian leader's initial aim was to overrun Ukraine and depose its government, ending for 
good its desire to join the Western defensive alliance Nato. But the invasion has become bogged 
down and he appears to have scaled back his ambitions. 
d) The Russian leader´s aim was to absorb Belarus, Ukraine, and Moldova. He planned to 
deposite their governments and end their long-term goal of joining the North Atlantic Treaty 
Organization.  
 
10. Six EU member states, all who have declared their non-alignment with military alliances, are 
not NATO members. Which of the following states fits into that group? 
a) Italy 
b) Sweden 
c) Slovenia 
d) Portugal 
 
 
Oborové otázky v češtině (každá správná odpověď hodnocena jedním bodem) 
 
11. Který z uvedených politiků nevykonává, nebo v minulosti nevykonával funkci předsedy Senátu?  
a) Jiří Drahoš  
b) Miloš Vystrčil 
c) Milan Štěch 
d) Petr Pithart 
 
12. Která z následujících politických stran se ve sněmovních volbách v roce 2021 dostala do 
Poslanecké sněmovny (tzn. překročila 5% uzavírací klauzuli pro vstup do PS)? 
a) SPD  
b) Přísaha  
c) KSČM 
d) ČSSD 
 
13. Co byla Operace Barbarossa?  
a) Byla to německá jarní ofenzíva 1918. Jednalo se o řadu německých útoků na západní frontě 
během první světové války. 
b) Byl to krycí název pro invazi vojsk nacistického Německa do Sovětského svazu. Operace 
Barbarossa otevřela východní frontu druhé světové války. 
c) Byl to Stalinův plán na násilné připojení berlínských západních okupačních zón k sovětskému 
východnímu Berlínu v roce 1948. 
d) Byl to návrh německého kancléře Helmutha Kohla na znovusjednocení Německa v roce 1990. 
 
14. Řeka Nil protéká těmito státy: 
a) Egypt, Súdán, Jižní Súdán. 
b) Egypt, Súdán, JAR. 
c) Egypt, Namibie, Zambie. 
d) Egypt, Maroko, Libye. 
 
 
 
 
 



5 

15. V minulém roce byl změněn volební systém pro Poslaneckou sněmovnu. Jak se změnil systém 
rozdělování mandátů? 
a) Systém rozdělování mandátů zůstal stejný, mandáty se stále rozdělují pouze ve 14 volebních 
krajích pomocí d´Hondtova dělitele. 
b) Bylo zachováno 14 volebních krajů, ale změnila se volební formule na kvótu Imperiali a bylo 
zavedeno druhé skrutinium. 
c) Byl snížen počet volebních krajů na osm a byla změněna volební formule na Hagenbach-
Bischoffovu. 
d) Byl zaveden jeden celostátní volební obvod, ve kterém jsou mandáty rozdělovány pomocí 
d´Hondtova dělitele. 
 
16. Ve kterém z následujících států se nacházel dnešní ukrajinský Lvov v období mezi první a 
druhou světovou válkou? 
a) Sovětský svaz 
b) Ukrajinská lidová republika  
c) Polsko 
d) Maďarsko 
 
17. Autorem celosvětově známého eseje s názvem Konec dějin je 
a) Fareed Zakaria. 
b) Francis Fukuyama.  
c) Václav Havel. 
d) Jean-Paul Sartre. 
 
18. Která z německých politických stran zasedá v Bundestagu nejkratší dobu – teprve třetí volební 
období? 
a) SPD  
b) Zelení 
c) CDU 
d) AfD 
 
19. Které z tzv. starých členských zemí EU nejsou nyní (duben 2022) členy eurozóny? 
a) Finsko, Švédsko, Dánsko 
b) Finsko, Švédsko, Dánsko, Velká Británie 
c) Portugalsko, Velká Británie, Finsko  
d) Švédsko, Dánsko 
 
20. Jak často se střídá rotující předsednictví Evropské unie? 
a) Každých pět let 
b) Každých šest měsíců 
c) Každý rok 
d) Každé tři týdny   
 
