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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

1.  Studijní program B7105 Historické vědy 
 

Studijní obor: Historie 
Forma přijímací zkoušky: písemná 

 
TEST C - JEDNOOBOROVÉ 

  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2015 

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

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

 
„Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogram přijímacího řízení 
do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2015/2016 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) 

 „Aby naši věrní obyvatelé království, kteří bez přestání lačnějí po plodech věd, nemuseli se v cizině 

doprošovat almužny, ale aby nalézali v království stůl k pohoštění připravený…V našem hlavním a 

nejpůvabnějším městě Pražském, kteréž jak bohatstvím úrody zemské, tak půvabem místa nadmíru 

užitečně k tak velikému jest uzpůsobeno úkolu, rozhodli jsme se po zralé úvaze vyzdvihnout, zařídit a 

nově zřídit obecné učení, Na učení tom budou doktoři, mistři, žáci všech fakult.“ 

 

1) Která událost je zmíněna v úryvku?  Založení Karlovy univerzity v Praze 

2) Kdy se tato událost stala?   1348 

3) Kdo listinu vydal?    Karel IV. 

 

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

a) Umělecký směr, který vznikl jako reakce na válečné hrůzy. Jeho smyslem bylo zachytit zmatek a 

strach z války. 

I. kubismus  II. surrealismus  III. funkcionalismus  VI. dadaismus 

b) Která válka není součástí třicetileté války? 

I. česká válka  II. falcká válka   III. sedmiletá válka  IV. dánská válka 

c) Jak se nazývá proces šíření křesťanství? 

I. caesaropapismus II. christianizace III. schizma   IV. kanonizace 



 2 

d) Kdo je spojován s parním strojem? 

I. James Watt II. Karl Friedrich Benz     III. Alexander Graham Bell  

IV. Albert Einstein 

 

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

a) Jedna z pomocných věd historických zabývající se studiem starých písem       PALEOGRAFIE 

b) Zpodobnění Panny Marie s Kristovým tělem sňatým z kříže  PIETA 

c) Ústava vydaná Habsburky pro Čechy roku 1627 a pro Moravu roku 1628 OBNOVENÉ ZŘÍZENÍ 

ZEMSKÉ 

d) Forma absolutistické vlády v Rusku, při níž je veškerá moc soustředěna do rukou cara 

SAMODĚRŽAVÍ 

e) Smlouva mezi Rudolfem II. a Matyášem o rozdělení moci v českých zemích LIBEŇSKÝ MÍR 
 

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

1415, 1850, 1939, 146 př.n.l., 1860, 1942, 1730-1743, 1420, 1932, 1906, 103, 79, 1701-1714, 246 

př.n.l., 1775, 1955, 1886, 1945, 1895, 1126 

 
program New Deal 1932 válka o španělské dědictví          1701-1714 

dobytí Kartága 146 př.n.l. manifest české moderny              1895 

narození T.G. Masaryka 1850 bitva na Vítkově                          1420 

osvobození Osvětimi 1945 porážka sedláků u Chlumce         1775 

výbuch Vesuvu  79 atentát na R. Heydricha                1942 

 

5. Utvořte správné dvojice (za správné utvoření 1 bod, celkem 10 bodů) 

A) František Křižík     1. Kuomintang 

B) Louis Pasteur    2. Bůh Aton 

C) Demokritos     3. dobývání říše Aztéků 

D) Jan Neruda     4. oblouková lampa 

E) Čankajšek     5. vzteklina 

F) Myron     6. atomistická filozofie 

G) Amenhotep IV.    7. Písně kosmické 

H) Bedřich Smetana    8. Diskobolos 

I) Karol Wojtyła    9. papež 

J) Hernando Cortés    10. Braniboři v Čechách 

 

A. ( 4 ) B. ( 5 ) C. ( 6 ) D. ( 7 ) E. ( 1 ) F. ( 8 ) G. ( 2 ) H. ( 10 ) I. ( 9 ) J. ( 3 ) 
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6. Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) Češka – 20. stol. – politička – popravena   Milada Horáková 

b) Rakušan – 18. stol. – skladatel – zázračné dítě  Wolfgang Amadeus Mozart 

c) Ital – 1. stol. – císař – botička    Caligula 

d) Čech – 17. stol. – vojevůdce – horoskopy   Albrecht z Valdštějna 

e) Němec – 18.-19. stol. – literát – Faust   J. W. Goethe 

 

