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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 
 

1.  Studijní program B7310 Humanitní studia 
 

a) Studijní obor Historie – Latinský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
b) Studijní obor: Historie - Český jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
c)       Studijní obor Historie - Základy společenských věd 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
d) Studijní obor: Historie - Anglický jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
e) Studijní obor: Historie - Ruský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
f)        Studijní obor Historie – Španělský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
g) Studijní obor: Historie – Francouzský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
h) Studijní obor: Historie – Německý jazyk   
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
i) Studijní obor: Historie – Dějiny umění   
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
j) Studijní obor: Historie – Psychologie   
Forma přijímací zkoušky: písemná 
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TEST A - DVOUOBOROVÉ 
  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2014 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………….…............................... 

Studijní kombinace: ………………………………………….Výsledný počet bodů: ……................................. 

 
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímajícího řízení do bakalářských a 
magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 a že se seznámím s výsledky 
přijímacího řízení na internetových stránkách https://portal.osu.cz/wps/portal/prijimacky. 
Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) vykonat přijímací zkoušku. 
 
Datum: …………………………………… Podpis: ………………………………………….. 
 

1. Přečtěte si text a odpovězte na otázky (za správnou odpověď 1 bod, celkem 4 body) 

 

V únoru roku 1917 proběhla v Rusku revoluce, která byla vyústěním nesouhlasu s válkou a carismem. Car 

MIKULÁŠ II. abdikoval a vlády se ujala prozatímní vláda v čele s knížetem Georgijem Lvovem. Rusko se stalo 

republikou, připravovala se ústava a svobodné volby. V té době se z exilu v Curychu vrátil VLADIMIR ILJIČ 

LENIN a postavil se do čela bolševiků, které vedl v boji proti prozatímní vládě.  V říjnu (listopadu) téhož roku 

se uskutečnil státní převrat, bolševici dobyli ZIMNÍ PALÁC a nastolili komunistický režim. Událost je známá 

pod názvem VELKÁ ŘÍJNOVÁ SOCIALISTICKÁ REVOLUCE (VŘSR). 

 

2. Zakroužkujte správnou odpověď (za správné zakroužkování 1 bod, celkem 4 body) 

 

a)  Který z následujících mužů nepatří mezi tzv. Kosmovy pokračovatele? 

 I. Mnich sázavský  II. Vincencius  III. Mikuláš z Pelhřimova IV. Jarloch 

b) Jak lze také označit ústavu vydanou panovníkem bez souhlasu zastupitelského orgánu? 

 I. oktrojovaná II. dohodnutá III. rigidní IV. kontrarevoluční 

c) Jak se označuje způsob myšlení, který se chce vyhnout spekulaci a vychází proto jen z  ověřitelných 

faktů? 

 I. konzervatismus II. agnosticismus III. materialismus IV. pozitivismus 

d) Ve kterém městě byly v roce 1925 uzavřeny dohody, jež poskytly mezinárodní záruky  německých  

 západních hranic? 

 I. Postupim III. Versailles III. Locarno IV. Norimberk 

 

3. Napište správný pojem (za správný pojem 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

a) Dědičné právo nejstaršího člena rodu na vládu    

SENIORÁT                               

b) Rozkol v církvi způsobený současnou existencí dvou i tří papežů   

SCHIZMA                              
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c) Skupina mnišských řádů založených na zásadě absolutní chudoby, žijících pouze z darů zbožných věřících, 

např. dominikáni, františkáni           

ŽEBRAVÉ/MENDIKANTSKÉ ŘÁDY                             

d) Avantgardní umělecké hnutí, využívající při zobrazování geometrické tvary     

KUBISMUS      

e) Anexe Rakouska Německem v roce 1938 

ANŠLUS 

 

4. Přiřaďte správné datum k události (za správné přiřazení 1 bod, celkem 10 bodů) 

1990, 1804, 1790, 1848, 69 př. n. l., 1793, 1840, 1756, 1993, 1348, 1938, 1355, 1898, 1908, 43 př. n. l., 1867, 

1916, 1935, 1700, 1814 

 

Začátek sedmileté války            1756                 Prosincová ústava       1867 

