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

Přijímací test z historie 2016 

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

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

 
„Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímacího řízení do bakalářských a 
magisterských studijních programů pro akademický rok 2016/2017 a že se seznámím s výsledky 
přijímacího řízení na internetových stránkách https://portal.osu.cz/uchazeci/prrizeni. 
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 3 body) 

 

„Zastavil jsem auto, zařadil jsem zpáteční rychlost a chtěl jsem couvat. Náhle vyskočil ze špalíru, který tvořilo 

sarajevské obyvatelstvo, mladík, opřel se o rezervní pneumatiku na pravém stupátku vozu, který v tu chvíli stál, a 

vypálil dvě rány. Vše bylo dílem okamžiku a ničemu jsem nemohl zabránit. První výstřel zasáhl arcivévodu do 

krku, druhý pronikl do těla vévodkyně. Po několika slovech týkajících se dětí upadla manželka následníka trůnu 

do bezvědomí…“. 

 
a) Kterou událost svědectví popisuje?   Atentát na Františka Ferdinanda ďEste 

v Sarajevu / Sarajevský atentát 
b) Kdy se událost stala? (den, měsíc, rok)   28. 6. 1914  
c) Kdo byl onen zmíněný mladík?   Gavrilo Princip 

 

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

a) židovská modlitebna 
I. synagoga  II. mešita   III. ghetto    IV. mikve 

b) shromáždění všech svobodných vikingských mužů 
I. velká rada   II. parlament   III. sněm  IV. thing 

c) podnik založený na ruční řemeslné výrobě a rozdělení pracovních úkolů 
I. manufaktura  II. továrna  III. robota  IV. cech 

d) nahrazení válečných škod vítěznému státu státem poraženým 
I. intervence  II. devalvace  III. restaurace  IV. reparace 

 

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

a) vyznavači ortodoxního islámu, kteří uznávají za jediný pramen víry Korán  ŠÍITÉ 

b) předseda městské rady     PURKMISTR 

c) vyhlazení určitého kmene či národa    GENOCIDA 

d) dobrovolník ve španělské občanské válce  INTERBRIGADISTA  



 3 

e) spolupráce, často dobrovolná, s vládnoucím nepřítelem či okupantem KOLABORACE 

 

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

776 př. n. l., 490 př. n. l., 1192, 1215, 1415, 1419, 1618, 1621, 1773, 1776, 1881, 1883, 1922, 

1925, 1938, 1939, 1943, 1945, 1949, 1955 

Vydání Magny Charty Libertatum 1215  Bostonské pití čaje  1773 

Konference v Locarnu 1925 Požár Národního divadla 1881 

Vznik NATO 1949 Emil Hácha prezidentem  1938 

Jaltská konference 1945 První olympijské hry  776 př. n. l. 

První pražská defenestrace 1419 Začátek Třicetileté války  1618 

 

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

a) T. Akvinský    1) oblouková lampa 
b) Kosmas    2) renesanční malíř 
c) Přemysl Otakar II.   3) deflace koruny 
d) F. Křižík    4) Summa teologica 
e) A. Rašín    5) Kronika česká 

6) bitva u Suchých Krut 
7) automobil Präsident 

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

6.  Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 
bodů) 
a) germánský vojevůdce – král – zánik západořímské říše – 5. století n. l. (Odoaker) 

b) Skot – fyzik – parní stroj – 18. století (James Watt) 

c) Němec – polní maršál – prezident tzv. výmarské republiky – 1. pol. 20. století (P. von Hindenburg) 

d) český důstojník – legionář – aktivní kolaborant – 1. pol. 20. století (Emanuel Moravec) 

e) Čech – ekonom – ministr financí – prezident – 20. / 21. století (Václav Klaus) 

7.  Podtrhněte, co do uvedené řady nepatří, a vysvětlete proč (za správně podtržený 
údaj 1 bod, za správné vysvětlení 1 bod, celkem 10 bodů) 
 
a) Píseň o Rolandovi – Epos o Gilgamešovi – Beowulf – Tristan a Izolda – Píseň o Nibelunzích  
(Epos o Gilgamešovi není středověkým hrdinským eposem) 
 
…………………………………………………………………………………….. 
b) Aššur – Ninive – Babylón – Ur – Harappa  
(Harappa není mezopotamským starověkým městským státem) 
 
…………………………………………………………………………………….. 
c) luteránství – kalvinismus – manýrismus – anglikánství – novokřtěnci 
(manýrismus není protestantskou konfesí, nýbrž uměleckým slohem) 
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……………………………………………………………………………………. 
d) arcibiskup mohučský – arcibiskup trevírský – král český – markrabě braniborský – vévoda akvitánský  
(akvitánský vévoda není kurfiřtem ani říšským knížetem) 
 
