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01. Tradiční korejský oděv, který se dodnes nosí při slavnostních příležitostech, se nazývá
a) hallyu.
b) quipao.
c) hanbok.
d) kimono.
02. Druhé největší město Korejské republiky je
a) přístav Pusan na jihu poloostrova.
b) sídlo vládních institucí město Sedžong.
c) hlavní město provincie Čolla Kwangdžu.
d) bývalé hlavní město království Silla Kjongdžu.
03. Největším ostrovem Korejské republiky je
a) Tokto.
b) Silmido.
c) Čedžudo.
d) Kwanghwado.
04. Nejvyšší hora Korejské republiky Hallasan se nachází
a) na ostrově Čedžudo.
b) v jihovýchodní provincii Jižní Koreje.
c) na hranici mezi Severní a Jižní Koreou.
d) na hranici mezi Čínou a Severní Koreou.
05. Moře mezi Čínou a Korejským poloostrovem se nazývá
a) Žluté moře.
b) Korejské moře.
c) Východní moře.
d) Japonské moře.
06. Na konci 2. světové války byla Korea rozdělena hranicí tvořenou
a) řekou Han.
b) 50. rovnoběžkou.
c) 38. rovnoběžkou.
d) demilitarizovaným pásmem.
07. Jaký je počet obyvatel Korejské republiky a KLDR vůči obyvatelstvu ČR?
a) ve všech státech přibližně stejný
b) přibližně 5x a 2,5x více než v ČR
c) v obou státech je menší než v ČR
d) v obou státech přibližně 10x více než v ČR
08. Svátek nového roku Sollal se v Korejské republice slaví
a) 1. ledna.
b) 7. ledna.
c) 31. prosince.
d) 1. den 1. měsíce podle lunárního kalendáře.
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09. Které náboženství je v současné době v Korejské republice nejčastější?
a) křesťanství
b) buddhismus
c) šamanismus
d) konfucianismus
10. Šamanismus v Korejské republice
a) již zcela vymizel.
b) je běžně praktikován.
c) udržuje se velmi málo jen jako lidová tradice.
d) byl zakázán v éře vlády prezidenta Pak Čonghui.
11. Kdy podle legendy založil Tangun první korejské království Kočoson?
a) 1392 n. l.
b) 2333 př. n. l.
c) 1500 př. n. l.
d) roku 57 př. n. l.
12. Jaká rostlina, která je zároveň korejskou národní květinou, je zobrazena na korejském státním
znaku?
a) ibišek
b) pivoňka
c) orchidej
d) chryzantéma
13. Na vlajce Korejské republiky je v jejím středu
a) květina.
b) hvězda.
c) hora se sluncem.
d) symbol rozděleného kruhu.
14. Korea se od roku 1910 stala součástí
a) Číny.
b) USA.
c) Ruska.
d) Japonska.
15. Korea byla dlouho nazývána „hermit kingdom“ kvůli své politice izolace, která trvala do
a) roku 1919.
b) konce 14. století.
c) poloviny 10. století.
d) druhé poloviny 19. století.
16. Známý korejský komiksový román Tráva, který byl nedávno vydán v ČR, představuje
problematiku
a) korejského zemědělství.
b) fiktivní příběh mladé dívky provdané do korejské královské rodiny.
c) korejských mladých lidí a jejich potíží během náročného studia a získávání zaměstnání.
d) korejských „comfort women“, které byly nedobrovolnými prostitutkami v japonské armádě
během 2. světové války.
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17. Korejská válka, která probíhala od roku 1950–1953, byla ukončena
a) vítězstvím KR.
b) vítězstvím KLDR.
c) smlouvou o příměří.
d) mírovou smlouvou mezi KR a KLDR.
18. Hlavní město jihozápadní provincie Čolla, kde se v roce 1980 odehrávalo významné
demokratické povstání, se jmenuje
a) Čedžu.
b) Pusan.
c) Kesong.
d) Kwangdžu.