Anexe Bosny a Hercegoviny     1908                 Prohlášení Rakouského císařství     1804          

Druhý triumvirát                        43 př.n.l.          Poprava Ludvíka XVI.                    1793 

Zrušení roboty                            1848                 Znovusjednocení Německa    1990 

Karel IV. zvolen císařem            1355                 Křišťálová noc                                1938 

  

5. Utvořte správné dvojice (za správné utvoření 1 bod, celkem 6 bodů) 

A) Eliška Junková     1. prezident Československé republiky 

B) Juraj Jánošík     2. první člověk ve vesmíru 

C) Edvard Beneš     3. poslední vládce egyptské říše 

D) Jurij Gagarin     4. automobilové závody 

E) Johannes Kepler    5. zbojník  

F) Kleopatra     6. astronom 

 

A. ( 4 ) B. ( 5 ) C. ( 1 ) D. ( 2 ) E. ( 6 ) F. ( 3 ) 

 
6. Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 

 

a) Rus – 20. století – generální tajemník ÚV KSSS – perestrojka   Michail Gorbačov 

b) kmen Pšovanů – 921 – babička sv. Václava – manželka knížete Bořivoje   svatá Ludmila   

c) hudební skladatel – 19. století – hluchota - Litomyšl                          Bedřich Smetana 

d) Holanďan – malíř – 19. století – Slunečnice               Vinvent van Gogh 

e) Carevna – 18. století − osvícená panovnice – I. dělení Polska             Kateřina II. Veliká  

f) Angličan – 16/17. století – dramatik – Zkrocení zlé ženy               William Shakespeare 
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7. Události, které předcházely stavbě berlínské zdi, označte písmenem 

P (předcházely), následující písmenem N (následovaly) (každá správná odpověď 1 bod, 

celkem 7 bodů) 

 

1. Svržení atomové bomby na Hirošimu    1945    P  

2. Atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho v Dallasu  1963   N 

3. Vypuknutí války v Koreji      1950    P 

4. Válka o Falklandy      1982    N 

5. Přistání člověka na Měsíci      1969   N 

6. Zveřejnění manifestu „Dva tisíce slov“    1968   N 

7. XX. sjezd KSSS       1956   P 

 

8.  Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 

(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

a) Šalamounův chrám IZRAEL  

b) Bitva u Kresčaku    FRANCIE    

c) Současné sídlo papeže    VATIKÁN  

d) Španělské Nizozemí    BELGIE    

e) Kapitolská vlčice    ITÁLIE 
 

9. Je daný výrok pravdivý? Odpovídejte ANO či NE. Pokud NE, uveďte 

proč (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 3 body) 

 
1) Versailleský mírový systém představuje soubor smluv uzavřených po 1. světové válce, které vymezovaly 

hranice nově vzniklých států a řešily nové uspořádání světa.   

ANO 

 

2) Rudolf II. musel po podepsání libeňského míru předat vládu v rakouských zemích, na Moravě a v Uhrách 

Matyášovi, ale udržel si České království a Slezsko. 

ANO 

 

3) František Palacký se v květnu 1848 zúčastnil jednání frankfurtského parlamentu ve Frankfurtu nad Mohanem.  

NE,  František Palacký odmítl účast na jednání 
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10. Doplňte jméno historické osobnosti, která je charakterizována 

v následujícím textu (za každé správné určení osobnosti 2 body, celkem 4 body) 

 

Narodil se v roce 1854 v Hukvaldech. Stal se světově proslulým skladatelem díky svému osobitému a 

originálnímu hudebnímu stylu, který vycházel z moravské lidové hudby. Hudební vzdělání získal v Brně, Praze, 

Lipsku a ve Vídni. Po studiích působil v Brně. Příhody lišky Bystroušky, Káťa Kabanová či Výlety pana Broučka 

jsou dodnes celosvětově vyhledávanými a úspěšnými operami. Byl velký rusofil a obdivovatel ruské literatury, 

což se projevilo v jeho kompozici. Zemřel náhle v ostravské nemocnici na zápal plic. LEOŠ JANÁČEK 