……………………………………………………………………………………. 
e) Georgij Jevgeněvič Lvov – Pjotr Arkaďjevič Stolypin – Alexandr Fjodorovič Kerenskij – Lev Davidovič 
Trockij – Lavr Georgijevič Kornilov  
(P. A. Stolypin není účastníkem revolučních událostí v Rusku 1917) 
 
…………………………………………………………………………………… 

8.  Odpovězte ANO nebo NE, zda se mohly tyto osobnosti teoreticky za 
svého života potkat? (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
Šimon Bar Kochba – Gaius Julius Caesar   NE 
Marie Terezie – George Washington    ANO 
Tomáš Baťa – John Fitzgerald Kennedy   ANO 
Jan III. Sobieski – Kateřina II. Veliká   NE 
Matyáš Korvín – John Wyclif    NE 

 

9.  Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
a) Štýrsko   Rakousko 
b) říše Etrusků   Itálie 
c) Wessex   Velká Británie 
d) Mandžusko   Čína 
e) El-Alamein   Egypt  
 

 
 
10.  Přiřaďte dle příčiny a následku písmena událostí do správných políček, 
aby schéma mělo smysl (za správně vyplněné políčko 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) Konrád Waldhauser, Tomáš Štítný ze Štítného 
b) Basilejská kompaktáta 
c) První pražská defenestrace 
d) Upálení Mistra Jana Husa 
e) Smrt Jana Žižky 
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11.  Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 1 bod, 
celkem 9 bodů) 

 
 
A) Napište název stavby, ve kterém městě se nachází a v jakém slohu byla postavena 

 
 

Bazilika sv. Petra, Vatikán/Řím, renesance/baroko 
 
 
B) Napište název období, do něhož se malba řadí, a uveďte dva jeho představitele 

 
 

Renesance, Michelangelo Buonarroti, Tizian, Leonardo da Vinci, Raffael Santi, Sandro Botticelli, … 
 
 
C) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky 
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Gotika, 
vertikalismus, 
lomený 

oblouk, vnitřní a vnější opěrný systém, fiály, chrliče, 
rozety … 

 
 
 
 
 

12. Prohlédněte si obrázky a 
odpovězte na otázky (každá správná odpověď 
1 bod, celkem 4 body) 
 
1.                                                                               
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.                                                                               4. 
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1) K jaké události se obrázky vztahují a ve kterém roce k ní došlo? 
Křišťálová noc, 1938 (v noci z 9. na 10. listopadu 1938). 
2) Co se během této události odehrávalo? 
Vypalování židovských synagog, ničení výloh židovských obchodů a domů, židé byli 
zatýkáni a internováni v koncentračních táborech, na 90 židů bylo zavražděno. 
3) Podle čeho získala tato událost svůj název? 
Od střepů rozbitého skla z oken a výloh židovských domů, obchodů a synagog. 
4) Kdo se na této události podílel? 
Jednotky SA (Sturmabteilung) a němečtí obyvatelé, úřady proti násilí nezasáhly. 
 
 

13.  Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich pole působnosti (za správné 
přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
1. Issac Newton    A. Filozofie 
2. Josef Dobrovský    B. Dějepisectví 
3. Fridrich Schiller    C. Fyzika 

4. John Locke    D. 
Literatura 
5. František Martin Pelcl   E. 
Jazykověda 
 
 
 
 
 
 

14.  Zakroužkováním ANO nebo NE 
určete, zda jsou události v časové řadě 
řazeny chronologicky od nejstarší po 
nejmladší (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 

bodů) 
 
a) Peloponéská válka – Smrt Alexandra Velikého – První punská válka – Sullova diktatura v Římě – Spartakovo 

povstání 

ANO NE 

b) Počátek Avignonského zajetí papežů – Bitva u Kresčaku – Povýšení pražského biskupství na arcibiskupství – 

Založení Karlovy univerzity – Bitva na Kosově poli 

ANO NE (1,3,2,4,5) 

c) Vpád pasovských do Čech – Bitva na Bílé hoře – Staroměstská exekuce – Obnovené zřízení zemské pro 

Čechy – Augsburský mír 

ANO NE (5,1,2,3,4) 

d) Potopení Titaniku – Vstup Itálie do 1. světové války – Vstup USA do 1. světové války – Karel I. rakouským 

císařem – Brestlitevský mír  

ANO NE (1,2,4,3,5) 

e) Napadení SSSR Německem – Vyhlazení Lidic – Teheránská konference – Konec blokády Leningradu – 