21. Který politik založil stranu Forza Italia? 
a) Silvio Berlusconi 
b) Mario Draghi 
c) Beppe Grillo 
d) Antonio Tajani 
  
22. Který orgán Organizace spojených národů má pět stálých a 10 volených nestálých členů? 
a) Valné shromáždění 
b) Rada bezpečnosti 
c) Ekonomická a sociální rada 
d) Poručenská rada 
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23. Ve kterém roce se rozpadl Sovětský svaz? 
a) 1989 
b) 1991 
c) 1993 
d) 1995 
 
24. Nejposvátnější stavbou islámu je 
a) Chaba; nachází se v Káhiře. 
b) Džaba; nachází se v Teheránu. 
c) Kaaba; nachází se v Mekce. 
d) Raaba; nachází se v Istanbulu. 

25. Se kterou z následujících zemí nesousedí Irák? 
a) Írán 
b) Kuvajt 
c) Saudská Arábie 
d) Izrael 
 
26. Který z uvedených politických subjektů nemůžeme považovat za liberální? 
a) Trikolóra 
b) Piráti 
c) Strana zelených 
d) STAN 
 
27. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) bylo sdružení občanů, jehož cílem bylo 
sledovat případy politických vězňů a také o nich informovat. Ve které době působilo? 
a) Vznikl po Chartě 77, tedy v druhé polovině normalizace. 
b) V listopadu 1989, zanikl spolu s prvními svobodnými volbami v roce 1990. 
c) Byl součástí Pražského jara v roce 1968. 
d) Po únorovém puči v roce 1948, aktivní byl zejména v 50. letech. 
 
28. Evropský soudní dvůr je 
a) budova soudu v Bruselu. 
b) nejvyšší soud Evropské unie. 
c) nic podobného neexistuje. 
d) Svaz evropských soudců. 
 
29. Pro zbraně hromadného ničení je v angličtině používána zkratka? 
a) WMD 
b) SDI 
c) OGPU 
d) RAF 
 
30. Který z uvedených státu se řídil tzv. Výmarskou ústavou? 
a) Švýcarsko 
b) Rakousko 
c) Německo 
d) Lucembursko 
 
31. Vyberte, ve které zemi nevykonává funkci premiérky žena.   
a) Finsko 
b) Německo 
c) Nový Zéland 
d) Estonsko 
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32. Která z následujících zemí není neutrální? 
a) Švédsko 
b) Rakousko 
c) Norsko 
d) Island 
 
33. Kolikrát se Evropská unie ve své historii rozšiřovala (stav v květnu 2020)? 
a) 4 
b) 5 
c) 7 
d) 8 
 
34. O jaké území vede Ázerbajdžán dlouholetý konflikt s Arménií? 
a) Náhorní Karabach 
b) Podněstří 
c) Golanské výšiny 
d) Gobustán 
 
35. Jaké volby proběhnou na podzim letošního roku? 
a) do Poslanecké sněmovny PČR 
b) do zastupitelstev krajů  
c) do zastupitelstev obcí a do části Senátu PČR 
d) do Evropského parlamentu 
 
36. Kdo z následujících nebyl nikdy prezidentem USA? 
a) Barack Obama 
b) Kofi Annan 
c) Thomas Jefferson 
b) Abraham Lincoln 
 
37. Při právě probíhající ruské invazi na Ukrajinu byla ruskou armádou z velké části brutálně 
zničena města 
a) Puča, Kuča, Kyjev, Ternopil 
b) Ťačiv, Rachov, Ivano-Frankivsk 
c) Lvov, Mukačevo, Chust, Užhorod 
d) Buča, Mariupol, Sumy 
 
38. Která země přebírá 1.7. 2022 předsednictví Evropské unie? 
a) Bulharsko 
b) Rumunsko 
c) Česko  
d) Francie 

39. Která instituce EU má své sídlo na třech místech (ve Štrasburku, v Bruselu a v Lucemburku)? 
a) Evropský parlament 
b) Evropská komise 
c) Evropská rada 
d) Výbor regionů 
 
40. Ve kterém městě sídlí ústředí NATO? 
a) v Paříži 
b) v New Yorku 
c) v Bruselu 
d) v Londýně 
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