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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: České a československé dějiny 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 

TEST C 
  
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) 

Potom se kníže, jehož tvář tonula radostí v slzách, takto modlí: "Kristův mučedníku, svatý 

Vojtěše, jenž jsi měl s námi vždy a všude slitování, vzhlédni na nás nyní s obvyklou laskavostí, 

buď milostiv nám hříšníkům a dopřej milostivě, abys od nás, ač nehodných, směl býti donesen 

k svému sídlu pražského kostela." Divná to věc a přímo úžasná: kdežto před třemi dny se 

nemohli dotknouti náhrobku, tehdy hned vyzdvihli kníže a biskup bez překážky jeho tělo z 

hrobu a pokryvše je hedvábím postavili nahoře na oltáři, aby lid mohl věnovati dary, jež 

zaslíbil Bohu a jeho světci. 

a) Ve kterém roce k události došlo?  1039  
b) Kdo byl autorem textu?    Český kníže Břetislav I. 
c) K jakému činu se text váže?   Vyzvednutí ostatků sv. Vojtěcha v Hnězdně 

přenesení do Prahy 

 
2.  Zakroužkujte správnou odpověď (za správné zakroužkování 1 bod, celkem 4 
body) 
a) křesťanský náboženský směr, který tvrdí, že Bůh otec a Bůh syn nejsou stejné podstaty 

I. luteránství II. pravoslaví  III. ariánství  IV. katolictví 
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b) pohraniční území budovaná Karlem Velikým za účelem zadržení nepřátelských útoků 
I. marky  II. hrabství  III. vévodství  IV. thémata 

c) Ferdinand I. Habsburský pro finanční správu monarchie založil 
I. tajnou radu II. dvorskou radu III. dvorský úřad IV. dvorskou komoru 

d) vrcholný orgán OSN, jehož stálými členy jsou vítězové druhé světové války 
I. sekretariát II. rada bezpečnosti III. poručenská rada IV. valné shromáždění 

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

a) dvanáct oddaných stoupenců Ježíše Krista, kteří měli šířit myšlenky křesťanství 

APOŠTOLOVÉ 

b) změna či přestup k jiné náboženské víře nebo vyznání NÁBOŽENSKÁ KONVERZE 

c) umělecký směr převládající na dvoře Rudolfa II.  MANÝRISMUS  

d) uvedení státu do válečné pohotovosti povoláním vojáků ze zálohy  MOBILIZACE 

e) historická věda zabývající se platebními prostředky  NUMISMATIKA 

 

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

490 př. n. l., 480 př. n. l., 973, 1063, 1421, 1426, 1431, 1453 1516, 1526, 1556, 1575, 1805, 

1813, 1896, 1912, 1933, 1935, 1961, 1963  

Čáslavský sněm 1421 První novodobé olympijské hry 1896 

Založení olomouckého biskupství 1063 Upálení Jany z Arku   1431 

E. Beneš poprvé prezidentem 1935 Bitva u Moháče   1526 

Bitva u Trafalgaru 1805 Atentát na J. F. Kennedyho  1963 

Příchod jezuitů do Čech 1556  Bitva u Marathónu    490 př. n. l. 

 

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

a) F. Palacký    1) heliocentrická koncepce 
b) M. Koperník    2) Geschichte von Böhmen 
c) J. Masaryk    3) Radeckého pochod 
d) R. Schuman    4) ministr zahraničí ČSR 
e) R. Diesel    5) návrh sjednocené Evropy 

6) gravitační zákon 
7) spalovací motor 

A (2) B (1) C (4) D (5) E (7) 
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6.  Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, celkem 
5 bodů) 
 

a) Řek – zakladatel vědecké historie – peloponéské války – 5. století př. n. l. (Thukýdidés) 

b) francouzský král – dynastie Kapetovců – papežství v Avignonu – 13./14. století (Jindřich 

IV. Sličný) 

c) Němec – ministr propagandy – představitel NSDAP – 1. pol. 20. století (J. Goebbels) 

d) Čech – generál – ministr obrany – prezident (L. Svoboda) 

e) filozof – disident – mluvčí Charty 77 – †1977 (J. Patočka) 