 

 

Narodila se v roce 1901 v Praze. Vystudovala právnickou fakultu. Byla klíčovou osobností Ženské národní rady 

a od roku 1929 členkou České strany národně sociální. Během II.  světové války se podílela na odbojové 

činnosti, byla však zatčena, vyslýchána a dva roky strávila v Malé pevnosti v Terezíně. Po válce zastávala názor, 

že se nemá Československo izolovat a orientovat pouze na SSSR. Během tzv. politických procesů v 50. letech byla 

odsouzena za velezradu a spiknutí k trestu smrti a 27. června 1950 popravena. MILADA HORÁKOVÁ 

 

11. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 1 bod, 

celkem 6 bodů) 

1. Uveďte název stavby a země, ve které se nachází. (2 body) 
 

 Tádž Mahal, Indie 
 
2. Napište název architektonického stylu a uveďte dva jeho typické znaky. (2 body) 

 Funkcionalismus, nové materiály – sklo, 
železo, železobeton, rovná střecha, účelnost, funkčnost, zahrady na střechách 
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3. Uveďte jméno autora a umělecký směr, který reprezentoval. (2 body) 
 

 Mistr Theodorik, gotika 
 

12. Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich objevy nebo vynálezy (za správné 

seřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

1. Bratranci Veverkové A. vodní rychloběžná turbína 

2. Jaroslav Heyrovský B. ruchadlo  

3. Viktor Kaplan  C. penicilin 

4. Alexander Fleming D. měkké kontaktní čočky  

5. Otto Wichterle  E. polarografie   

 
 
 

 
 

13. Uveďte jméno osobnosti, která je zobrazena na bankovce a čím 
se proslavila (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 
 
A) 

 T. G. Masaryk, politik, 
prezident (2 body) 

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

B E A C D 
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B) 

 Ema Destinnová, česká operní 
pěvkyně (2 body) 

C) 

 František Palacký, politik, 
historik (2 body) 

 
 

14. Zakroužkováním určete, zda jsou události v časové řadě řazeny 

chronologicky od nejstarší po nejmladší (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

 
a) Edikt milánský – Vpád Hunů do Evropy – Bitva na Katalaunských polích – Rozdělení Římské říše na 

východní a západní – Vyplenění Říma Vandaly 

ANO   NE-nesprávně 

b) Bitva u Lipan – Volba Jiřího z Poděbrad za českého krále – Vladislavské zřízení zemské – Svatováclavská 

smlouva – Bitva u Moháče 

ANO-správně  NE 

c) První obeplutí mysu Dobré naděje – První plavba do Indie – Objevení Ameriky – Nunez de Balboa na břehu 

Tichého oceánu – První plavba kolem světa 

ANO   NE-nesprávně 

d) František Josef I. císařem – Zrušení nevolnictví v Rusku – Otevření Národního divadla – Srdečná dohoda 

mezi Francií a Velkou Británií – Balkánské války  

ANO -správně  NE 

e) Vznik Evropského společenství uhlí a oceli – Vznik NATO – Vznik Varšavské smlouvy – Konference o 

bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách – Vyhlášení Perestrojky v SSSR 

ANO   NE-nesprávně 
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15. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za každou správnou 

odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 

                       
A            B                C 

 

      
D       E          F 

 
Kateřina Veliká, Bohuslav Balbín, Karel Čapek, Emil Hácha, Marie Terezie, Jan Amos Komenský, Charles de 

Gaulle, Jan Masaryk, Marlene Dietrich, Alois Eliáš, Winston Churchill, Coco Chanel 

 
A) Jan Amos Komenský   B) Marlene Dietrich    C) Karel Čapek 

D) Alois Eliáš   E) Charles de Gaulle  F) Marie Terezie 

 

16. Podtrhněte dvě osobnosti, které souvisejí s otázkami (za správné podtržení 1 bod, 

celkem 4 body)  

 

a) Kdo byl knížetem Velkomoravské říše? 

Mojmír I. – Břetislav I. – Boleslav I. – Svatopluk I. 

b) Které dvě osobnosti se zúčastnily výstavby či výzdoby Národního divadla? 

