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01. Mezi archeology NEPATŘÍ
a) Rudolf Turek.
b) Jaroslav Böhm.
c) Dušan Třeštík.
d) Innocenc Ladislav Červinka.
02. Archeoskanzen/archeopark není vybudován v
a) Modré u Velehradu.
b) Březně u Loun.
c) Chotěbuzi.
d) Olomouci-Neředíně.
03. Doba laténská je na Moravě datována přibližně do let
a) 1000–750 př. n. l.
b) 1500–1000 př. n. l.
c) 450–20/10 př. n. l.
d) 1000–500 př. n. l.
04. Která z archeologických kultur nepatří do doby bronzové?
a) jevišovická kultura
b) únětická kultura
c) slezská kultura
d) středodunajská mohylová kultura
05. Který předmět se nemůže vyskytnout v hrobě horákovské kultury?
a) železný nůž
b) bronzová spona
c) měděný pozlacený gombík
d) keramická nádoba
06. Mezi významná archeologická naleziště či nálezy neolitu NEPATŘÍ
a) rondel v Těšeticích.
b) venuše z Hlubokých Mašůvek.
c) sídliště v Bylanech u Kutné Hory.
d) oppidum Staré Hradisko.
07. Stratigrafie je v archeologické terminologii
a) druh pohřebního ritu.
b) sled vrstev.
c) slitina mědi a cínu.
d) tavení železné rudy a výroba železa.
08. Studny s dřevěnou konstrukcí se na našem území objevují poprvé v
a) neolitu.
b) době bronzové.
c) době halštatské.
d) době laténské.
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09. Který z pojmů NESOUVISÍ s dobou laténskou?
a) dvoukomorová hrnčířská pec
b) Keltové
c) kamenná nátepní destička
d) žernov
10. Které pořadí archeologických kultur a kulturních skupin (od nejstarší k nejmladší) je správné?
a) kultura s lineární keramikou – kultura zvoncovitých pohárů – únětická kultura – bylanská kultura
b) podmokelská skupina – kultura s vypíchanou keramikou – platěnická kultura – řivnáčská kultura
c) kobylská skupina – horákovská kultura – únětická kultura – středodunajská mohylová kultura
d) jordanovská kultura – vekerzugská kultura – kultura se šňůrovou keramikou – chamská kultura
11. Která z bitev se NEODEHRÁLA během punských válek mezi Římem a Karthágem v 3. a 2.
století př. n. l.?
a) bitva u Kann
b) bitva u Gaugamél
c) bitva u Trasimenského jezera
d) bitva u Zamy
12. Které z významných měst se NENACHÁZELO na území dnešní Itálie?
a) Syrakusy
b) Sparta
c) Roma
d) Neapolis
13. Mezi významné básníky starověkého Řecka a Říma NEPATŘÍ
a) Klaudios Ptolemaios.
b) Publius Vergilius Maro.
c) Titus Lucretius Carus.
d) Publius Ovidius Naso.
14. Mezi sedm tzv. starověkých divů světa NEPATŘÍ
a) rhodský kolos.
b) visuté zahrady královny Semiramis v Babylóně.
c) hrobka krále Mauzóla v Halikarnassu.
d) Stonehenge.
15. Která z dvojic je NELOGICKÁ?
a) Galie – Keltové
b) Filip Makedonský – Karthágo
c) Gnaeus Marius – Řím
d) Xerxes II. – Persie
16. Který artefakt se NEVYSKYTUJE v době stěhování národů?
a) nákrčník
b) tzv. loštický pohár
c) meč
d) skleněná nádoba
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17. Který z římských císařů NEVLÁDL v 3. století n. l.?
a) Aurelianus
b) Septimius Severus
c) Diocletianus
d) Valens
18. Římská provincie Dacia se nacházela především na území dnešního
a) Irska.
b) Rumunska.
c) Rakouska.
d) Řecka.
19. Která z dvojic je NELOGICKÁ?
a) Mušov – Commodův mír
b) Publius Cornelius Tacitus – Germania
c) Kvádové – Morava
d) Vanniovo království – Galie
20. Která z historických událostí náleží chronologicky do 1.–4. století n. l.
a) bitva na Katalaunských polích
b) markomanské války
c) tažení Gaia Iulia Caesara v Galii
d) smrt hunského krále Attily
21. Tzv. Sámova říše existovala v
a) 5. století.
b) 6. století.
c) 7. století.
d) 8. století.
22. Mezi velkomoravská centra 9. století s křesťanskými kostely NEPATŘÍ
a) Libice.
b) Pohansko u Břeclavi.
c) Mikulčice.
d) Staré Město u Uherského Hradiště.
23. Mezi české národní světce NEPATŘÍ
a) sv. Prokop.
b) sv. Anežka Česká.
c) sv. Stanislav.
d) sv. Vojtěch.
24. Ius regale montanorum byl
a) horní zákoník pro Kutnou Horu vydaný králem Václavem II.
b) zákon upravující nástupnictví mezi Přemyslovci z 11. století.
c) zákon o zřízení zemského sněmu vydaný králem Přemyslem Otakarem II.
d) zákon kodifikující způsob zakládání měst vydaný králem Václavem I.
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25. Jindřich Zdík se stal v roce 1126 biskupem v
a) Praze.
b) Olomouci.
c) Litomyšli.
d) Brně.
26. Mezi předměty, které se objevují v raně středověkých hrobech, NEPATŘÍ
a) skleněný korál.
b) stříbrná náušnice.
c) torques.
d) kaptorga.
27. Mezi středověké hrady NEPATŘÍ
a) Hrádek u Nechanic.
b) Křivoklát.
c) Buchlov.
d) Boskovice.