 
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) Achajové – Chetité – Iónové – Dórové – Aiolové  
(Chetité nejsou starořeckým etnikem) 
…………………………………………………………………………………….. 
b) Ostrogóti – Langobardi – Vizigóti – Ottoni – Vandalové  
(Ottoni nejsou germánským etnikem, které během 6. a 7. stol. vytvořilo na troskách římského 
dominátu raně středověký barbarský nástupnický stát) 
 
…………………………………………………………………………………….. 
c) panovnický absolutismus – Jean-Baptiste Colbert – zrušení ediktu nantského – 
merkantilismus – girondisté 
(girondisté nepatří do Francie Ludvíka XIV.) 
 
……………………………………………………………………………………. 
d) liberalismus – anarchismus – nacionalismus – utopický socialismus – jansenismus  
(jansenismus není politickým myšlenkovým proudem v 19. stol., nýbrž reformním proudem 
v katolické církvi v 17. stol.) 
 
……………………………………………………………………………………. 
e) Hermann Göring – Martin Bormann – Rudolf Hess – Paul von Hindenburg – Heinrich 
Himmler  
(Paul von Hindenburg není nacistickým pohlavárem) 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
8.  Odpovězte ANO nebo NE, zda se mohly tyto osobnosti teoreticky za 
svého života potkat? (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
Titus Flavius Vespasianus – Kleopatra VII.   NE 
Karel Kryl – Alois Rašín     NE 
Sv. Metoděj – Konstantin I. Veliký    NE 
Friedrich Engels – František Ladislav Rieger  ANO 
Martin Luther – Hernán Cortés    ANO 
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9.  Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
a) Kanton   Čína 
b) Uppsala   Švédsko 
c) Golanské výšiny  Izrael (Sýrie) 
d) Lykeion   Řecko 
e) Mekka   Saudská Arábie 
 
 
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) Ruská únorová revoluce 
b) První použití chemické zbraně v boji 
c) Utvoření „Československých“ legií 
d) Vznik ČSR 
e) Sarajevský atentát 

 
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 

 
 

 

Zimní palác, Petrohrad, baroko 
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B) Napište název období, do něhož se malba řadí, a uveďte dva jeho představitele 

 
 
Gotická malba, Mistr Třeboňského oltáře, Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr 
Litoměřického oltáře, Mistr Theodorik … 
 
 
C) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky 

 
 

Klasicismus (Novoklasicismus), symetrie, geometrie, rovné linie, trojúhelníkové štíty, 
antické sloupy 
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12. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (každá správná odpověď 1 bod, 
celkem 4 body) 
 
1.                                                                                2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.                                                                               4. 

 

        
 
1) K jaké události se dané obrázky vztahují a kde se odehrála? 
Kostnický koncil, Kostnice 
2) Kdo v rámci této události přišel o život a kdy se to stalo? (den, měsíc, rok) 
Mistr Jan Hus, 6. 7. 1415 
3) Kdo je osobností na druhém obrázku a jak se váže k této události? 
Jeroným Pražský, ten byl také upálen (1416) 
4) Jaký konflikt následoval po této události? 
Husitská revoluce 
 
13.  Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich pole působnosti (za správné 
přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
1.  Jan Kotěra     A. Chemie 
2. František Kupka    B. Divadelnictví 
3. Jiří Frejka     C. Architektura 
4. Josef Pekař     D. Malířství 
5. Jaroslav Heyrovský    E. Dějepisectví 
 

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
C D B E A 
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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) Bitva u Platají – Vznik prvního délského (athénského) námořního spolku – Peloponéská 
válka – Bitva u Gaugamél – Bitva u Issu 
ANO NE (1,2,3,5,4) 
b) Nástup Jagellonců na český trůn – Konec Stoleté války – Objevení Ameriky – 
Svatováclavská smlouva – Bitva u Moháče 
ANO NE (2,1,3,4,5) 
c) Válka o rakouské dědictví – Třetí slezská válka – Bostonské pití čaje – Patent o zrušení 
člověčenství (nevolnictví) – Druhé dělení Polska 
ANO NE 
d) Clevelandská dohoda – Brusilovova ofenzíva – Bitva u Zborova – Pittsburská dohoda – 
Saint-Germainská smlouva 
ANO NE 
e) Slovenské národní povstání – Klement Gottwald prezidentem – Začátek Korejské války – 
Měnová reforma v ČSR – XX. sjezd KSSS 
ANO NE 
 
