
Ročníkový test 6 
 

UZAVŘENÉ OTÁZKY 

 

1) Mezi pravěká sídla, která lze považovat za první 

města na světě nepatří: 

a) Çatal Hüyük 

b) Jericho  

c) Karanovo 

d) Trója 

 

2) Která z následujících věd se zabývá studiem člověka 

a jeho kultury? 

a) fyziologie 

b) paleontologie 

c) antropologie 

d) anatomie 

 

3) Z jaké oblasti se do Evropy rozšířilo zemědělství? 

a) Blízký východ 

b) Dálný východ 

c) severní Afrika 

d) střední Afrika 

 

 

 

 

 

 

 

4) Jak se označovali lidé, kteří byli v indickém 

kastovním systému nejvýše postavení? 

a) šúdrové 

b) kšatrijové 

c) vaišjové 

d) brahmáni 

 

5) První evropská civilizace vznikla na ostrově: 

a) Ithaka 

b) Kréta 

c) Rhodos 

d) Kypr

 

 

6) HÁDEJ, KDO JSEM 

 

Narodil jsem se jako princ královského rodu jako Gautama Siddhártha a do svých 29 let jsem žil chráněn před světem 

mimo palác, před světem nemocí, utrpení a smrtí. Tento způsob života jsem opustil a vydal se na cestu za opravdovým 

poznáním. Formuloval jsem základy víry, která je dnes rozšířena po celém světě. Spíše než jako náboženství je však 

vnímána jako filosofie či životní styl. 

 Buddha  

 

7) POZNEJ UDÁLOST NA OBRÁZKU 

boj Odyssea s Kyklopem Polyfémem 

 

  



SEŘAZOVAČKA 

 

8) Seřaď pravěká období podle převažujícího užitného materiálu. (ŘEŠENÍ: b, c, a, d) 

a) bronz   

b) kámen 

c) měď 

d) železo 

 

9) Srovnej hierarchii egyptské společnosti od nejvýše postaveného. (ŘEŠENÍ: d, c, a, b) 

a) rolníci, řemeslníci 

b) otroci 

c) kněží, úředníci, vojenští velitelé 

d) faraon 

 

10) Chronologicky seřaď období řeckých dějin. (ŘEŠENÍ: c, d, b, a) 

a) klasické období (období rozkvětu, ale i krize městských států) 

b) archaické období (formování poleis) 

c) období egejské kultury (krétsko-mykénská kultura) 

d) homérské období (období „temných staletí“) 

 

11) Chronologicky seřaď egyptské vládce. (ŘEŠENÍ: b, a, d, c) 

a) Tutanchamón 

b) Ramses II. 

c) Alexandr Veliký 

d) Kleopatra 

 

 

12) K pojmům přiřaď jejich charakteristiku. (ŘEŠENÍ: A2, B1, C6, D4, E5, F3) 

 

A) HALIKARNASSOS  1) ARTEMIDIN CHRÁM 

B) EFESOS    2) MAUZOLEUM 

C) RHODOS    3) FEIDOVA SOCHA DIA 

D) FAROS    4) MAJÁK NA OSTROVĚ 

E) BABYLÓN    5) VISUTÉ ZAHRADY SEMIRAMIDINY 

F) OLYMPIA    6) KOLOS 

 

 

 

 

 

 

  



Ročníkový test 7 
 

UZAVŘENÉ OTÁZKY 

 

1) Co v doslovném překladu znamená slovo 

„renesance“? 

a) napodobení 

b) znovuzrození 

c) obnovení 

d) následování 

 

2) Který germánský kmen neosidloval na přelomu  

5. a 6. století Britské ostrovy? 

a) Anglové 

b) Gótové 

c) Sasové 

d) Jutové 

 

3) Kníže Jaromír z rodu Přemyslovců byl jednou svázán 

a ponižován přeskakováním jeho těla koňmi rodu: 

a) Doudlebů 

b) Zličanů 

c) Vršovců 

d) Slavníkovců 

 