Jaltská konference 

1. 2. 3. 4. 5. 
C E D A B 
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ANO NE 

 

15. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za správnou odpověď 1 
bod, celkem 6 bodů) 
 
 

        
                           A                   B             C 

       
          D          E           F  
1. Ferdinand I. Habsburský, 2. Jan Patočka, 3. Maximilien Robespierre, 4. Josef II., 5. Vilém I., 6. Jan Werich, 7. 
Jiří Stříbrný, 8. Jaroslav Seifert, 9. Oliver Cromwell, 10. Jiří Voskovec, 11. Jan Masaryk, 12. Otto von Bismarck 

 
A) Jaroslav Seifert  B) Josef II.   C) Otto von Bismarck  

D) Jiří Stříbrný  E) Oliver Cromwell  F) Jiří Voskovec 

 
 

16.  Prohlédněte si karikaturu a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 
1 bod, celkem 4 body)  
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1. Kterou událost znázorňuje karikatura?    Pakt Ribbentrop-Molotov, 
rozdělení Polska, a následná okupace Polska německou a sovětskou armádou  
2. Ve kterém roce se událost odehrála?    1939 
3. Kdo jsou lidé na karikatuře?     Hitler a Stalin 
4. Proč je nad ležící postavou napsáno Polsko?   Polsko zanikne, rozdělí si ho 
Německo a SSSR. 
 

 

17.   Doplňte chybějící názvy míst a zaznačte je číslem do kroužků na mapě 

(každá správná odpověď či zaznačení 1 bod, celkem 10 bodů) 
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1) Nejstarší hornické město, které se ve 30. letech 13. století proslavilo bohatými zásobami stříbra .................... 
(Jihlava) 
2) Město, kde byl vyhlášen program obsahující požadavky Sudetoněmecké strany Konráda Henleina v dubnu 
1938 československé vládě....................(Karlovy Vary) 
3) Památné místo, nedaleko kterého se odehrála slavná bitva tří císařů v roce 1805 .................... (Slavkov u 
Brna) 
4) Obec nechvalně proslavená nacistickou vyhlazovací akcí z 10. června 1942 ....................  (Lidice) 
5) Město přezdívané jako hanácké Athény. Jeho zámek s Květnou zahradou je zapsán na listinu světového 
kulturního dědictví UNESCO .................... (Kroměříž) 

 
 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: viz výše 
 
a)    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: 92 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  55,43 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 19,54  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
b)   Historie-Základy společenských věd 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  10 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 75 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  52,2 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,83  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

  c)   Historie-Anglický jazyk   
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 15 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  60,07 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,83  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
d)   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: - 
 
e)    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: 27  
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 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: -  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
  
f)    Historie – Německý 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: 86  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
g) Historie – Dějiny umění 
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: 81  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,52 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
h) 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: 63  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,78 
            Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
i) Historie – Latinský 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  

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: -  
            Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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TEST B 
  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2016 

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

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

 
„Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímacího řízení do bakalářských a 
magisterských studijních programů pro akademický rok 2016/2017 a že se seznámím s výsledky 
přijímacího řízení na internetových stránkách https://portal.osu.cz/uchazeci/prrizeni. 
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 3 body) 

 

1. Vysoké smluvní strany si vzájemně slibují mír a přátelství a zavazují se, že neuzavřou jiné spojenectví a 

nepřijmou jiný závazek, který by byl namířený proti některé smluvní straně. 

2. Kdyby byla Itálie bez jakékoli provokace z její strany napadena Francií, budou obě strany povinny poskytnout 

napadené straně pomoc… Stejný závazek platí pro Itálii, kdyby se Německo stalo obětí nevyprovokovaného 

útoku ze strany Francie. 

 
a) Jak se nazývá uskupení vzniklé touto smlouvou?  Trojspolek 
b) Ve kterém roce byla smlouva podepsána?   1882 
c) Které státy smlouvu uzavřely?         Itálie, Rakousko-Uhersko, Německo 

 

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

a) umělecký styl doby císařství Napoleona I. 
I. empír  II. realismus  III. rokoko  IV. biedermeier 

b) klášterní písařské dílny 
I. bibliotéky II. skriptoria  III. refektáře  IV. ambit 

c) ruský zákonodárný orgán  
I. sejm  II. sněm  III. konvent  IV. duma 

d) označení pro chalífova zástupce v arabské říši 
I. vezír  II. emír  III. sultán  IV. majordomus 

 

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

 

a) šíření římské kultury a latiny v Itálii a provinciích   ROMANIZACE 
b) vysoká štíhlá věž, ze které muezzin svolává muslimy k modlitbě  MINARET 
c) středověká knižní malba   ILUMINACE 
d) násilné nezákonné připojení území patřícího jednomu státu státem jiným  ANEXE 
e) historická věda o měření času, jeho způsobech a k tomu užívaných prostředcích 

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

331 př. n. l., 323 př. n. l., 216 př. n. l., 190 př. n. l., 885, 906, 1189, 1212, 1348, 1378, 1427, 

1431, 1804, 1812, 1861, 1866, 1916, 1918, 1939, 1941  

Napadení SSSR Třetí říší  1941 Bitva u Gaugamél   331 př. n. l. 