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) Giordano Bruno – Jan Hus – Galileo Galilei – Jeroným Pražský – John Wycliffe 

(nebyl upálen) 

 

b) Křivoklát – Karlštejn – Malbork – Bezděz – Žebrák  

(není českým středověkým hradem; možná chron. = Karlštejn 14. století, ostatní 13.  ) 

 

c) Aida – Prodaná nevěsta – Dalibor – Káťa Kabanová – Rusalka 

(není česká opera) 

 

d) Antonín Zápotocký – Gustav Husák – Miloš Zeman – Václav Klaus – Vladimír Mečiar 

(nebyl českým ani československým prezidentem, nebyl vůbec prezidentem) 

 

e)  Říše Chetitů – Sámova říše – Egyptská nová říše – Akkadská říše – Asyrská říše  
 
(Není starověkou říší) 
 
8. Mohly se tyto osobnosti teoreticky za svého života potkat? Odpovězte ano – ne (za správnou 

odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

 
a) Arnošt z Pardubic – Martin Luther  NE 

b) Vasco da Gama – Jan Jessenius  NE 

c) Emil Holub – Gustav Klimt ANO 

d) císař Nero – Brutus NE 

e) Immanuel Kant – Friedrich II. Veliký  ANO 

 
9. Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států (za správné zařazení 1 

bod, celkem 5 bodů) 

a) Delfy       Řecko 

b) místo nálezu Rosettské desky    Egypt 
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c) Dien-Bien-Phu      Vietnam 

d) Klaipeda / Memel      Litva 

e) klášter Cluny       Francie 

 

10. Je výrok pravdivý? Odpovídejte ANO - NE. Pokud NE, uveďte důvod (za každou správnou 

odpověď 1 bod celkem 2 body) 

 

1. Jaroslav Heyrovský, který v roce 1924 vynalezl polarograf, získal později v 50. letech 20. století za 

svůj objev jako první Čech Nobelovu cenu za chemii.       ANO 

 

2. Bojem o investituru se rozumí spor mezi církevní a světskou mocí, konkrétně mezi papežem a 

císařem Svaté říše římské, který probíhal na přelomu 10. a 11. století. NE (na přelomu 11. a 12. 

století) 

 

11. Doplňte jména historických osobností, které jsou charakterizovány v následujících textech 

(za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 2 body) 

Byl nejstarším dítětem Marie Terezie. Od malička byl vychováván v sebevědomou a pragmatickou 

osobnost, která neměla příliš smyslu pro umění a vědy, neboť neměly podle jeho mínění okamžité 

praktické uplatnění. Byl představitelem osvícenského absolutismu.    Josef II. 

 

Narodila se do rodiny úředníka pražského magistrátu Karla Babky. Patřila k významným 

prvorepublikovým herečkám. Zahrála si například ve filmu Dívka v modrém. Měla údajně pletky 

s vysokým představitelem nacistické Třetí říše. Po válce byla vyšetřována a vězněna kvůli kolaboraci. 

Její mladší setra spáchala sebevraždu.             Lída Baarová 

 

12. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 6 

bodů) 

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

 

Stonehenge, Anglie 
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2. Uveďte jméno autora a umělecký směr, který reprezentoval. (2 body)   

  

  

Mistr Třeboňského oltáře, gotika 

  
3. Uveďte architektonický styl a dva jeho typické prvky. (2 body)  

 

Renesance, arkády, sgrafita, 

souměrnost, atria 
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13. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky. (celkem 4 body)  
 
 
1 2 

 
 
3            4 

 
 
 
1. Ke které historické události obrázky odkazují?  atentát na Františka Ferdinanda d’Este 

2. Kdy a kde se tato událost odehrála?  1914, Sarajevo 

3. Jaké je jméno tajné nacionalistické organizace, jejíž znak se nachází na čtvrtém obrázku?

       Černá ruka (Sjednocení nebo smrt)  

