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01. Kdo NENÍ známým koreanistou?
a) Oldřich Král
b) Miriam Löwensteinová
c) Vladimír Pucek
d) Alois Pultr
02. Která kniha NEPATŘÍ k dílům moderní korejské literatury?
a) Kim Čijong, ročník 1984
b) Samguk Jusa
c) Skříň č. 13
d) Říše světla
03. Son Kidžong byl korejský běžec, který se získal zlatou medaili v maratónském běhu na OH
1936 v Berlíně. Pod čí vlajkou startoval?
a) pod japonskou vlajkou
b) pod korejskou vlajkou
c) pod vlajkou USA, kam předtím emigroval
d) pod německou vlajkou
04. Kdo je autorem knih Vegetariánka, Kde kvete tráva a Bílá kniha?
a) Čo Namdžu
b) Han Kang
c) I Mindžin
d) Pak Wanso
05. Korejština se v současné době zapisuje
a) v řádcích zprava doleva.
b) ve sloupcích zprava doleva.
c) v řádcích zleva doprava.
d) ve sloupcích zleva doprava.
06. Představení korejské opery pro jednoho zpěváka pchansori doprovází
a) bubeník.
b) flétnista.
c) klaun.
d) tanečník.
07. Jednou z korejských památek UNESCO je svatyně Čongmjo, kde se uctívají významné
osobnosti historie. Kdo jsou tyto osobnosti?
a) čínští císaři z dob, kdy byla Čína velkým bratrem Koreje
b) japonští bojovníci padlí za 2. světové války
c) panovníci dynastie Čoson
d) prezidenti Korejské republiky
08. Kdy navázalo Československo oficiální vztahy s Korejskou republikou?
a) v roce 1990
b) v roce 1988
c) v roce 1953
d) v roce 1950
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09. Tripitaka Koreana, soubor 81 258 dřevěných desek ze 13. století, obsahuje
a) buddhistické texty.
b) konfuciánské klasické spisy.
c) šamanské písně.
d) zápisky dynastie Korjo.
10. Pojmem asijští tygři se označují Korea, Hongkong, Singapur a Tchajwan v souvislosti s
rychlým hospodářským růstem. Kdy tento proces započal v Koreji?
a) po 2. světové válce, kdy Koreji finančně pomáhaly USA a Rusko
b) po roce 1960 za pomoci japonských investic
c) po roce 1997, kdy Koreu zasáhla asijská finanční krize
d) po roce 2000 v souvislosti s boomem korejských seriálů a k-popu
11. Pod vlivem Hnutí 1. března a v návaznosti na něj došlo v roce 1919 ke zformování prozatímní
vlády Korejské republiky ve městě
a) Nanking.
b) Peking.
c) Šanghaj.
d) Tokio.
12. Kdy vládl v Koreji korejský císař?
a) od 5. do 10. století
b) od 14. do 18. století
c) od konce 19. století do začátku 20. století
d) v Koreji nikdy císař nevládl
13. Nejdůležitější narozeniny hwangap se slaví po dokončení celého cyklu lunárního kalendáře ve
věku
a) 12 let.
b) 20 let.
c) 61 let.
d) 100 let.
14. Vyberte pravdivé tvrzení.
a) Abychom se naučili základům korejštiny, musíme znát alespoň 1800 čínských zjednodušených
znaků.
b) Korejština je označována za tzv. čistý jazyk, tudíž je více než 90% slov korejského původu.
c) Korejština obsahuje velké množství sinokorejských slov, i když se čínské znaky v běžném životě
často nepoužívají.
d) Většina přejatých slov pochází z japonštiny a západních jazyků.
15. Korejské profesionální společnice, které jsou obdobou japonských gejš, se nazývaly
a) henjo.
b) hwarang.
c) mudang.
d) kiseng.
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16. Jaké korejské město je od Soulu vzdáleno přibližně stejně jako Olomouc od Prahy?
a) Čondžu
b) Inčchon
c) Pchjongčchang
d) Pusan
17. Odstupující prezident Korejské republiky Mun Čein
a) byl velkým odpůrcem feminismu.
b) byl zastáncem amerického postoje a plánoval mnohá společná vojenská cvičení u severních
hranic.
c) osobně se setkal s Kim Čongunem a zajímal se o bližší spolupráci mezi oběma korejskými státy.
d) snažil se pomáhat KLDR, ale o sjednocení nestál.
18. Používají se v současné době v Korejské republice čínské znaky?
a) příležitostně ano, zejména ve vědecké literatuře
b) pouze pro názvy míst
c) pouze pro jména osob
d) ne
19. Korejský národní bojový sport se nazývá
a) karate.
b) kung-fu.
c) taekwondo.
d) taichi.
20. Která z uvedených možností uvádí chronologicky správně seřazené války korejské historie?
a) čínsko-japonská válka, válka roku Imdžin, rusko-japonská válka, korejská válka
b) korejská válka, čínsko-japonská válka, rusko-japonská válka, válka roku Imdžin
c) rusko-japonská válka, čínsko-japonská válka, korejská válka, válka roku Imdžin
d) válka roku Imdžin, čínsko-japonská válka, rusko-japonská válka, korejská válka
21. Kdy se Korea otevřela západním zemím a ukončila politiku izolace?
a) krátce před počátkem 1. světové války
b) na začátku 18. století
c) po skončení 2. světové války
d) v poslední čtvrtině 19. století
22. Kdy probíhala Korejská válka?
a) ve čtyřicátých letech 20. století
b) v padesátých letech 20. století
c) v šedesátých letech 20. století
d) v sedmdesátých letech 20. století
23. Kdy se poprvé křesťanství rozšířilo do Koreje?
a) ve 14. století
b) v 16. století
c) v 18. století
d) ve 20. století
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24. Jaká událost se stala v Kwangdžu v roce 1980?
a) masová stávka v místní automobilce
b) vězeňská vzpoura, která vyústila ve vojenský puč
c) rekordní hromadná svatba pro 10 000 párů
d) lidové povstání za demokracii
25. Takzvané utěšitelky (comfort women) byly
a) legendární víly, které sváděly osamělé dřevorubce.
b) korejské dívky a přítelkyně amerických vojáků umístěných v Korejské republice.
c) společnice k zábavám a večírkům za dynastie Čoson.
d) ženy donucené k nedobrovolné prostituci v japonské armádě za 2. světové války.
