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01. Mezi archeology NEPATŘÍ
a) Jaroslav Goll.
b) Jindřich Wankel.
c) Jan Filip.
d) Karel Absolon.
02. Mezi odborné ryze archeologické časopisy NEPATŘÍ
a) Archeologické rozhledy.
b) Pravěk.
c) Vlastivědný věstník moravský.
d) Přehled výzkumů.
03. Doba halštatská je na Moravě datována přibližně do let
a) 4000–2500 př. n. l.
b) 800–450 př. n. l.
c) 2000–800 př. n. l.
d) 3000–1500 př. n. l.
04. Která z archeologických kultur nepatří do neolitu?
a) kultura s vypíchanou keramikou
b) lengyelská kultura
c) lužická kultura
d) kultura s lineární keramikou
05. Který předmět se nemůže vyskytnout v hrobě kultury se šňůrovou keramikou?
a) kostěný knoflík s tzv. V-vrtáním
b) kamenný sekeromlat
c) keramická nádoba
d) bronzový meč
06. Mezi významná archeologická naleziště doby halštatské NEPATŘÍ
a) mohyla Hlásnica u Horákova.
b) hradiště Pohansko u Břeclavi.
c) jeskyně Býčí skála.
d) pohřebiště v Platěnicích.
07. Inhumace je v archeologické terminologii
a) sled vrstev.
b) tavení železné rudy a výroba železa.
c) slitina mědi a cínu.
d) druh pohřebního ritu.
08. Ženské plastiky (tzv. venuše) se na našem území objevují poprvé v
a) paleolitu.
b) neolitu.
c) době bronzové.
d) době laténské.
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09. Který z pojmů NESOUVISÍ s eneolitem?
a) měděná dýka
b) kultura nálevkovitých pohárů
c) mohylník
d) železářství
10. Které pořadí archeologických kultur (od nejstarší k nejmladší) je správné?
a) platěnická kultura – podolská kultura – kultura zvoncovitých pohárů – knovízská kultura
b) lengyelská kultura – kultura nálevkovitých pohárů – velatická kultura – horákovská kultura
c) kultura s vypíchanou keramikou – kultura s lineární keramikou – bylanská kultura – únětická
kultura
d) púchovská kultura – jevišovická kultura – kultura se šňůrovou keramikou – středodunajská
mohylová kultura
11. Součástí říše Alexandra Makedonského NEBYLO území starověké(ho)
a) Persie.
b) Egypta.
c) Řecka.
d) Galie.
12. Který ze starověkých národů NEŽIL v Evropě?
a) Chetité
b) Etruskové
c) Iberové
d) Illyrové
13. Mezi významné dramatiky starověkého Řecka a Říma NEPATŘÍ
a) Aischylos.
b) Sofoklés.
c) Titus Livius.
d) Titus Maccius Plautus.
14. Mezi sedm tzv. starověkých divů světa NEPATŘÍ
a) věštírna v Delfách.
b) egyptské pyramidy.
c) maják na ostrově Faros.
d) chrám bohyně Artemis v Efesu.
15. Která z dvojic je NELOGICKÁ?
a) Mykény – Kréta
b) Gaius Iulius Caesar – Rubikon
c) Thrákie – Etruskové
d) Sumer – Mezopotámie
16. Který artefakt se NEVYSKYTUJE v době římské?
a) keramická nádoba typu terra sigillata
b) skleněný korál
c) železná radlice
d) keramický kachel
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17. Který z římských císařů NEVLÁDL v 2. století n. l.?
a) Hadrianus
b) Nero
c) Marcus Aurelius
d) Traianus
18. Římská provincie Thracia se nacházela především na území dnešního
a) Bulharska.
b) Chorvatska.
c) Srbska.
d) Španělska.
19. Která z dvojic je NELOGICKÁ?
a) Katvalda – Frankové
b) Marcus Aurelius – markomanské války
c) Attila – bitva na Katalaunských polích
d) Marobud – Markomani
20. Která z historických událostí náleží chronologicky do doby stěhování národů?
a) vznik a existence tzv. Marobudovy říše
b) bitva u Poitiers
c) rozdělení Římské říše na Západořímskou říši a Východořímskou říši
d) rozdělení Franské říše verdunskou smlouvou
21. První Slované v českých zemích se objevují zhruba v
a) 4. století.
b) 6. století.
c) 8. století.
d) 10. století.
22. Mezi nejstarší české kláštery založené v 10.–11. století NEPATŘÍ
a) klášter v Rajhradě.
b) klášter v Ostrově.
c) klášter v Sázavě.
d) klášter v Kounicích.
23. Mezi kronikářská a letopisecká díla 12. století NEPATŘÍ
a) Dalimilova kronika.
b) Kosmova kronika.
c) letopis Vincenciův.
d) kronika Mnicha sázavského.
24. Mezi významné olomoucké biskupy 13. století patří
a) Arnošt z Pardubic.
b) Bruno ze Schauenburgu.
c) Petr Žitavský.
d) Petr z Aspeltu.
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25. Zavražděním Václava III. v roce 1306 vymřel po meči rod Přemyslovců. K této události došlo v
a) Brně.
b) Praze.
c) Olomouci.
d) Staré Boleslavi.
26. Mezi předměty, které se objevují v raně středověkých hrobech, NEPATŘÍ
a) stříbrný denár.
b) měděná esovitá záušnice.
c) bronzový nánožník.
d) železný meč.
27. Mezi středověké hrady NEPATŘÍ
a) Lednice.
b) Bezděz.
c) Templštejn.
d) Zvíkov.