 
15. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za správnou 
odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 
 

       
       A                B             C 
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        D    E            F  
 
1. Pavel Tigrid, 2. Jan Žižka, 3. Bedřich Smetana, 4. Milada Horáková, 5. sv. Anežka, 6. Neil 

Armstrong, 7. sv. Ludmila, 8. Jan Neruda, 9. gen. Jan Syrový, 10. Jurij Gagarin, 11. Margaret 

Thatcherová, 12. Jiří Gruša 

 
A) Margaret Thatcherová  B) Pavel Tigrid   C) sv. Anežka   

D) Jan Žižka    E) Jan Neruda   F) Jurij Gagarin 

 
 
16.  Prohlédněte si karikaturu a odpovězte na otázky (za každou správnou 
odpověď 1 bod, celkem 4 body)  
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1. Co to byl Marshallův plán (stručně charakterizujte)?  V roce 1947 vyhlásily Spojené 
státy americké tzv. Marshallův plán spočívající v nabídce pomoci při urychlení 
hospodářské obnovy poválečné Evropy. Současně byla tato hospodářská pomoc součástí 
počínajícího velmocenského soupeření mezi USA a SSSR. 
2. Co symbolizuje dřevěný plot?     Železnou oponu 
3. Která strana představuje komunistickou Evropu?  Dolní část obrázku. 
4. Jaký byl postoj ČSR k Marshallovu plánu?   ČSR měla o pomoc zájem, ale na 
nátlak Moskvy musela Marshallův plán odmítnout. 
 
17.   Doplňte chybějící názvy míst a zaznačte je číslem do kroužků na mapě 

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

 
 
1) Formální sídlo vlády Philippa Pétaina za druhé světové války ……………….. (Vichy) 
2) Mezi 4. a 11. únorem 1945 se zde konala konference vedoucích představitelů USA, Velké 
Británie a SSSR ………………… (Jalta) 
3) Sídlo prvního sněmu demokraticky volených zástupců členských států Německého spolku 
z let 1848/49 ležícího na řece Mohan………………. (Frankfurt nad Mohanem) 
4) Malé město kde se roku 1812 odehrála krvavá bitva mezi Napoleonovou a ruskou carskou 
armádou ……………….. (Borodino) 
5) Město, které bylo roku 1162 dobyto Fridrichem I. Barbarossou s účastí českého knížete 
Vladislava II. …………… (Milán) 
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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: 2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 38 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 6,36   

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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TEST D 
  
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) 

 

Druhé: aby velebná svátost těla a krve Božie pod oběma zpósobama chleba a vína všem 
věrným křesťanuom, jimž hřiech smrtedlný nepřekážie, svobodně byla dávána, podlé 
ustavenie a přikázanie Spasitele (Math. 26,26-28; Marci 14,22-24; Lucae 22,17-20), jenž 
die: Vezměte a jezte, toť jest tělo mé, a Píte z toho všichni, toť jest krev má nového 

poručenstvie, jenž za mnohé vylita bude; a tu přikazuje apoštolóm řka: To čiňte; a Výklad 
(Glossa interlinearis) die: "To jest, vezměte a jiným dávejte na mé zpomínanie" 

 

a) Kterého dokumentu je tento druhý bod součástí?  Čtyři artikuly pražské 

b) Z kterého roku text pochází?   1420 

c) Co měl tento dokument zaručovat?  Svobodné hlásání slova božího, 
přijímání podobojí, zákaz světského panování kněží, trestání hříchů u všech 
stavů. 