4. Uveďte jméno muže z druhého obrázku.  Gavrilo Princip  

 
 
14.  Zakroužkováním ANO či NE určete, zda jsou události v časové řadě řazeny chronologicky od 
nejstarší po nejmladší (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
a) Solónovy reformy – Bitva u Marathónu – Perikles v úřadu 1. stratéga – Bitva u Platají – Bitva u 

Termopyl 

ANO NE (1,2,4,3,5) 
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b) Konec stoleté války – Volba Jiřího z Poděbrad českým králem – Nástup Jagellonců na český trůn – 

Konec Války růží – První obeplutí mysu Dobré naděje 

ANO NE 

c) Bostonské pití čaje – Všeobecný školní řád – Deklarace nezávislosti USA – Jakobínský teror – 

Vyhlášení Code civil 

ANO NE 

d) Adolf Hitler říšským kancléřem – Norimberské zákony – Noc dlouhých nožů – Remilitarizace Porýní 

– Křišťálová noc 

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

e) Vznik RVHP – Antonín Zápotocký prezidentem – Stavba berlínské zdi – Maďarské povstání – Vznik 

Evropského společenství uhlí a oceli 

ANO NE 

 
15. Podtrhněte dvě osobnosti, které souvisejí s otázkami (za správné podtržení 1 bod, celkem 4 body)  
 
a) Která z osobností patřila mezi impresionistické malíře? 

Henri Matisse – Édouard Manet – Pablo Picasso – Auguste Renoir 

 

b) Kdo provedl atentát na Reinharda Heydricha? 

Jan Kubiš – Josef Gabčík – Adolf Opálka – Karel Čurda 

 
 
16. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za každou správnou odpověď 1 bod,  

 
        
  A      B    C 
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  D     E    F 
      
 
1. Jan Pavel II.; 2. Heliodor Píka; 3. Benedikt XVI.; 4. Anna Franková; 5. Herman Göring; 6. Eliška 

Pomořanská; 7. Přemysl Oráč; 8. Oldřich Nový; 9. Václav III.; 10. Viktorie I.; 11. Jaroslav Marvan; 12. 

Maria Curie-Skłodowska 

  

A) 1 (Jan Pavel II.)  B) 6 (Eliška Pomořanská)  C) 11 (Jaroslav Marvan) 

D) 2 (Heliodor Píka)  E) 12 (Marie Curie- Skłodowska) F) 9 (Václav III.) 

 

17. Určete, co zobrazuje následující karikatura (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 4 body)   

 
a) Kterou událost zachycuje tato karikatura?   Dělení Polska 

b) Ve kterém století se odehrála?    18. století 

c) Vyjmenujte alespoň 2 zobrazené osobnosti.  Kateřina II., Josef II., Fridrich II. 
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18. Doplňte chybějící názvy míst do vět a zaznačte je číslem do kroužků na mapě (každá správná 

odpověď či zaznačení 1 bod, celkem 10 bodů) 

1) Uveďte název moravského města, jehož dominantou je hrad Špilberk, kde bylo v historii proslulé a 

nejobávanější vězení pro nejtěžší a nejnebezpečnější zločince….Brno. 

2) Napište název města, které se nachází na Českomoravské vrchovině a proslulo ve středověku těžbou 

stříbra. Město má ve svém znaku korunovaného českého lva a červeného ježka…..Jihlava. 

3) Uveďte název hradu, který pochází ze 14. století. Hrad byl postaven Karlem IV. jako místo pro 

uložení sbírek svatých relikvií a korunovačních klenotů. Podle pověsti na něj neměly přístup 

ženy…….Karlštějn.  

4) Uveďte název města, kde v 10. století vzniklo přemyslovské hradiště a kde byl svým bratrem 

Boleslavem zavražděn kníže Václav….Stará Boleslav.  

5) Malá obec ležící na jižní Moravě nedaleko Pálavy, kterou celosvětově proslavil archeologický nález 

keramické sošky nahé ženy. Nález byl učiněn ve 20. letech minulého století Karlem 

Absolonem…..Dolní Věstonice.  