Jan Zrzavý – Mikoláš Aleš – Josef Zítek – Václav Rabas 
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17. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (každá správná odpověď 1 bod, 

celkem 4 body)  

 

    
 

  
 
 

1. Kterou historickou událost zobrazují dané obrázky? (Velká francouzská revoluce) 

 

2. Uveďte, který rok je považován za začátek dané události a ve které zemi probíhala? (1789, Francie) 

3. Jak se nazývalo období, během něhož bylo odsouzeno k popravě gilotinou několik tisíc lidí? (jakobínský 

teror) 

 

4. Uveďte jméno ženy, která je vyobrazena na posledním obrázku. Jaký byl její osud? (Marie Antoinetta, byla 

popravena gilotinou v roce 1793) 
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18. Doplňte chybějící názvy míst a zaznačte je číslem do kroužků na mapě 

(každá správná odpověď či zaznačení 1 bod, celkem 10 bodů) 

 

1.  Uveďte významné moravské město, kde byl v roce 1306 zavražděn Václava III. a jehož dominantou je Sloup 

Nejsvětější trojice na Horním náměstí   OLOMOUC 

2. Uveďte město zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO, jehož dominantou je Chrám svaté Barbory a 

světoznámá kostnice    KUTNÁ HORA 

3. V roce 1431 se u tohoto města odehrála bitva, při níž husitská vojska pod vedením Prokopa Holého bez boje 

porazila vojska markraběte Fridricha Braniborského  DOMAŽLICE 

4. Pevnostní město vybudované za Josefa II., ve kterém bylo za II. světové války zřízeno židovské ghetto  

      TEREZÍN 

5. Tomáš Baťa založil v roce 1894 v tomto městě obuvnickou firmu, která je dodnes světoznámým podnikem. 

Uveďte název města     ZLÍN 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části: viz 
výše 

a)  Historie-Latinský jazyk 
     Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 69 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

b)    Historie-Český jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  14 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 82 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  61,43 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 17,7 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
c)   Historie-Základy společenských věd 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  14 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 92 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  68,71 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,11 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
d)   Historie-Anglický jazyk   
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  12 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 78 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  61,33 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,08 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
e)   Historie-Ruský jazyk  
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 85 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,19 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
f)  Historie-Španělský jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 73 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 22,63 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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g)    Historie-Francouzský jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  0 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: - 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
  
h)    Historie – Německý jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 78 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 1,41 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
 
i)    Historie – Dějiny umění 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 90 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
j)    Historie – Psychologie 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  4 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 67 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8,04 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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TEST B - DVOUOBOROVÉ 
  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2014 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………….…............................... 

Studijní kombinace: ………………………………………….Výsledný počet bodů: …….................................. 

 
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímajícího řízení do bakalářských a 
magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 a že se seznámím s výsledky 
přijímacího řízení na internetových stránkách https://portal.osu.cz/wps/portal/prijimacky. 
Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) vykonat přijímací zkoušku. 
 
 
Datum: …………………………………… Podpis: ………………………………………….. 
 

1. Přečtěte si text a odpovězte na otázky (za správnou odpověď 1 bod, celkem 4 body) 

Habsburkové zasáhli do českých dějin v bitvě na MORAVSKÉM POLI, kde se proti sobě postavil 

český král PŘEMYSL OTAKAR II. a římský císař Rudolf Habsburský. Přemyslovec v boji padl a zanechal po 

sobě syna a následníka trůnu Václava II., kterému bylo v té době pouhých sedm let. Jeho poručníkem se stal 

OTTA BRANIBORSKÝ, který během pětileté správy Čech celou zemi zpustošil. Když se vlády ujal mladý 

Václav, země se začala, postupně zotavovat. K rozkvětu země přispělo objevení bohatých stříbrných nalezišť 

v KUTNÉ HOŘE. 

  

2. Zakroužkujte správnou odpověď (za správné zakroužkování 1 bod, celkem 4 body) 

a)  Která událost není spojována s II. světovou válkou? 

 I. Helsinská konference        II. operace Overlord      III. Jaltská konference IV. Slovenské národní  

           povstání 

b) Který termín označuje zadní stranu mince? 

