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01. Mezi archeology NEPATŘÍ 
a) Innocenc Ladislav Červinka. 
b) Lubor Niederle. 
c) Zdeněk Nejedlý. 
d) Eduard Štorch. 
 
02. Prvními zpracovávanými kovy byly 
a) zinek, měď a zlato. 
b) železo, měď a stříbro. 
c) olovo, stříbro a elektron. 
d) měď, zlato a stříbro. 
 
03. Doba bronzová je na Moravě datována přibližně do let  
a) 2300–800 př. n. l. 
b) 1200–450 př. n. l. 
c) 3000–1500 př. n. l. 
d) 2500–1500 př. n. l. 
 
04. Která z archeologických kultur NEPATŘÍ do eneolitu? 
a) kultura zvoncovitých pohárů 
b) kultura se šňůrovou keramikou 
c) středodunajská mohylová kultura 
d) jevišovická kultura 
 
05. Který předmět se NEMŮŽE vyskytnout v hrobě laténské kultury?  
a) bronzový nánožník 
b) železný opasek 
c) náhrdelník ze skleněných korálů 
d) kamenná nátepní destička 
  
06. Mezi významná archeologická naleziště doby bronzové na Moravě NEPATŘÍ 
a) Cezavy u Blučiny. 
b) Velatice. 
c) Hlásnica u Horákova. 
d) Kotouč u Štramberka. 
 
07. Depot je v archeologické terminologii 
a) bronzová nádoba. 
b) hromadný nález. 
c) zlatá keltská mince. 
d) jáma pro uskladnění potravin. 
 
08. Mezi inovace neolitu NEPATŘÍ 
a) výroba keramických nádob. 
b) výroba kamenných broušených nástrojů. 
c) pěstování zemědělských plodin. 
d) domestikace koně. 
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09. Který z pojmů NESOUVISÍ s paleolitem? 
a) aurignacien 
b) Věstonická venuše 
c) štípaná kamenná industrie 
d) hrnčířská pec 
  
10. Které pořadí archeologických kultur (od nejstarší k nejmladší) je chronologicky správné? 
a) vekerzugská kultura – laténská kultura – bylanská kultura – knovízská kultura 
b) kultura s lineární keramikou – kultura zvoncovitých pohárů – středodunajská mohylová kultura – 
slezská kultura 
c) únětická kultura – slezská kultura – jevišovická kultura – jordanovská kultura 
d) chamská kultura – horákovská kultura – knovízská kultura – púchovská kultura 
 
11. Která ze starověkých bitev se odehrála ve 4. století př. n. l.?  
a) bitva u Gaugamél 
b) bitva u Marathonu 
c) bitva u Trasimenského jezera 
d) bitva u Zamy   
 
12. Který z pojmů NEPATŘÍ do dějin starověkého Říma? 
a) principát 
b) triumvirát 
c) provincie 
d) kurfiřt 
 
13. Mezi významné dramatiky starověkého Řecka NEPATŘÍ 
a) Sofoklés. 
b) Eurípidés. 
c) Aristofanés. 
d) Démosthenés. 
 
14. Do dějin starověké Mezopotámie NEPATŘÍ 
a) epos o Gilgamešovi. 
b) Chammurapiho zákoník. 
c) města Ur a Uruk. 
d) Skythové. 
  
15. Která z dvojic je NELOGICKÁ? 
a) Hannibal – Karthágo 
b) Solón – Syrakusy 
c) Gnaeus Pompeius – Řím 
d) Periklés – Athény  
  
16. Který artefakt se NEVYSKYTUJE v době stěhování národů?  
a) bronzová pinzeta 
b) kamenný kopytovitý klín 
c) železné nůžky 
d) kostěný hřeben 
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17. Který z římských císařů vládl v 2. století n. l.?  
a) Julianus Apostata 
b) Claudius 
c) Galba 
d) Hadrianus  
 