 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části: 
Viz výše 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 26 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 58 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  14,22  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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TEST D - JEDNOOBOROVÉ 
  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2015 

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

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

 
„Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogram přijímacího řízení 
do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2015/2016 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) 

„Poněvadž jsme rozvážili, že vyhlazení a vyzdvižení tělesné poddanosti neb člověčenství a uvedení 

mírné, dle případu našich rakouských dědičných zemí spořádané poddanosti, k zvelebení vorby a 

společnýho polního hospodářství, jakož i taky k přičinlivému vyhledávání užitku velmi prospěšné jest, a 

že se taková proměna se zdravým rozumem, tak taky láskou bližního srovnává: protož jsme pohnuti  byli 

tělesnou poddanost neb člověčenství hned od této chvíle zcela vyzdvihnouti, místo ní ale mírnou 

poddanost uvésti… 

 
1) Jakou událost popisuje úryvek?    zrušení nevolnictví 

2) Kdy k události došlo?     1781 

3) Kdo je autorem uvedeného textu?    Josef II. 

 

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

a) Který znak není typickým pro gotickou architekturu? 

I. vnější opěrný systém   II. lomený oblouk  III. chrliče   IV. oválná okna 

b) Která z bitev není součástí husitských válek? 

I. bitva u Lipan   II. bitva u Slavkova III. bitva u Malešova        IV. bitva u Sudoměře 

c) Kdo je autorem výroku „A přece se točí“? 

I. Galileo Galilei  II. Mikuláš Koperník III. Isaac Newton        IV. Johannes Kepler 

d) Politika rasové segregace a diskriminace. 

I. reparace   II. gerila    III. apartheid  IV. internace 

 

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

a) Idea jednoty slovanských národů  PANSLAVISMUS  

b) Právní dokument vydaný Janem Bezzemkem v roce 1215, který omezoval královské pravomoci 

  MAGNA CHARTA LIBERTATUM 

c) Část trojpolního hospodaření, ponechaná jako pastvina   ÚHOR 

d) Forma státního zřízení, v níž je veškerá moc soustředěna do rukou církve TEOKRACIE 

e) Spor o prvenství mezi církevní a světskou mocí v 11. a 12. století  BOJ O INVESTITURU 
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4. Přiřaďte správné datum k události (za správné přiřazení 1 bod, celkem 10 bodů) 

1920, 1871, 631 př.n.l., 1825, 1910-1912, 1781, 1918, 753 př.n.l., 1039, 1841, 1904-1905, 1680, 1598, 

1865, 1795, 1047, 1540, 995, 1801, 1006 

 

třetí dělení Polska  1795 založení Říma 753 př.n.l. 

povstání děkabristů 1825 rusko - japonská válka 1904-1905 

sjednocení Německa 1871 toleranční patent 1781 

edikt nantský 1598 tažení Břetislava I. do Polska  1039 

vyvraždění Slavníkovců  995 rozpad Rakouska-Uherska 1918 

 

5. Utvořte správné dvojice (za správné utvoření 1 bod, celkem 10 bodů) 

A) Plutarchos      1. plavba kolem Afriky 

B) Gottlieb Daimler    2. měnová reforma 

C) Paris     3. aténská demokracie 

D) Tomáš Garrigue Masaryk   4. Athenaeum 

E) Mustafa Kemal    5. dějepisec a filozof 

F) Václav Brožík    6. Emžská depeše 

G) Vasco da Gama    7. výbušný benzinový motor 

H) Alois Rašín     8. Národní divadlo 

I) Perikles     9. Atatürk 

J) Otto von Bismarck    10. Troja 

 

A. ( 5 ) B. ( 7 ) C. ( 10 ) D. ( 4 ) E. ( 9 ) F. ( 8 ) G. ( 1 ) H. ( 2 ) I. ( 3 ) J. ( 6 ) 

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

a) Češka – 13.-14. stol. – Přemyslovna – spor s Eliškou Rejčkou  Eliška Přemyslovna 

b) Švéd – 16.-17. stol. – král – Lützen      Gustav II. Adolf 

c) Rus – 19.-20. stol. – politik – kubánská krize    Nikita Sergejevič Chruščov 

d) Čech – 19. stol. – skladatel – Má vlast    Bedřich Smetana 

e) Řek – 8.-7. stol. př.n.l. – básník – slepec    Homér 

 