 

 

 

 

 

 

4) Jakým jazykem byla psána Kosmova kronika? 

a) latinsky 

b) německy 

c) česky 

d) staroslověnsky 

 

5) Stěhování národů mělo vliv i na vlastní jména 

evropských území. Které území na jihu Španělska bylo 

pojmenováno po germánském kmeni? 

a) Galicie 

b) Extremadura 

c) Murcia 

d) Andalusie 

 

6) HÁDEJ, KDO JSEM 

 

Českým králem jsem se stal ve velice útlém věku. Namísto mě však vládl Ota Braniborský a já byl zajatcem na hradě 

Bezděz. Poté, co mě česká šlechta ze zajetí vykoupila, se vše obrátilo k lepšímu. Z Kutné Hory se stalo významné centrum 

těžby stříbra, vznikla zde mincovna ve Vlašském dvoře a začala se tu razit nová mince – pražský groš. Roku 1300 jsem se 

stal i králem polským a o rok později jsem pro svého syna získal i korunu uherskou, čímž můj rod dospěl k mocenskému 

vrcholu. 

 Václav II.  

 

7) POZNEJ UDÁLOST NA OBRÁZKU 

bitva na Bílé hoře 

  



SEŘAZOVAČKA 

 

8) Chronologicky seřaď křesťanské reformátory podle data jejich narození. (ŘEŠENÍ: c, b, d, a) 

a) Jan Kalvín 

b) Jan Hus 

c) Jan Viklef 

d) Martin Luther 

 

9) Chronologicky seřaď události. (ŘEŠENÍ: b, c, d, a) 

a) 1. pražská defenestrace 

b) Zikmund Lucemburský českým králem 

c) smrt Václava IV. 

d) český zemský sněm v Čáslavi 

 

10) Chronologicky seřaď události vlády Karla IV. (ŘEŠENÍ: c, b, d, a) 

a) počátek stavby Karlova mostu 

b) zahájení stavby Svatovítské katedrály 

c) založení Univerzity Karlovy 

d) korunovace císařem Svaté říše římské 

 

11) Chronologicky seřaď události. (ŘEŠENÍ: d, a, b, c) 

a) smrt knížete Oldřicha 

b) korunovace prvního českého krále 

c) převoz ostatků sv. Vojtěcha z Hnězdna do Prahy 

d) Boleslav Chrabrý českým knížetem 

 

 

12) K pojmům přiřaď jejich charakteristiku. (ŘEŠENÍ: A6, B4, C5, D3, E2, F1) 

 

A) OPAT    1) ŠIŘITEL NÁBOŽENSTVÍ, VZDĚLÁNÍ, KULTURY 

B) POUSTEVNÍK   2) PŘEDSTAVENÁ ŽENSKÉHO KLÁŠTERA 

C) KACÍŘ    3) ČLOVĚK VYKONÁVAJÍCÍ NÁBOŽENSKOU CESTU 

D) POUTNÍK    4) ČLOVĚK ŽIJÍCÍ OSAMOTĚ PRO VĚTŠÍ KLID NA ROZJÍMÁNÍ A MODLITBY 

E) ABATYŠE    5) ČLOVĚK NESDÍLEJÍCÍ VĚTŠINOVÝ NÁZOR NÁBOŽENSKÉ SKUPINY 

F) MISIONÁŘ   6) PŘEDSTAVENÝ MUŽSKÉHO KLÁŠTERA 

 

 

 

 

 

  



Ročníkový test 8 
 

UZAVŘENÉ OTÁZKY 

 

1) Bitva na Bílé hoře trvala přibližně: 

a) 1,5 hodiny 

b) 2,5 hodiny 

c) 3,5 hodiny 

d) 4,5 hodiny 

 

2) Jakýmsi rodovým znakem Habsburků byly: 

a) kudrnaté vlasy 

b) velké pysky 

c) malé nosy 

d) ploché nohy 

 