 I. avers II. regrese III. revers IV. averse 

c) Jaký z níže uvedených názvů patří významnému dokumentu tzv. pražského jara? 

 I. Věrni zůstaneme  II. Dva tisíce slov III. Několik vět IV. Mým národům 

d) Který z níže uvedených mužů byl významným kancléřem za vlády císaře Ferdinanda I.?  

 I. K. Metternich II. E. Taaffe III. F. Pillersdorf IV. A. Bach 

 

3. Napište správný pojem (za správný pojem 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

a) Písařská dílna při středověkých klášterech či biskupstvích    SKRIPTORIUM 

b) Vyloučení jedince z účasti na bohoslužbách, svátostech a na církevním životě vůbec KLATBA   

c) Ruské označení pro střední až bohaté rolníky užívané i českými komunisty v období kolektivizace  

          KULAK 

d) Umělecký směr usilující o zachycení atmosféry místa v konkrétní chvíli    

                 IMPRESIONISMUS          



 14 

e) Hebrejský termín pro konečné řešení židovské otázky, tzv. holocaust ŠOA                 

 

4. Přiřaďte správné datum k události (za správné přiřazení 1 bod, celkem 10 bodů) 

1814, 843, 1750, 836, 1937, 1918, 1976, 1611, 1238, 1883, 1315, 1300, 1890, 1436, 1905, 1619, 1498, 1763, 

1348, 1805 

 

Založení Karlovy univerzity          1348                Rozdělení Francké říše                      843 

Zemřel T. G. Masaryk                   1937                 Uznání Zikmunda českým králem   1436  

Vpád pasovských vojsk do Prahy  1611                 Martinská deklarace                        1918 

Začátek Vídeňského kongresu       1814                 Znovuotevření Národního divadla  1883 

Václav II. polským králem            1300                 Konec sedmileté války                     1763 

 

5. Utvořte správné dvojice (za správné utvoření 1 bod, celkem 6 bodů) 

 

A) Maximilien de Robespierre   1. radioaktivita 

B) Mahátmá Gándhí   2. O společenské smlouvě 

C) Božena Němcová   3. Velká francouzská revoluce 

D) Marie Curie Sklodowska  4. pokoření Mount Everestu  

E) Jean-Jacques Rousseau   5. nezávislost Indie  

F) Edmund Hillary    6. Divá Bára 

A. ( 3 ) B. ( 5 ) C. ( 6 ) D. ( 1 ) E. ( 2 ) F. ( 4 ) 

 
6. Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 

a) Slovák – 1968 − generální tajemník KSČ – Pražské jaro              Alexandr Dubček   

b) Praha – 16./17. stol.  – lékař – popraven za účast na stavovském povstání      Jan Jesenius 

c) Praha – 19/20. století – německy píšící spisovatel – Proces, Zámek   Franz Kafka   

d) malíř – 19/20. století – secese – Slovanská epopej    Alfons Mucha 

e) Angličanka – 16. století – druhá manželka Jindřicha VIII. – matka Alžběty I. Anna Boleynová 

f) francouzský panovník – manžel Marie Antoinetty – 18. století - popraven Ludvík XVI.  
       
 

7. Události, které předcházely zavraždění Václava III., označte písmenem P 

(předcházely), následující písmenem N (následovaly) (každá správná odpověď 1 bod, 

celkem 7 bodů) 

 

1. Vydána Magna charta libertatum      …...P….. 

2. Bitva u Grunwaldu        …..N…… 

3. Povstání Wata Tylera         ..…N…... 

4. Počátek ražby pražských grošů       …..P…… 

5. Bitva na Kosově poli       …..N…… 
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6. Nástup Lucemburků na český trůn      … . N….. 

7. Bitva na Moravském poli        …..P…… 

 

8. Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 

(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

a) Versailles    FRANCIE  

b) Halič     POLSKO, UKRAJINA 

c) Juditin most    ČESKÁ REPUBLIKA 

d) Persie     ÍRÁN  

e) Velká říjnová socialistická revoluce  RUSKO 

 

9. Je daný výrok pravdivý? Odpovídejte ANO či NE. Pokud NE, uveďte 

proč (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 3 body) 

 

1. Jan Lucemburský ve snaze zvelebit a rozšířit Prahu založil v roce 1348 Nové Město pražské.  

NE, jednalo se o Karla IV. 