2.  Zakroužkujte správnou odpověď (za správné zakroužkování 1 bod, celkem 4 
body) 
 
a) řadový člen středověké městské rady 

I. konšel  II. rychtář  III. patricij  IV. purkmistr 
b) stříbrná mince ražena v Jáchymově 

I. florén  II. brakteát  III. dukát  IV. tolar 
c) směr prosazující nutnost zvýšení počtu obyvatelstva, např. v pruském království 

I. fyziokratismus II. populacionismus III. monetarismus IV. merkantilismus 
d) diplomatický zástupce Vatikánu na úrovni velvyslance 

I. kardinál  II. arcibiskup  III. nuncius  IV. biskup 
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3.  Napište správný pojem (za správný pojem 1 bod, celkem 5 bodů) 

 
a) stát, v jehož čele stojí král, ale jeho moc je omezena parlamentem a ústavou 

KONSTITUČNÍ MONARCHIE 
b) nacionalistické židovské hnutí usilující od konce 19. století o vlastní stát SIONISMUS 
c) umělecký a životní styl měšťanstva v první polovině 19. století  BIEDERMEIER 
d) rasová diskriminace nebělošského obyvatelstva v Jihoafrické republice APARTHEID 
e) největší vojenská jednotka římské armády, která se dále dělila na kohorty  LEGIE 

 

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

217 př. n. l., 202 př. n. l., 732, 800, 863, 906, 1307, 1310, 1492, 1498, 1713, 1740, 1772, 1795, 

1848, 1867, 1925, 1929, 1951, 1967 

Rakousko-uherské vyrovnání  1867 Bitva u Tours     732 

První dělení Polska 1772 Příchod Cyrila a Metoděje na Moravu  863 

Připojení Tibetu k Číně 1951 Pragmatická sankce    1713 

Kolumbus objevuje nový kontinent 1492 bitva u Zamy    202 př. n. l. 

Jindřich Korutanský českým králem 1307 Krach na newyorské burze   1929 

 

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

a) A. Rosenberg    1) Mýtus 20. století 
b) M. Buonarroti    2) Židovský stát 
c) J. Watt     3) Komunistický manifest 
d) J. Pekař    4) výzdoba Sixtinské kaple 
e) K. Marx    5) parní stroj 

6) Kniha o Kosti 
7) encyklika Rerum Novarum 

A (1)  B (4) C (5) D (6) E (3) 
 
6.  Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, celkem 
5 bodů) 
a) římský císař – edikt milánský – koncil v Nikaie – 3./4. století n. l. (Konstantin I. Veliký) 

b) člen jednoty bratrské – pedagog – Pansofie – 16./17. století (J. A. Komenský) 

c) Francouz – vojevůdce ve službách Habsburků – bitva u Petrovaradína – 17./18. století 

(Evžen Savojský) 

d) český politik – vedoucí představitel Národní (staročeské) strany – první česká encyklopedie 

– 19. století (F. L. Rieger) 

e) Slovák – politik – předseda HZDS – rozdělení Československa (Vladimír Mečiar) 
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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) Myrón – Polykleitos – Thukýdidés – Feidias – Práxitelés   
(Thukýdidés není starořeckým sochařem) 
 
…………………………………………………………………………………….. 
b) křížová žebrová klenba – lomený oblouk – arkády – vnější opěrný sytém pilířů a oblouků 
– princip vertikalismu  
(arkády nejsou architektonickým prvkem typickým pro gotiku, nýbrž pro renesanci)  
 
…………………………………………………………………………………….. 
c) Thomas Jefferson – Benjamin Franklin – George Washington – markýz de La Fayette – 
Horatio Nelson 
(Horatio Nelson nepatří k osobnostem americké revoluce 1775-1781) 
 
……………………………………………………………………………………. 
d) Denis Diderot – George Gordon Byron – Alexandr Dumas st. – Heinrich Heine – 
Alexandr Sergejevič Puškin 
(Denis Diderot není představitelem romantismu 19. stol.) 
 
……………………………………………………………………………………. 
e) Jurij Vladimirovič Andropov – Nikita Sergejevič Chruščov – Boris Nikolajevič Jelcin – 
Leonid Iljič Brežněv – Michail Sergejevič Gorbačov  
(Boris N. Jelcin nebyl generálním tajemníkem ÚV KSSS) 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
8.  Odpovězte ANO nebo NE, zda se mohly tyto osobnosti teoreticky za 
svého života potkat? (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
Periklés – Sókratés      ANO 
Giovanni Boccaccio – Karel IV.    ANO 
Jan Palach – Reinhard Heydrich     NE 
Milan Rastislav Štefánik – Sándor Petöfi   NE 
Alfred Dreyfus – Alfons Mucha    ANO 