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) Čechy – Braniborsko – Korutany – Halič – Uhersko 

(nebylo zemí habsburské monarchie) 
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b) Benito Mussolini – Edouard Daladier – Kurt Daluege – Adolf Hitler – Neville Chamberlain (není 

spojován s mnichovskou dohodou jako jediný nebyl premiérem/kancléřem/ministerským 

předsedou) 

 

c) Rasputin – Petr Veliký – Kateřina Veliká – Ivan Hrozný – Mikuláš II. 

(nebyl ruským carem) 

 

d) Vladimír Mečiar – Gustáv Husák – Alexander Dubček – Jozef Tiso – Petr Pithart 

(nebyl Slovák) 

 

e) Comodus – Marcus Antonius – Tiberius – Caracala – Caligula  
 
(Nebyl římským císařem) 
 

8. Mohly se tyto osobnosti teoreticky za svého života potkat? Odpovězte ano – ne (za správnou 

odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) Anežka Česká – Záviš z Falkenštejna ANO 

b) Jindřich I. Ptáčník – Kosmas NE 

c) Erich Maria Remarque – Arthur Conan Doyle ANO 

d) Gian Lorenzo Bernini – Ferdinand Maxmilián Brokoff NE 

e) Jana z Arcu – Petr Parléř NE 

 

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

(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) Mílétská škola      Turecko 

b) město Herculaneum      Itálie 

c) říše Nippon       Japonsko 

d) Sagrada Familia      Španělsko 

e) Moravské pole      Rakousko 

 
10. Je výrok pravdivý? Odpovídejte ANO či NE. Pokud NE, uveďte důvod (za každou správnou 

odpověď 1 bod celkem 2 body) 

 

1. Mnichovská dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR Německu byla dojednána 29. září 1938 

v Mnichově mezi zástupci Velké Británie, Francie, Německa a Itálie. ANO 

 

2. Vladislavu II. jako prvnímu z rodu Přemyslovců byl roku 1085 udělen z rukou římského panovníka 

Jindřicha IV. královský titul. NE (šlo o Vratislava II.) 
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11. Doplňte jména historických osobností, které jsou charakterizovány v následujících textech 

(za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 2 body) 

 

Narodil se v roce 1936 v Praze. Byl posledním prezidentem Československa a zároveň prvním 

prezidentem České republiky. Působil v Divadle na Zábradlí. Známá je jeho divadelní hra Zahradní 

slavnost. Byl spoluzakladatel Občanského fóra. Zemřel v prosinci roku 2011. 

Václav Havel 

 

Narodila se v 18. století. Stýkala se s českými vlastenci a dopisovala do časopisu Květy. Věnovala se 

výchově dívek. Byla českou buditelkou, psala básně a proslavila se především jako autorka knihy 

Domácí kuchařka, která vyšla poprvé v roce 1826. 

Magdalena Dobromila Rettigová 

 

12. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 6 

bodů) 

1. Uveďte název stavby a město, ve kterém se nachází. (2 body)   

 

Kreml, Moskva  
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2) Uveďte jméno autora a umělecký směr, který reprezentoval. (2 body)  

 

Leonard da Vinci, renesance 

  
3. Uveďte architektonický styl a dva jeho typické prvky. (2 body)    

 

Secese, ornamentálnost, vlnící se křivka, 

různorodé materiály, barevnost 

 

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

1  2 
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3       4 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. K jaké historické události obrázky odkazují?  vyhlášení Německého císařství  

2. Kdy a kde se tato událost odehrála?   1871, zrcadlový sál ve Versailles 

3. Jak se nazývala panovnická dynastie, která vládla v oblastech znázorněných na čtvrtém obrázku?

       Hohenzollernové   

4. Uveďte jméno muže z druhého obrázku.  Otto von Bismarck  

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

a) Zánik římského království – Vyplenění Říma Galy – Bitva u Issu – Založení egyptské Alexandrie – 