 

2. Závěrečná etapa třicetileté války se označuje jako švédsko-francouzská a skončila v roce 1645 uzavřením 

vestfálského míru.                           

NE, skončila v roce 1648 

 

3. Přemysl Otakar II. získal sňatkem rakouské země, po vítězné bitvě u Kressenbrunnu v roce 1260 vládl ve 

Štýrsku, později získal Korutany a Kraňsko, takže jeho moc sahala od Krkonoš přes Alpy až k pobřeží 

Jaderského moře. 

ANO 

 

 

10. Doplňte jméno historické osobnosti, která je charakterizována 

v následujícím textu (za každou správnou odpověď 2 body, celkem 4 body) 

 

Narodil se v roce 1592 v Nivnici u Uherského Brodu. Byl posledním biskupem jednoty bratrské. Po bitvě na Bílé 

hoře v roce 1620 musel opustit svou vlast. Azyl našel v polském Lešně, kde mu během švédsko-polských válek 

shořel veškerý majetek a velká část rukopisů. To ho přimělo k odchodu do nizozemského Amstrdamu k přátelům. 

Stále věřil v návrat do vlasti, bohužel se ho nikdy nedočkal. Nejvíce ho proslavila díla určená pro školu a 

výchovu např. Velká didaktika nebo Informatorium školy mateřské. Je pohřben v Naardenu. 

JAN AMOS KOMENSKÝ 
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Byla nestarším potomkem císaře Karla VI. a protože císař neměl syna, nastoupila po jeho smrti na trůn právě 

jeho dcera. Možnost vládnout ji zajistila tzv. pragmatická sankce. Již v počátcích svého panování vedla tzv. války 

o rakouské dědictví.  Za manžela si vzala o několik let staršího Františka Štěpána Lotrinského, z jejichž svazku 

vzešlo několik dětí, z nichž významní jsou především Josef II., Leopold II. nebo Marie Antoinetta. 

MARIE TEREZIE 

 

11. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 1 bod, 

celkem 6 bodů) 

 
1. Uveďte název stavby a země, ve které se nachází. (2 body) 
 

  Šikmá věž v Pise, Itálie 
 
2. Napište název architektonického stylu a uveďte dva jeho typické znaky. (2 body) 
 

 Kubismus, geometrické tvary, dynamismus, funkčnost, 
nezdobnost, prostorové vnímání fasády 
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3. Uveďte jméno autora a umělecký směr, který reprezentoval. (2 body) 
 

 Sandro Botticelli, Renesance 

 

12. Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich objevy nebo vynálezy (za správné 

přiřazení 1 bod, celkem 5 bod) 

 

1. bratři Lumiėrové  A. lodní šroub  

2. Josef Svatopluk Ressel  B. mechanický tkalcovský stav 

3. Edmund Cartwright   C. knihtisk 

4. Albert Einstein   D. kinematograf  

5. Johannes Gutenberg  E. teorie relativity  

 
 
 

 

13. Uveďte jméno osobnosti, která je zobrazena na bankovce a čím 
se proslavila (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 
 

A)  

 
 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

D A B E C 

Božena Němcová, 
spisovatelka 
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B)  

 

C)  

 

 

14. Zakroužkováním určete, zda jsou události v časové řadě řazeny 

chronologicky od nejstarší po nejmladší (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

a) První olympijské hry – Bájné založení města Říma – Bitva u Marathónu – Bitva u Salamíny – Bitva u Platají 

ANO správně  NE 

b) Karel Veliký korunován císařem – Verdunská smlouva – Vyvraždění Slavníkovců – Bitva na řece Lechu – 

Konkordát wormský 

ANO    NE nesprávně 

c) Pragmatická sankce Karla VI. – Sedmiletá válka – Zrušení jezuitského řádu – Toleranční patent – Korunovace 