             

9.  Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
a) Soluň    Řecko 
b) Santiago de Compostela  Španělsko 
c) Katyň    Rusko 
d) Mys Dobré naděje   Jihoafrická republika, JAR 
e) Karélie    Finsko (Rusko) 
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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) Neúspěch 3. pětiletky 
b) Vpád vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR 
c) Šikova reforma 
d) Zrušení cenzury 
e) Alexandr Dubček 1. tajemníkem ÚV KSČ 

 
 
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 

 
 

Parthenón, Athény, dórský řád (styl) 
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B) Napište název období, do něhož se malba řadí, a uveďte dva jeho představitele 

 
Impresionismus, Claude Monet, Édouard Manet, Edgar Degas, Paul Gaugin, Paul 
Cézanne, Antonín Slavíček 
 
 
C) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky 

 
 

Baroko, monumentalita, nepravidelné půdorysy, množství oblouků, elips, symetrie, 
zdobnost … 
 
12. 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 události se obrázky vztahují? 
Atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha, následná heydrichiáda 
2) Kde a kdy k události došlo? (den, měsíc, rok) 
V Praze Libni, 27. 5. 1942 
3) Napište, kdo je na třetím obrázku a jak s danou událostí tyto postavy souvisí? 
Kubiš a Gabčík, atentátníci, členové výsadku Anthropoid 
4) Co zobrazuje poslední obrázek? 
Symbol tzv. druhé heydrichiády - vyhlazení Lidic, památník v Lidicích, lidické děti 
 
 
13.  Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich pole působnosti (za správné 
přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
1. Cato      A. Básnictví 
2. Seneca     B. Dějepisectví 
3. Svatý Augustin   C. Filozofie 
4. Livius     D. Řečnictví 
5. Vergilius    E. Teologie 
 

 
 
 

 
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) Bitva u Thermopyl – Bitva u Salamíny – Založení egyptské Alexandrie – Sepsání zákonů 
12 desek – Bitva u Aegatských ostrovů 
ANO NE (1,2,4,3,5) 
b) Upálení mistra Jeronýma Pražského – Upálení Jany z Arku – Bitva u Lipan – Objevení 
Ameriky Kolumbem – Vladislavské zřízení zemské 
ANO NE 
c) Vznik Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách – Stadionova (oktrojovaná) ústava – 
Silvestrovské patenty – Říjnový diplom – Otevření Národního divadla 
ANO NE 

1. 2. 3. 4. 5. 
D C E B A 
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d) Konference v Locarnu – Krach na newyorské burze – Italská agrese v Habeši – Noc 
dlouhých nožů – Začátek Španělské občanské války 
ANO NE (1,2,4,3,5) 
e) Vyhlášení nezávislosti Izraele – Vznik Německé demokratické republiky – Suezská krize – 
Ústava ČSSR – Stavba berlínské zdi  
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. Karel Čapek, 2. sv. Václav, 3. Ludvík Vaculík, 4. Neil Armstrong, 5.  Matyáš Habsburský, 

6. sv. Jiří, 7. Rudolf II., 8. George Washington, 9. Hugo Haas, 10. Albert Einstein, 11. Jurij 

Gagarin, 12. Josef Jungmann 

 
A) Hugo Haas  B) Ludvík Vaculík    C) sv. Jiří  
D) Rudolf II.   E) George Washington  F) Neil Armstrong 
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16.  Prohlédněte si karikaturu a odpovězte na otázky (za každou správnou 
odpověď 1 bod, celkem 4 body)  
 

 

 

1. Které dvě osobnosti jsou na karikatuře zobrazeny?   Rakousko-uherský císař 
František Josef I. a německý císař Vilém II. 
2. Co mají znamenat názvy zemí na prstech ruky?    Jedná se o názvy zemí, 
které bojovaly proti Rakousko-Uhersku a Německu. 
3. Jakou událost tedy karikatura zobrazuje? Událost vymezte lety.  1. světová válka, 
1914 - 1918 
4. Které dva mocenské bloky proti sobě v této události stály?  Trojspolek a Trojdohoda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