18. Antické Aquincum se nacházelo na území dnešního města  
a) Budapešť. 
b) Benátky. 
c) Bratislava. 
d) Bolzano. 
 
19. Mezi římské provincie NEPATŘÍ  
a) Gallia Cisalpina. 
b) Magna Germania. 
c) Pannonia. 
d) Iudaea. 
 
20. Která z dvojic je NELOGICKÁ? 
a) Odoaker – Romulus Augustulus 
b) Aëtius – bitva na Katalaunských polích 
c) Attila – Hunové 
d) Stilicho – Alamani     
  
21. První informace o Sámově říši jsou zaznamenány v(e)  
a) Fredegarově kronice. 
b) Kosmově kronice. 
c) Zbraslavské kronice. 
d) Kristiánově legendě. 
  
22. Vazal je  
a) osoba závislá na lenním pánovi. 
b) typ kněžského svěcení. 
c) architektonický prvek gotického slohu. 
d) architektonický prvek románského slohu. 
 
23. Řád křižovníků s červenou hvězdou založila 
a) Kunhuta, manželka krále Přemysla Otakara II. 
b) sv. Anežka, sestra krále Václava I. 
c) Eliška Přemyslovna, manželka krále Jana Lucemburského. 
d) Blanka z Valois, manželka krále Karla IV. 
 
24. Mezi významné politické osobnosti v době vlády krále Václava II. patří 
a) Petr z Aspeltu. 
b) Jindřich Zdík. 
c) Matyáš z Arrasu. 
d) Vladislav Jindřich. 
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25. Loket byl ve středověku jednotkou 
a) hmotnosti. 
b) objemu. 
c) délky. 
d) obsahu. 
  
26. Mezi cisterciácké kláštery založené ve 12. století NEPATŘÍ 
a) Osek. 
b) Sedlec. 
c) Rajhrad. 
d) Nepomuk. 
 
27. Mezi sídla moravských údělných knížectví založená v 11. století patří 
a) Opava. 
b) Břeclav. 
c) Znojmo. 
d) Mikulčice. 
 
28. K městům založeným panovníkem ve 13. století NEPATŘÍ 
a) Kutná Hora. 
b) Litovel. 
c) Bruntál. 
d) Pardubice. 
 
29. Heraldickým symbolem moravského markrabství byla od 2. poloviny 13. století 
a) medvědice. 
b) šachovaná orlice. 
c) šestihlavá orlice. 
d) čtyřhlavá orlice. 
 
30. Mezi českomoravskou šlechtu z doby vlády Přemyslovců NEPATŘÍ  
a) Pernštejnové. 
b) Šternberkové. 
c) Kounicové. 
d) Schwarzenberkové. 
 
31. Které pořadí událostí českých dějin (od nejstarší k nejmladší) je správné? 
a) vláda Přemysla Otakara II. – bitva u Jankova – toleranční patent – Kroměřížský sněm 
b) bitva u Hradce Králové – punktace – říjnový diplom – únorová ústava 
c) bitva u Ústí nad Labem – smrt Jana Žižky z Trocnova – soudce chebský – vláda Vladislava 
Jagellonského 
d) bitva na Bílé Hoře – zavraždění Albrechta z Valdštejna – vestfálský mír – Obnovené zřízení 
zemské       
 
32. Posledním panovníkem z rodu Lucemburků v českých zemích byl   
a) Ladislav Pohrobek. 
b) Zikmund. 
c) Matyáš Korvín. 
d) Ferdinand I.  
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33. K renesančním spisovatelům NEPATŘÍ 
a) Michel de Montaigne. 
b) Giovanni Boccacio. 
c) Molière. 
d) Miguel de Cervantes.  
 
34. Mezi husitské válečníky NEPATŘÍ 
a) Jan Řitka z Bezdědic. 
b) Milota z Dědic. 
c) Mikuláš z Husi. 
d) Diviš Bořek z Miletínka.         
  
35. Na pobřeží Tichého oceánu stanul jako první po přechodu přes střední Ameriku v roce 1513  
a) Kryštof Kolumbus. 
b) Vasco da Balboa. 
c) Hernando Cortéz. 
d) Amerigo Vespucci.   
 