Leopolda II. českým králem 

ANO-správně   NE 

d) Rusko-japonská válka – Všeobecné rovné volební právo pro muže v Předlitavsku – Anexe Bosny a 

Hercegoviny – Balkánské války – Sarajevský atentát 

ANO    NE nesprávně 

e) Mnichovská dohoda – Letecká Bitva o Británii – Útok na Pearl Harbor – Atentát na R. Heydricha – Vyhlazení 

Lidic 

ANOsprávně  NE 

 

 

Karel IV., panovník 

Sv. Anežka Česká,  světice 
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15. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za každou správnou 

odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 

 

     
A         B              C 

   
D    E       F 

 
Milada Horáková, Alžběta II., Oldřich Nový, John Fitzgerald Kennedy, Karel Kryl, Olga Havlová, Vlasta 

Burian, Jan Hus, Ronald Reagan, Jan Žižka z Trocnova, Viktorie I., Jiří Voskovec 

 

A) Jan Hus     B) Vlasta Burian   C) Olga Havlová 

D) Karel Kryl    E) Alžběta II.    F) Ronald Reagan 

 
 

16. Podtrhněte dvě osobnosti, které souvisejí s otázkami (za správné podtržení 1 bod, 

celkem 4 body)  

 

a) Kdo byl panovníkem Rakousko-Uherska? 

Karel I. – Josef II. – František Josef I. – František I.  
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b) Koho z níže uvedených lze označit za člena Tovaryšstva Ježíšova? 

Jan Blahoslav – Jan Amos Komenský – Antonín Koniáš – Bohuslav Balbín 

 

17. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 1 bod, 
celkem 4 body) 

 
 

      
 
 

   
 

1. Jakou historickou událost popisují dané obrázky? (1. světová válka) 

2. Ve kterých letech se tato událost odehrála? (28. července 1914 – 11. listopadu 1918) 

3. Co je považováno za záminku oné události? (atentát na F. F. d’Este Gavrilem Principem; 28. 6. 1914; v 

Sarajevu) 

4. Jmenujte alespoň 2 nové vojenské technologie, které tato událost přinesla. (tank, bojová letadla, chemické 

zbraně – yperit apod.) 
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18. Doplňte chybějící názvy míst a zaznačte je číslem do kroužků na mapě 

(každá správná odpověď či zaznačení 1 bod, celkem 10 bodů) 

 

1. Uveďte název moravského města, kde se 2. prosince roku 1805 odehrála bitva, která se také často označuje 

jako bitva tří císařů      SLAVKOV U BRNA 

2. Město, jehož dominantou je renesanční zámek zapsaný mezi památky UNESCO a k významným rodákům 

patří hudební skladatel Bedřich Smetana    LITOMYŠL 

3. Uveďte název hradu, který nechal vybudovat Přemysl Otakar II. ve druhé polovině 13. století. Po smrti 

Přemysla Otakara II. zde byl vězněn jeho syn Václav II. i se svou matkou Kunhutou    

       BEZDĚZ 

4. Rozsáhlý barokní komplex, o jehož zbudování se zasloužil František Antonín Špork a rozsáhlou sochařskou 

výzdobu realizoval Matyáš Bernard Braun    KUKS 

5. Uveďte místo, kde byl v roce 1290 popraven Záviš z Falkenštejna HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: viz výše 
a)  Historie-Latinský jazyk 
     Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 68 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
b)    Historie-Český jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  7 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 85 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  69,57 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,62 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
c)   Historie-Základy společenských věd 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  17 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 76 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  60,88 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10,53 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
d)   Historie-Anglický jazyk   
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  16 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  64,81 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,78 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
e)   Historie-Ruský jazyk  
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  0 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: - 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
f)  Historie-Španělský jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 73 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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g)    Historie-Francouzský jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  0 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: - 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
  
h)    Historie – Německý jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 87 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,9 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
 
i)    Historie – Dějiny umění 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  3 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 66 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8,89 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
j)    Historie – Psychologie 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  3 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 87 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: -  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,57 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
 
 

Ostrava 20.6.2014     Za správnost odpovídá: doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. 
 