Bitva u Sadové   1866  Úmrtí Metoděje   885 

Pittsburská dohoda 1918 Založení Karlštejna   1348 

Bitva u Tachova 1427 Napoleon korunován císařem  1804 

Statuta Konráda Oty  1189 Bitva u Kann    216 př. n. l. 

 

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

a) J. Neruda    1) Dekameron 
b) T. G. Masaryk    2) Kapitál  
c) N. Machiavelli   3) Česká otázka 
d) A. Hitler    4) Pallas Athena 
e) Feidias     5) Romance o Karlu IV. 

6)  Vladař 
7)  Můj boj 

A (5) B (3) C (6) D (7) E (4) 
 
 

6.  Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 
bodů) 

 
a) Portugalec – princ – organizátor námořních výprav – 15. století (Jindřich Mořeplavec) 

b) francouzský právník – radikální vůdce – jakobínská diktatura – popraven 1794 (M. de Robespierre) 

c) revolucionář – sovětský politik – Naděžda Krupská – 19. / 20. století (V. I. Lenin)  

d) československý vynálezce – Nobelova cena – polarograf – 20. století (J. Heyrovský) 

e) dramatik – disident – prezident – 20. / 21. století (V. Havel) 

7.  Podtrhněte, co do uvedené řady nepatří, a vysvětlete proč (za správně podtržený 
údaj 1 bod, za správné vysvětlení 1 bod, celkem 10 bodů) 
 
a) Attalovci – Seleukovci – Severovci – Ptolemaiovci – Antigonovci  
(Severovci nejsou nástupnickou dynastií říše Alexandra Velikého) 
…………………………………………………………………………………….. 
b) Wessex – Sussex – Mercie – Normandie – Northumbrie  
(Normandie není anglosaským královstvím ani lokalitou na britských ostrovech) 
…………………………………………………………………………………….. 
c) IRA – NATO – KLDR – OSN – OPEC  

(KLDR není politickou organizací ale státem) 

……………………………………………………………………………………. 
d) hambašské slavnosti – junkeři – Simón Bolívar – karbonáři – děkabristé 
(junkeři nejsou iniciátory revolučních a národně osvobozeneckých bojů ve 20. a 30. letech 19. 
stol.) 
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……………………………………………………………………………………. 
e) Alois Rašín – František Soukup – Vavro Šrobár – Antonín Švehla – Edvard Beneš  
(Edvard Beneš nepatří mezi „muže 28. října“)  
 
…………………………………………………………………………………… 

 
8.  Odpovězte ANO nebo NE, zda se mohly tyto osobnosti teoreticky za 
svého života potkat? (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

 
Filip II. Makedonský – Marcus Antonius   NE 
Albrecht II. Habsburský – Ladislav Pohrobek  NE 
Karel Čapek – Vidkun Quisling    ANO 
Tadeusz Kościuszko – markýz de La Fayette  ANO 
Attila – papež Lev I.      ANO 

  

9.  Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
a) klášter Monte Cassino Itálie 
b) Tádž Mahal   Indie 
c) zámek Sanssouci  Německo 
d) Indočína   Vietnam (Laos, Kambodža) 
e) Andalusie   Španělsko 
 

 
10.  Přiřaďte dle příčiny a následku písmena událostí do správných políček, 
aby schéma mělo smysl (za správně vyplněné políčko 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) Zisk Horní Lužice 
b) Zavraždění Václava III. 
c) Jan Lucemburský českým králem 
d) Karel IV. českým králem 
e) Bitva u Kresčaku 
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11.  Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 1 bod, 
celkem 9 bodů) 

 
 
A) Napište název stavby, ve kterém městě se nachází a v jakém slohu byla postavena 

 
 

Westminsterský palác, Londýn, novogotický (neogotický) sloh 
 
 
B) Napište název období, do něhož se malba řadí, a uveďte dva jeho představitele 

 
 

secese, Gustav Klimt, Alfons Mucha, Émille Gallé, Osvald Polívka … 
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C) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky 

 
 

renesance, schodiště, arkády, atria, sgrafito, kupole, zdvojená okna, … 
 
 

12. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (každá správná odpověď 1 bod, 
celkem 4 body) 
 
1.                                                                            2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.                4. 
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1) K jaké události se obrázky vztahují a kde se daná událost odehrávala? 
Karibská/ kubánská krize, Kuba 
2) Které dvě velmoci v dané události proti sobě stály? 
Spojené státy americké (USA) x Svaz sovětských socialistických republik (SSSR) 
3) Které tři osobnosti jsou znázorněny na obrázcích? 
John F. Kennedy, Nikita S. Chruščov, Fidel Castro 
4) Ve kterém časovém období se událost odehrála? 
60. léta 20. století (přesněji 1962) 
 
 

13.  Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich pole působnosti (za správné 
přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
1. Charles Lindbergh    A. Hudba 
2. Béla Bartók     B. Pásová výroba 
3. Jean Paul Sartre    C. Malířství  
4.  Henry Ford     D. Filozofie 
5.  Joan Miró     E. Letectví 

 
 
 
 

14.  Zakroužkováním ANO nebo NE určete, zda jsou události v časové řadě 
řazeny chronologicky od nejstarší po nejmladší (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 
bodů) 
 
a) Stavba Hadriánova valu – Edikt milánský – Dobytí Říma Vizigóty – Vyplenění Říma Vandaly – Zánik 

západořímské říše 

ANO NE 

b) Dekret kutnohorský – Basilejská kompaktáta – Dobytí Konstantinopole Turky – Volba Jiřího z Poděbrad za 

českého krále – Kutnohorský náboženský mír  

ANO NE 

c) Slovanský sjezd – Krymská válka – Sjednocení Německa – Vznik Dvojspolku – Rozdělení pražské univerzity 

ANO NE 

d) Pochod na Řím – Mnichovský pivní puč – Smrt T. G. Masaryka – Remilitarizace Porýní – Křišťálová noc 

ANO NE (1,2,4,3,5) 

e) Postupimská konference – Vznik Varšavské smlouvy – Karibská krize – Konec americké intervence ve 

Vietnamu – Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 

ANO NE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
E A D B C 
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15. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za správnou odpověď 1 
bod, celkem 6 bodů) 
 

     
              A     B          C 

     
    D                 E     F 
 
1. Karel Hermann Frank, 2. Eva Perónová, 3. Martin Luther, 4. Olga Havlová, 5.  Jan Kalvín, 6. Emanuel 
Moravec, 7. Zikmund Lucemburský, 8. Radola Gajda, 9. Grace Kellyová, 10. Attila, 11. Joseph Goebbels, 12. 
Dana Zátopková. 

 
A) Emanuel Moravec  B) Joseph Goebbels   C) Jan Kalvín 
D) Zikmund Lucemburský  E) Eva Perónová  F) Olga Havlová 
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16.  Prohlédněte si karikaturu a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 
1 bod, celkem 4 body)  
 

 

1. K jaké události se karikatura vztahuje?    Fultonský projev, Řeč Winstona 
Churchilla ve Fultonu v USA   
2. Ve kterém roce se tato událost uskutečnila?   1946 
3. Jaký pojem při této události vstoupil ve známost?   Železná opona 
4. Co tímto pojmem autor myslel?     Faktické rozdělení Evropy na 
západní a východní, každá pod sférou vlivu jiného mocenského bloku (ideologie) 
 
 

17.   Doplňte chybějící názvy míst a zaznačte je číslem do kroužků na mapě 

(každá správná odpověď či zaznačení 1 bod, celkem 10 bodů) 
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1) Rodná obec českého hudebního skladatele Leoše Janáčka se známou hradní zříceninou .................... 
(Hukvaldy) 
 2) Město, ve kterém byl v roce 1945 vyhlášen poválečný program nově zformované československé vlády 
.................... (Košice) 
3) Město spojené především s těžbou stříbra, kterou provozoval známý rod Šliků .................... (Jáchymov) 
4) 30. října 1918 zde byla vyhlášena deklarace, kterou se Slovensko připojilo k českým zemím a vzniklo 
jednotné Československo .................... (Martin/Turčiansky Sv. Martin) 
5) Jedno z významných průmyslových center Československa, již od roku 1889 sídlo oceláren Poldi .................... 
(Kladno) 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: viz výše 
 
a)    Historie-Český 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: 68 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  48,92 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,35  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
b)   Historie-Základy společenských věd 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  11 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 78 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  50,09 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,1 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

  c)   Historie-Anglický jazyk   
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  11 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 68 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  49,64 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10,96  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
d)   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: - 
 
e)    Historie-Španělský 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: -  