36. Která dvojice je NELOGICKÁ? 
a) Isabela Kastilská – Španělsko 
b) Ludvík XIV. – Francie 
c) George Washington – Spojené státy americké 
d) Gustav II. Adolf – Dánsko   
 
37. Augsburská konfese z roku 1530 
a) definovala základní principy katolické teologie. 
b) rušila platnost basilejských kompaktát. 
c) definovala základní principy luteránské reformace. 
d) definovala základní principy víry novokřtěnců.   
 
38. Která z osobností NESOUVISÍ s kulturou gotiky? 
a) Petr Parléř 
b) Matyáš Bernard Braun 
c) Tomáš Akvinský 
d) Benedikt Ried  
 
39. Autorem románů Na západní frontě klid, Vítězný oblouk a Nebe nezná vyvolených je  
a) Erich Maria Remarque. 
b) Bertolt Brecht. 
c) Thomas Mann. 
d) Marcel Proust.  
 
40. Mezi básníky epochy romantismu NEPATŘÍ 
a) Adam Mickiewicz. 
b) Georg Gordon Byron. 
c) Paul Verlaine. 
d) Karel Hynek Mácha.  
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41. Autorem oper Piková dáma a Evžen Oněgin je   
a) Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič. 
b) Modest Petrovič Musorgskij. 
c) Michail Ivanovič Glinka. 
d) Petr Iljič Čajkovskij. 
 
42. Mezi vojevůdce napoleonských válek NEPATŘÍ 
a) Evžen Savojský. 
b) Joachim Murat. 
c) Louis Nicolas Davout. 
d) André Masséna. 
 
43. Která z osobností NESOUVISÍ s Velkou francouzskou revolucí? 
a) Maximilien Robespierre 
b) Georges Danton 
c) Gilbert du Motier markýz de La Fayette 
d) Sébastien Le Prestre markýz de Vauban  
 
44. Autorem románu Mistr a Markétka je  
a) Maxim Gorkij. 
b) Michail Jurjevič Lermontov. 
c) Isaak Emmanuelovič Babel. 
d) Michail Afanasjevič Bulgakov.  
 
45. Který z českých politiků byl ministrem zahraničí meziválečného Československa?  
a) Kamil Krofta 
b) Antonín Švehla 
c) Jiří Stříbrný 
d) Rudolf Beran 
 
46. Mezi neutrální státy v letech II. světové války (1939–1945) NEPATŘÍ 
a) Rumunsko. 
b) Švýcarsko. 
c) Španělsko. 
d) Švédsko. 
 
47. Která dvojice je NELOGICKÁ?  
a) Vittorio Orlando – Itálie 
b) Georges Clemenceau – Francie 
c) David Lloyd George – Spojené státy americké 
d) Eleftherios Venizelos – Řecko 
 
48. Sèvreskou smlouvou v roce 1920 byl uzavřen mír mezi 
a) státy Dohody a Osmanskou říší. 
b) státy Dohody a Maďarskem. 
c) státy Dohody a Bulharskem. 
d) Řeckem a Tureckem.  
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49. Německým prezidentem byl 
a) Paul von Hindenburg. 
b) Willi Brandt. 
c) Helmut Kohl. 
d) Konrad Adenauer. 
 
50. Které pořadí událostí světových dějin 20. století (od nejstarší k nejmladší) je chronologicky 
správné? 
a) únorová revoluce v Rusku – postupimská konference – sovětsko-finská válka – válka ve 
Vietnamu 
b) norimberský proces – podpis Závěrečného dokumentu konference o bezpečnosti a spolupráci v 
Helsinkách – Margaret Thatcherová premiérkou Velké Británie – korejská válka 
c) vylodění Spojenců v Normandii – vyhlazení Lidic – bitva u Kurska – teheránská konference     
d) vznik Kominterny – požár Říšského sněmu – založení NATO – pád berlínské zdi 
 