3) Mezi kroky Marie Terezie nepatří: 

a) převzetí správy státu centrálními úřady 

b) zpřísnění robotní povinnosti 

c) soupis veškeré poddanské půdy 

d) první sčítání lidu 

 

 

 

 

 

 

4) Kolik cm měřil 

Napoleon Bonaparte? 

a) 157 

b) 167 

c) 177 

d) 187 

 

5) Tomáš Garrigue Masaryk se narodil: 

a) před 170 lety 

b) před 160 lety 

c) před 150 lety 

d) před 140 lety

 

6) HÁDEJ, KDO JSEM 

 

V roce 1854 jsem se provdala za svého bratrance Františka Josefa I., měli jsme spolu čtyři děti, manželství ale přes 

prvotní zamilovanost nebylo nakonec šťastné. Jediný syn Rudolf spáchal sebevraždu. Většinu času jsem trávila na cestách 

mimo Vídeň. Velmi jsem si zakládala na štíhlé postavě, téměř jsem nejedla a hodně sportovala. V roce 1898 mě v Ženevě 

zabil atentátník. 

Alžběta Bavorská – císařovna Sisi 

7) POZNEJ UDÁLOST NA OBRÁZKU 

 

 
Bostonské pití čaje  



SEŘAZOVAČKA 

 

8) Chronologicky srovnej bitvy napoleonských válek: 

a) bitva u Lipska 

b) bitva u Slavkova 

c) bitva u Waterloo   (ŘEŠENÍ: b, d, c, a) 

d) bitva u Trafalgaru 

 

9) Seřaď chronologicky habsburské panovníky  

na českém trůně:  

a) František Josef I. 

b) Ferdinand V. Dobrotivý 

c) František I.    (ŘEŠENÍ: d, c, b, a) 

d) Leopold II. 

10) Chronologicky seřaď události. 

a) vydání České konfese 

b) Turci oblehli Vídeň  

c) bitva na Bílé hoře   (ŘEŠENÍ: a, d, c, b) 

d) české stavovské povstání 

 

11) Chronologicky seřaď vynálezy průmyslové 

revoluce:  

a) zdokonalení parního stroje 

b) elektrický telegraf 

c) parní lokomotiva   (ŘEŠENÍ: a, d, c, b) 

d) horkovzdušný balon 

 

 

12) K pojmům přiřaď jejich charakteristiku. (ŘEŠENÍ: A6, B4, C1, D5, E3, F2) 

 

A) LIBERALISMUS  1) OZNAČENÍ SOCIÁLNÍ VRSTVY MĚŠŤANŮ ČILI PLNOPRÁVNÝCH OBYVATEL MĚST. 

 

B) SOCIALISMUS  2) FILOSOFIE, SOCIÁLNÍ TEORIE, POLITICKÉ HNUTÍ S CÍLEM ZKOUMAT A POTÍRAT PROJEVY 

A PŘÍČINY UTLAČOVÁNÍ ŽENSKÉHO POHLAVÍ. 

 

C) BURŽOAZIE   3) TŘÍDA, JEJÍŽ PŘÍSLUŠNÍCI NEVLASTNÍ VÝROBNÍ PROSTŘEDKY (DĚLNÍCI, ZAMĚSTNANCI)  

A JSOU TEDY OBŽIVOU ZÁVISLÍ NA JEJICH VLASTNÍCÍCH. 

 

D) IMPERIALISMUS  4) IDEOLOGIE POŽADUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ROVNOST VŠECH OBČANŮ, PŘEDSTUPEŇ KOMUNIMUS. 

 

E) PROLETARIÁT  5) VELMOCENSKÁ, DOBYVAČNÁ, EXPANZIVNÍ A MILITANTNÍ POLITIKA VEDENÁ SNAHOU  

O ROZŠÍŘENÍ VLIVU JEDNOHO STÁTU NAD JINÝMI. 