19. Které náboženství se šířilo na Korejském poloostrově od 4. století n. l. a bylo potlačeno s
nástupem dynastie Čoson?
a) islám
b) taoismus
c) buddhismus
d) šamanismus
20. Olympijské hry byly na Korejském poloostrově uspořádány
a) v Soulu a Pusanu.
b) v Soulu a Pchjongjangu.
c) v Soulu a Pchjongčchangu.
d) nebyly zde nikdy pořádány.
21. Program spolupráce a zlepšení vztahů s KLDR se nazývá
a) „sluneční politika”.
b) „bratrská láska”.
c) „princip soběstačnosti”.
d) „píseň dračích křídel letících k nebi”.
22. Výraz zázrak na řece Han označuje
a) básnířku Hwang Čini.
b) vítězství státu Kogurjo nad čínskou invazí.
c) vynález korejského hláskového písma hangul.
d) rychlý ekonomický růst v 2. polovině 20. století.
23. Termín čebol je označení pro
a) velký průmyslový konglomerát.
b) nejznámější korejskou univerzitu.
c) tradiční korejský pokrm z nakládané zeleniny.
d) oblíbené zpěváky vystupující ve vícečlenných skupinách.
24. Kdy byl Korejský poloostrov naposledy sjednocený?
a) v roce 1919
b) v roce 1945
c) v roce 1951
d) v roce 1953
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25. Jediným korejským nositelem Nobelovy ceny (míru), jež byla udělena v roce 2000, je prezident
a) Kim Ilsong.
b) Jun Sogjol.
c) I Sungman.
d) Kim Tedžung.
26. Jaká z následujících firem je korejská?
a) Xiaomi
b) Toyota
c) Hyundai
d) Mitsubishi
27. Jaké písmo se používalo v Koreji před vytvořením korejského písma?
a) žádné
b) čínské znakové písmo
c) indické hláskové písmo
d) japonské slabičné abecedy
28. Korejské písmo vzniklo
a) úpravou latinky.
b) bylo originálně vytvořeno.
c) zjednodušením arabského písma.
d) ze zjednodušených japonských slabik.
29. Korejská gramatika se typově podobá gramatice
a) češtiny.
b) čínštiny.
c) angličtiny.
d) japonštiny.
30. Vyberte správné tvrzení.
a) Korejština je tónový jazyk.
b) V korejštině je mnoho slov přejatých z čínštiny.
c) V korejské větě je sloveso vždy na začátku věty.
d) Korejština a japonština jsou blízce příbuzné jazyky.
31. Jaké hudební nástroje se používají při populárním vystoupení samullori?
a) bicí
b) strunné
c) dechové
d) všechny výše uvedené
32. Kdo je autorem středověkých románů Putování paní Sa na jih a Sen devíti z oblaků?
a) Han Kang
b) neznámý autor
c) Sedžong Veliký
d) Kim Mandžung
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33. Která kniha NEPATŘÍ k dílům moderní korejské literatury?
a) Castella
b) Skříň č. 13
c) Norské dřevo
d) Říše světla
34. Jako muzeum bez zdí se označuje bývalé hlavní město království Silla
a) Soul.
b) Kesong.
c) Kjongdžu.
d) Pchjongjang.
35. Kdo NENÍ známým překladatelem z korejštiny?
a) Petra Ben Ari
b) Vladimír Pucek
c) Zdenka Švarcová
d) Miriam Löwensteinová
36. S jakou zemí udržovalo Československo vztahy před rokem 1989?
a) s KR i KLDR
b) s Korejskou republikou
c) ani s jednou z korejských republik
d) s Korejskou lidově demokratickou republikou
37. Korejská slabika se zapisuje
a) 1-3 písmeny.
b) 2-4 písmeny.
c) vždy třemi písmeny.
d) vždy dvěma písmeny.