28. Mezi panovníky z rodu Přemyslovců NEPATŘÍ
a) Břetislav I.
b) Boleslav Chrabrý.
c) Vratislav I.
d) Vladislav II.
29. Král Přemysl Otakar II. NEVLÁDL v
a) Korutanech.
b) Kraňsku.
c) Braniborsku.
d) Štýrsku.
30. Mitra je
a) pokrývka hlavy církevního hodnostáře.
b) středověká jednotka váhy.
c) představený kláštera.
d) jedna z funkcí ve středověké městské radě.
31. Které pořadí významných událostí českých dějin (od nejstarší k nejmladší) je správné?
a) upálení Jana Husa – bitva u Lipan – dekret kutnohorský – vláda Josefa II.
b) bitva u Tachova – korunovace Jiřího z Poděbrad za českého krále – obležení Prahy Švédy –
toleranční patent
c) bitva u Sudoměře – založení Národního muzea – Národopisná výstava českoslovanská – vláda
Ferdinanda V.
d) vznik Československa – mnichovská dohoda – atentát na Reinharda Heydricha – zřízení
Protektorátu Čechy a Morava
32. Biskup Jaromír pocházel z rodu
a) Přemyslovců.
b) Vítkovců.
c) Kouniců.
d) Lobkoviců.
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33. Mezi architekty gotiky NEPATŘÍ
a) Matěj Rejsek.
b) Petr Parléř.
c) Matyáš Bernard Braun.
d) Benedikt Ried.
34. Mezi husitské válečníky NEPATŘÍ
a) Jan Žižka z Trocnova.
b) Jan Pardus z Vratkova.
c) Jan Roháč z Dubé.
d) Jindřich z Lipé.
35. Mezi pojmy a události související s vládou Jana Lucemburského a Karla IV. (1310–1378)
NEPATŘÍ
a) povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.
b) kostnický koncil.
c) Maiestas Carolina.
d) založení univerzity v Praze.
36. Která dvojice je NELOGICKÁ?
a) Abraham Lincoln – Spojené státy americké
b) Fridrich II. – Prusko
c) Kateřina II. Veliká – Itálie
d) Richard Lví srdce – Anglie
37. Autorem literárního díla Vladař je
a) Tomáš Akvinský.
b) Niccolò Macchiavelli.
c) Erasmus Rotterdamský.
d) Leonardo da Vinci.
38. Která z osobností NESOUVISÍ s kulturou romantismu?
a) Karel Hynek Mácha
b) Walter Scott
c) Kilián Ignác Dientzenhofer
d) Alexandr Sergejevič Puškin
39. Bitva u Kresčaku se odehrála během
a) sedmileté války.
b) třicetileté války.
c) stoleté války.
d) napoleonských válek.
40. Jean de la Fontaine byl
a) francouzský autor bajek za vlády Ludvíka XIV.
b) francouzský autor bajek za vlády Napoleona Bonaparta.
c) francouzský autor bajek za vlády Ludvíka Napoleona
d) francouzský dramatik za vlády Františka I.
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41. Osvícenství vycházelo myšlenkově z
a) nacionálního socialismu.
b) marxismu.
c) romantismu.
d) racionalismu a empirismu.
42. Vestfálský mír v roce 1648 ukončil
a) války o španělské dědictví.
b) stoletou válku.
c) třicetiletou válku.
d) války o rakouské dědictví.
43. Který z pojmů NESOUVISÍ s vládou císaře Františka Josefa I.?
a) bitva u Solferina
b) fundamentální články
c) postupimská konference
d) rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze na německou univerzitu a českou univerzitu
44. Autorem básnické skladby (resp. románu ve verších) Evžen Oněgin je
a) Michail Jurjevič Lermontov.
b) Alexandr Sergejevič Puškin.
c) Maxim Gorkij.
d) Alexandr Isaajevič Solženicyn.
45. Který z českých politiků NEBYL předsedou vlády meziválečného Československa?
a) Karel Kramář
b) Antonín Švehla
c) František Udržal
d) Jiří Stříbrný
46. Který ze sovětských maršálů byl popraven v 30. letech 20. století v tzv. moskevských
politických procesech?
a) Michail Nikolajevič Tuchačevskij
b) Georgij Konstantinovič Žukov
c) Ivan Stěpanovič Koněv
d) Konstantin Konstantinovič Rokossovskij
47. Která dvojice je NELOGICKÁ?
a) Jozef Tiso – Slovensko
b) Francisco Franco – Španělsko
c) Ion Antonescu – Bulharsko
d) Ioannis Metaxas – Řecko
48. Který ze slovenských politiků meziválečného Československa let 1918–1938 NEBYL nikdy
členem československé vlády?
a) Andrej Hlinka
b) Jozef Tiso
c) Vavro Šrobár
d) Milan Hodža
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49. Německým kancléřem nikdy NEBYL
a) Adolf Hitler
b) Konrad Adenauer
c) Helmut Kohl
d) Paul von Hindenburg
50. Které pořadí významných událostí světových dějin je správné?
a) první křížová výprava do Svaté země – války o španělské dědictví – vláda císaře Karla IV. –
pragmatická sankce
b) dobytí říše Aztéků – prusko-francouzská válka – bitva na Bílé hoře – zánik výmarské republiky
c) norimberský proces – pád Berlínské zdi – první člověk na Měsíci – atentát na Reinharda
Heydricha
d) mnichovská dohoda – anexe Litvy, Lotyšska a Estonska Sovětským svazem – útok Japonska na
Pearl Harbor – vylodění Spojenců v Normandii
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