První punská válka       ANO NE 

b) První ražba pražského groše – Jindřich Korutanský českým králem – Počátek Avignonského zajetí 

papežů – Svatba Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského – Nástup Lucemburků na český trůn 

        ANO NE 

c) František Josef  I. císařem – Kroměřížský sněm – Silvestrovské patenty – Vyhlášení Italského 

království – Fundamentální články    ANO NE (2,1,3,4,5) 

d) Clevelandská dohoda – Tříkrálová deklarace – Pakt Společnosti národů – Vznik KSČ – Vznik 

SSSR        ANO NE 

e) Vznik NATO – Vypuknutí Korejské války – Měnová reforma v ČSR – Vznik Varšavské smlouvy – 

Suezská krize       ANO NE 

 

15. Podtrhněte dvě osobnosti, které souvisejí s otázkami (za správné podtržení  1 bod, celkem 4 

body)  

 

a) Kdo patřil k německy píšícím spisovatelům působícím v Praze? 

E. M. Remarque – T. Mann – E. E. Kisch – F. Kafka 

 

b) Kdo byl ministerským předsedou v době první republiky? 

Jan Černý – Antonín Švehla – Alois Rašín – Jan Šrámek 
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16. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za každou správnou odpověď 1 bod, 
celkem 6 bodů) 
  

  A             B                    C 
            

 
  D               E                      F 
      
 
1. Oldřich Nový; 2. Kunhuta Uherská; 3. Martin Luther; 4. Matka Tereza; 5. Klement VII.; 6. 

Abraham Lincoln; 7. John Wycliffe; 8. Ladislav Pešek; 9. Kardinál Richelieu; 10. Benjamin Franklin; 

11. Sv. Ludmila; 12. Zdislava z Lemberka 

 

A) 11 (Sv. Ludmila)  B) 3 (Martin Luther)  C) 8 (Ladislav Pešek) 

D) 10 (Benjamin Franklin) E) 9 (Kardinál Richelieu) F) 4 (Matka Tereza) 
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17. Určete, co zobrazuje následující karikatura (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 4 
body) 

 
 

a) Jak se jmenuje osoba zachycená na karikatuře?   Adolf Hitler 

b) Ke které události tato karikatura odkazuje?    blesková válka 

c) Uveďte alespoň 2 symboly, které použil autor karikatury?  celkově postava funícího šneka 

znázorňující pomalé tempo, hákový kříž a knír, jež symbolizují Hitlera 

 

18. Doplňte chybějící názvy míst do vět a zaznačte je číslem do kroužků na mapě (každá správná 

odpověď či zaznačení 1 bod, celkem 10 bodů) 

1) Moravské město, přezdívané také jako Hanácké Athény, které bylo zapsáno na seznam UNESCO 

v roce 1998. Dříve letní sídlo olomouckých biskupů. Dominantou města je zámek, Podzámecká a 

Květná zahrada……………Kroměříž.  

2) Určete název města, ve kterém byly v 19. století zřízeny strojírny Škoda. Město je známé také 

výrobou piva. V tomto roce má také titul Evropské hlavní město kultury…..Plzeň. 

3) Napište název vrchu, na který podle pověsti doputoval praotec Čech. Dodnes je na jeho vrcholu 

románská rotunda svatého Jiří. Hora i rotunda jsou zapsány mezi národní kulturní památky….Říp. 

4) Určete název obce, která se nachází v Čechách a v roce 1645 se zde střetla švédská a rakouská 

vojska v největší bitvě třicetileté války na českém území…..Jankov. 

5) Město se nachází na řece Dyji. Je zde řada památek, z nichž nejvýznamnější je rotunda svaté 

Kateřiny, kde jsou zachovány románské nástěnné malby vyobrazující přemyslovskou 

dynastii…Znojmo. 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
Viz výše 
 
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: 76 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  50,14  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,78 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
 
Ostrava  19. 6. 2015 
Za správnost odpovídá: doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. 
 