38. V korejském jménu, jež je obvykle tříslabičné, platí, že
a) všechny 3 slabiky jsou rodové jméno.
b) všechny 3 slabiky jsou osobní jméno.
c) na prvním místě stojí rodové jméno, po něm následuje osobní jméno.
d) na prvním místě stojí osobní jméno, po něm následuje rodové jméno.
39. Jednou z korejských památek UNESCO je palác Čchangdokkung, který se nachází
a) v centru Soulu.
b) v horách Soraksan.
c) v centru Pchjongjangu.
d) na ostrově Kanghwado ve Žlutém moři.
40. Mnohokrát vydaný román Drnová střecha zachycující počátek 20. století v Koreji napsal
a) Alois Jirásek.
b) Thomas Mann.
c) Younghil Kang.
d) Haruki Murakami.
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41. Vyberte, které korejské společnosti mají zastoupení či továrnu v České republice.
a) Lotte, Nexen, Doosan
b) Nexen, Doosan, Samsung
c) Hyundai, Samsung, Lexus
d) Hyundai, Nexen, Toyota
42. Pod vlivem Hnutí 1. března a v návaznosti na něj došlo v roce 1919 v Šanghaji ke
a) vyhlášení války Japonsku.
b) zformování prozatímní vlády.
c) zformování partyzánského odboje.
d) vyhlášení samostatného korejského státu.
43. Korejské císařství existovalo pouze několik let od konce 19. století. Vyberte správné tvrzení.
a) Za celou dobu byl na trůnu pouze jeden císař.
b) Korejští císaři byli svrženi lidem v březnu 1919.
c) Císařů bylo více než 5 a trůn si předávali z otce na syna.
d) Syn prvního korejského císaře byl na trůn dosazen jinou mocností.
44. Vyberte NEPRAVDIVÉ tvrzení.
a) Rodilých mluvčích korejštiny je méně než rodilých mluvčích japonštiny.
b) Mnoho Korejců žije i ve Střední Asii, například v Kazachstánu.
c) Abychom se naučili číst korejštinu, musíme znát více než 2000 čínských znaků.
d) Korejština je obvykle považována za tzv. izolovaný jazyk, její původ tedy není prokázán.
45. Nový korejský prezident Jun Sogjol
a) je známým podporovatelem feminismu v Koreji.
b) má zájem o bližší vztahy s USA a společná vojenská cvičení.
c) ve volbách slíbil, že se zasadí o sjednocení Korejského poloostrova.
d) pochází ze stejné strany jako prezident Mun Čein a bude pokračovat v jeho politice.
46. Která z uvedených možností uvádí chronologicky správně seřazené události korejské historie?
a) sjednocení Tří království, vláda krále Sedžonga, mongolské nájezdy, válka roku Imdžin
b) válka roku Imdžin, sjednocení Tří království, mongolské nájezdy, vláda krále Sedžonga
c) mongolské nájezdy, sjednocení Tří království, válka roku Imdžin, vláda krále Sedžonga
d) sjednocení Tří království, mongolské nájezdy, vláda krále Sedžonga, válka roku Imdžin
47. Jaké město je od Prahy vzdáleno podobně jako Soul od administrativního města Sedžong?
a) Berlín
b) Ostrava
c) Mikulov
d) České Budějovice
48. Na ostrově Čedžu je možno dodnes potkat mořské potápěčky, které se nazývají
a) henjo.
b) kiseng.
c) mudang.
d) hwarang.
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49. V korejštině jsou roky podle tradičního lunárního kalendáře pojmenovány podle
a) deseti lunárních měsíců.
b) dvanácti znamení zvěrokruhu.
c) deseti znamení zvěrokruhu a dvou nebeských větví.
d) dvanácti znamení zvěrokruhu a deseti nebeských větví.
50. Norebang je označení pro
a) korejské lázně.
b) korejské karaoke.
c) půjčovny komiksů.
d) veřejné počítačové herny.
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