28. K městům založeným panovníkem ve 13. století NEPATŘÍ
a) Jevíčko.
b) Nové Město pražské.
c) Jihlava.
d) Uničov.
29. Sv. Anežka Česká založila ve 13. století řád
a) křižovníků s červenou hvězdou.
b) klarisek.
c) rytířů sv. Ludvíka.
d) piaristů.
30. Brakteát je
a) stříbrná mince s ražbou pouze na jedné straně.
b) stupeň kněžského svěcení.
c) jeden z typů středověkých listin.
d) vodorovný prostor mezi příkopem a hradní zdí.
31. Které pořadí významných událostí českých dějin (od nejstarší k nejmladší) je správné?
a) pragmatická sankce – bitva na Bílé hoře – vladislavské zřízení zemské – vláda Leopolda I.
b) Rudolfův majestát – vydání Obnoveného zřízení zemského – zrušení nevolnictví – kroměřížský
sněm
c) bitva u Slavkova – zrušení poddanství – Basilejská kompaktáta – Zlatá bula sicilská
d) bitva na Moravském poli – zavraždění Albrechta z Valdštejna – Česká konfese – sedmiletá
válka
32. Biskup Vojtěch pocházel z rodu
a) Vršovců.
b) Rožmberků.
c) Žerotínů.
d) Slavníkovců.
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33. Ikonoklasmus lze přeložit jako
a) uctívání obrazů Panny Marie.
b) uctívání soch svatých.
c) boží muka.
d) obrazoborectví.
34. Mezi husitské kazatele NEPATŘÍ
a) Arnošt z Pardubic.
b) Jakoubek ze Stříbra.
c) Jan Želivský.
d) Ambrož z Hradce.
35. Mezi pojmy a události související s husitskými válkami (1420–1434) NEPATŘÍ
a) tzv. soudce chebský.
b) bitva u Domažlic.
c) tzv. spanilé jízdy.
d) dekret kutnohorský.
36. Která dvojice je NELOGICKÁ?
a) Karel V. – Španělsko
b) Zikmund Lucemburský – Uhry
c) Štěpán Uroš IV. Dušan – Srbsko
d) Ferdinand II. Aragonský – Skotsko
37. Autorem divadelní hry Lakomec je
a) Wiliam Shakespeare.
b) Molière.
c) François Villon.
d) François Rabelais.
38. Která z osobností NESOUVISÍ s kulturou baroka?
a) Bohuslav Balbín
b) Jan Blažej Santini
c) Karel Škréta
d) Viktorín Kornel ze Všehrd
39. Bitva u Kolína se odehrála během
a) sedmileté války.
b) třicetileté války.
c) stoleté války.
d) napoleonských válek.
40. Jean-Baptiste Colbert byl
a) ministr financí francouzského krále Ludvíka XIV.
b) kancléř rakouského císaře Františka I.
c) ministr vnitra Napoleona Bonaparta.
d) ministr zahraničí Ludvíka Napoleona.
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41. Jaká myšlenka byla podstatou merkantilismu?
a) „Financování církve je nutné oddělit od financování státu.“
b) „Základním zdrojem bohatství je obchodní činnost.“,
c) „Panovnická moc nepochází od Boha.“
d) „Společenské vědomí je určováno společenským bytím.“
42. Vídeňský kongres v roce 1815 ukončil
a) prusko-rakouskou válku.
b) napoleonské války.
c) třicetiletou válku.
d) války za řeckou nezávislost.
43. Který z pojmů NESOUVISÍ s vládou císaře Františka Josefa I.?
a) punktace
b) bitva u Hradce Králové
c) anexe Bosny a Hercegoviny
d) versailleská konference
44. Autorem divadelní hry Revizor je
a) Fjodor Michajlovič Dostojevskij.
b) Nikolaj Vasiljevič Gogol.
c) Lev Nikolajevič Tolstoj.
d) Petr Iljič Čajkovskij.
45. Který z českých a slovenských politiků NEPATŘÍ k tzv. mužům 28. října 1918?
a) Antonín Švehla
b) Jiří Stříbrný
c) Alois Rašín
d) Milan Hodža
46. Který z bolševických vůdců NEBYL popraven v 30. letech 20. století v tzv. moskevských
politických procesech?
a) Lev Davidovič Trockij
b) Nikolaj Ivanovič Bucharin
c) Grigorij Jevsejevič Zinovjev
d) Lev Borisovič Kameněv
47. Která dvojice je NELOGICKÁ?
a) Józef Piłsudski – Polsko
b) Miklós Horthy – Maďarsko
c) António de Oliveira Salazar – Portugalsko
d) Vidkun Quisling – Dánsko
48. Který z českých politiků NEBYL nikdy předsedou vlády v Protektorátu Čechy a Morava?
a) Jan Krejčí
b) Rudolf Beran
c) Alois Eliáš
d) Emanuel Moravec
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49. Prezidentem Spojených států amerických nikdy NEBYL
a) Dwight David Eisenhower
b) Henry Kissinger
c) John Fitzgerald Kennedy
d) Franklin Delano Roosevelt
50. Které pořadí významných událostí světových dějin (od nejstarší k nejmladší) je správné?
a) sjednocení Itálie – Pařížská komuna – vídeňský kongres – rusko-japonská válka
b) berlínský kontinentální kongres – bitva u Stalingradu – versailleská konference – vznik První
internacionály
c) únorová revoluce v Rusku – zánik Rakousko-Uherska – občanská válka ve Španělsku – pakt
Molotov–Ribbentrop
d) kostnický koncil – tridentský koncil – třicetiletá válka – první obeplutí země
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