26. Kolikrát pořádala Korejská republika Olympijské hry?
a) jednou
b) dvakrát
c) třikrát
d) nikdy
27. Která země anektovala Koreu na počátku 20. století?
a) Čína
b) Japonsko
c) Rusko
d) USA
28. Co je korejská národní květina?
a) ibišek
b) chryzantéma
c) pivoňka
d) orchidej
29. Mytický zakladatel prvního korejského království v roce 2333 př. n. l. se jmenoval
a) Čumong.
b) Pak Hjokkose.
c) Sedžong.
d) Tangun.
30. Jaká barva NENÍ na vlajce Korejské republiky?
a) bílá
b) černá
c) červená
d) zelená
31. Jaké je populární označení procesu rychlého ekonomického růstu, který začal v 60. letech?
a) Div na hoře Halla
b) Nebeský Čoson
c) Zářivá Korea
d) Zázrak na řece Han
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32. Co znamená termín sluneční politika?
a) program spolupráce a zlepšení vztahů s KLDR
b) program rychlého ekonomického růstu
c) program určený k využívání ekologických zdrojů energie
d) program zaměřený na boj s korupcí
33. Která z následujících firem NENÍ korejská?
a) Daewoo
b) Lexus
c) LG
d) Samsung
34. Kdy byl Korejský poloostrov poprvé v moderní historii rozdělen?
a) v roce 1910
b) v roce 1919
c) v roce 1945
d) v roce 1953
35. Kolik má moderní korejština tónů?
a) sedm
b) čtyři
c) pět
d) žádný
36. Rychlý ekonomický růst Korejské republiky je často připisován velkým průmyslovým
konglomerátům, které se nazývají
a) čebol.
b) čoson.
c) hallyu.
d) zaibatsu.
37. Kolik písmen má korejské písmo?
a) 1800
b) 500
c) 40
d) 20
38. Kdy bylo vytvořeno korejské písmo?
a) v 17. století
b) ve 13. století
c) v 11. století
d) v 15. století
39. Jaký jazykový typ je korejština?
a) aglutinační
b) flektivní
c) izolující
d) polysyntetický
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40. Pak Kunhje, jediná korejská prezidentka, byla
a) mladší sestra svého předchůdce I Mjongbaka.
b) neteř nositele Nobelovy ceny míru Kim Tedžunga.
c) vnučka prvního korejského prezidenta I Sungmana.
d) dcera prezidenta Pak Čonghui.
41. Při provádění šamanského rituálu kut šaman obvykle vyjednává s duchy, aby nakonec
souhlasili s tím, že
a) odejdou.
b) se vrátí.
c) se znovuzrodí.
d) zůstanou.
42. Hranici mezi KLDR a KR tvoří
a) demilitarizované pásmo (DMZ).
b) dvě řeky.
c) horský hřeben.
d) železniční trať, která byla vybudována v době japonské nadvlády nad Koreou.
43. Jaké náboženství, které propaguje synovskou oddanost a věrnost vládci jako své hlavní
hodnoty, dominovalo po staletí myšlení korejské elity?
a) Čchondogjo
b) konfucianismus
c) Silhak
d) taoismus
44. Nejvyšší hora obou korejských států Pektusan („Bělohlavá hora“) s Nebeským jezerem na
vrcholu se nachází
a) na hranici mezi Čínou a Korejskou lidově demokratickou republikou.
b) na hranici mezi Severní a Jižní Koreou.
c) na ostrově Čedžudo.
d) v jihovýchodní provincii Jižní Koreje.
45. Největší přístav Korejské republiky se nachází
a) v Inčchonu, západně od Soulu.
b) na ostrově Čedžudo.
c) v Mokpo, na jihozápadním cípu Korejského poloostrova.
d) v Pusanu, v blízkosti Japonska.
46. Jaký je přibližný počet obyvatel KR a KLDR?
a) v KR asi 25 milionů a v KLDR asi 50 milionů
b) v KR asi 50 milionů a v KLDR asi 25 milionů
c) v obou státech asi 25 milionů
d) v obou státech asi 50 milionů
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47. Ostrovy Tokto (též Dokto – „Osamělý ostrov") jsou pod kontrolou Korejské republiky, ale
svrchovanost nad nimi zpochybňuje
a) Čína.
b) KLDR.
c) Japonsko.
d) Rusko.
48. Moře mezi Japonským souostrovím a Korejským poloostrovem Korejci nazývají
a) Japonské moře.
b) Korejské moře.
c) Východní moře.
d) Žluté moře.
49. U korejského tradičního oděvu hanbok se obvykle kombinují různé barvy. Prostí lidé však v
minulosti museli nosit oděv v jedné barvě. Touto barvou byla
a) zelená.
b) černá.
c) bílá.
d) modrá.
50. Největším tradičním svátkem v Korejské republice je Čchusok. Lidé při něm vzdávají úctu
duchům svých předků a oslavují při něm
a) první úplněk nového lunárního roku.
b) sklizeň.
c) začátek zemědělské sezóny.
d) zimní slunovrat (nejdelší noc v roce).
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