 

F) FEMINISMUS   6) POLITICKÝ SMĚR, FILOSOFICKÝ POHLED, KTERÝ STOJÍ NA TOM, ŽE SVOBODA JE PRIORITNÍ 

POLITICKÁ HODNOTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ročníkový test 9 
 

UZAVŘENÉ OTÁZKY 

 

1) Kdo nebyl přítomen na mnichovské konferenci? 

a) Èdouard Daladier 

b) Neville Chamberlain 

c) Clement Attlee 

d) Benito Mussolini 

 

2) Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2010, kde 

česká reprezentace získala prozatím poslední zlatou 

medaili z tohoto šampionátu, probíhalo v: 

a) Rakousku 

b) Rusku 

c) Německu 

d) Finsku 

 

3) Problém roku 2000 (ang. Year 2000 problem) je 

označení obav lidí na konci 20. století, které se týkaly: 

a) přelidnění planety 

b) příchodu Antikrista 

c) možného chybného naprogramování softwarů 

d) islámského terorismu 

 

 

 

 

 

 

 

4) Která z událostí se nestala v 50. letech? 

a) revoluce na Kubě 

b) stavba Berlínské zdi 

c) smrt Stalina 

d) potlačení povstání v Maďarsku Sovětským svazem 

 

5) K přeměně názvu Československé republiky  

na Československou socialistickou republiku došlo 

roku: 

a) 1950 

b) 1960 

c) 1970 

d) 1980 

 

 

6) HÁDEJ, KDO JSEM 

 

Narodil jsem se roku 1872 v Trhových Svinech. Původně jsem se živil jako právník, ale jsem znám i díky mému překladu 

anglické knihy Tři muži ve člunu. Těsně před druhou světovou válkou na mě padla povinnost, které by se v té době zhostil 

jen málokdo. V této funkci jsem setrval až do konce války. Krátce po jejím skončení jsem zemřel ve vězeňské nemocnici  

na Pankráci.  

 Emil Hácha 

 

7) KTERÝ POPULÁRNÍ NÁPOJ LETOS SLAVÍ ŠEDESÁTINY? 

 Kofola 

  

 

 



SEŘAZOVAČKA 

8) Chronologicky seřaď místa konání letních 

olympijských her. 

a) Barcelona 

b) Sydney 

c) Soul 

d) Atlanta     (ŘEŠENÍ: c, a, d, b) 

 

9) Chronologicky seřaď vědce podle data narození. 

a) Jaroslav Heyrovský 

b) Otto Wichterle 

c) Antonín Holý 

d) Karel Raška    (ŘEŠENÍ: a, d, b, c) 

10) Chronologicky seřaď zlomové bitvy druhé světové 

války: 

a) El-Alamein 

b) Midwai 

c) Stalingrad 

d) vylodění v Normandii   (ŘEŠENÍ: b, c, a, d) 

 

11) Chronologicky seřaď události: 

a) první poválečné volby vyhrávají komunisté 

b) odmítnutí Marshallova plánu 

c) Vítězný únor 

d) demise prezidenta Beneše  (ŘEŠENÍ: a, b, c, d)

 

 

12) K pojmům přiřaď jejich charakteristiku. (ŘEŠENÍ: A4, B5, C1, D6, E2, F3) 

 

A) REPARACE  1) MEZINÁRODNÍ SMLOUVA 

B) PROHIBICE  2) SHROMÁŽDĚNÍ 

C) PAKT   3) VZDÁNÍ SE 

D) ARBITRÁŽ   4) NÁHRADA VÁLEČNÝCH ŠKOD 

E) KONFERENCE  5) ZÁKAZ URČITÉ LIDSKÉ ČINNOSTI (VÝROBA, PRODEJ, VÝVOZ, DOVOZ) 

F) KAPITULACE  6) ŘEŠENÍ SPORŮ MEZI STÁTY POMOCÍ TŘETÍ STRANY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


