Přijímací test Nmgr. Historie, celkem 50 bodů
Registrační číslo:
Zakroužkujte správnou odpověď, neškrtejte! U otázek a), b), c) d) je pouze jedna možnost
správná – Vypněte své mobilní telefony! Děkujeme.
1) V bitvě u Vogastisburku porazili Slované pod vedením kupce Sáma:2
a) Huny

b) Franky

c) Maďary

d) Pečeněhy

2) Jeroným Pražský byl odsouzen a upálen na koncilu v:2
a) Pise

b) Kostnici

c) Basileji

d) Ferraře

3) Římský král Václav IV. pocházel z dynastie:2
a) Lucemburků

b) Habsburků

c) Wittelsbachů

d) Valois

4) Tzv. Pragmatickou sankci vydal:2
a) Karel I. roku 1916
b) Rudolf II. roku 1609
c) Karel VI. roku 1713
d) Ferdinand II. roku 1627
5) V třicetileté válce nebojoval:2
a) Karl Bonaventura Buquoy
b) Albrecht z Valdštejna
c) Jan Josef Václav Radecký z Radče
d) Jindřich Matyáš Thurn
6) Francie bojovala ve válce o španělské dědictví za vlády francouzského krále:2
a) Františka I.

b) Jindřicha IV.

c) Ludvíka XIII.

d) Ludvíka XIV.

7) Historický velkofilm Amadeusrežíroval:2
a) Martin Frič
Forman

b) František Vláčil

c) Otakar Vávra

d) Miloš

8) Vyberte správnou variantu chronologicky seřazených událostí od nejstarší po
nejmladší:2
a) Velká severní válka, Válka o bavorské dědictví, Sedmiletá válka, Velká
francouzská revoluce
b) Velká francouzská revoluce, Sedmiletá válka, Válka o bavorské dědictví, Velká
severní válka
c) Sedmiletá válka, Velká francouzská revoluce, Válka o bavorské dědictví, Velká
severní válka
d) Válka o bavorské dědictví, Velká francouzská revoluce, Velká severní válka,
Sedmiletá válka
9) Součástí napoleonských válek nebyla bitva u:2
a) Borodina

b) Slavkova

c) Solferina

d) Wagramu

10) Operace Barbarossa byl krycí název pro útok nacistického Německa na:2
a) Polsko

b) Francii

c) Anglii

d) SSSR

11) Národní divadlo v Praze bylo vybudováno:2
a) v 18. století

b) v 1. polovině 19. století

c) v 2. polovině 19. století d) v roce 1918

12) Nositelem Nobelovy ceny za literaturu je:2
a) Jaroslav Seifert

b) Jaroslav Heyrovský

c) Otto Wichterle

d) Nikola Tesla

13) Který z uvedených mužů nebyl prezidentem ČSR:2
a) Klement Gotwald

b) Jan Masaryk

c) Antonín Novotný

d) Ludvík Svoboda

14) Kladsko, které bylo součástí zemí Koruny české, leží dnes na území:2
a) Německa

b) Rakouska

c) Slovenska

d) Polska

15) Prezidentem České a Slovenské federativní republiky v letech 1990-1992 byl:2
a) Gustáv Husák

b) Václav Klaus

c) Miloš Zeman

d) Václav Havel

16) Vysvětlete termín emfyteuze.4
17) V čem spočíval pro Evropu význam velkých zámořských objevů od konce 15.
století?4
18) Co rozumíte pod pojmem heydrichiáda.4
19) Co řešil Marshallův plán?4

20) Pokuste se vysvětlit důvody vedoucí k rozpadu Československa a vzniku samostatné
ČR a SR 1. ledna 1993.4
Vyhodnocení přijímacího testu nav. mgr., Historie, 2021 vzor
1) b, 2) c, 3) b, 4) c, 5) a, 6) d, 7) b, 8) c, 9) b, 10) b, 11) c, 12) b, 13) c, 14) b, 15) d, 16) a,
17) d, 18) b, 19) c, 20) c, 21) Německé (zákupní) právo, rozšiřuje se v českých zemích ve 13.
století v souvislosti s vnitřní a vnější kolonizací země, 22) Objev nových kontinentů,
budování kolonií evropských monarchií v nových oblastech, příliv drahých kovů na evropský
kontinent, nové zemědělské plodiny (brambory, rajčata, kukuřice, cukr), mocenský vzestup
Španělska, rivalita mezi Španělskem, Portugalskem, Anglií, Francií a Holandskem při
ovládnutí námořních cest, 23) Vymření španělské větve Habsburků, rivalita mezi Španělskem
a Francií na jedné straně a Anglií, Pruskem a habsburskou monarchií na straně druhé, 24)
Úspěch nacionálního socialismu: nabízí řešení sociálních a ekonomických problémů, politické
vyhrocení nacionálního směřování, 25) Období teroru po atentátu na zastupujícího říšského
protektora R. Heydricha, 26) Historická antropologie studuje konkrétního jedince, jeho
jednání, postoje, pocity, způsob myšlení a snaží se ho interpretovat v rámci jeho dobového
způsobu vnímání, 27) Rozvoj průmyslové výroby, výstavba továren, rozmach těžby uhlí
vyžaduje velké množství nových pracovních sil. Příliv venkovského obyvatelstva do měst,
výstavba domů pro tovární dělníky,28) Ombudsman – ochránce veřejných práv. Politicky
nezávislá osoba, volená parlamentem, jejíž úkolem je řešit stížnosti občanů země na jednání
státní správy, 29) Všeobecná sympatie k SSSR a k levicovým myšlenkám po 2. světové válce,
nedůvěra k tradičním prvorepublikovým politickým stranám, 30) Prohlubující se ekonomická
a společenská krize, sílící občanská hnutí a aktivity, působení disentu, nereálnost programu o
reformu komunismu, 31) Závody ve zbrojení, ideologický boj, snaha o rozšíření sfér vlivu
v dalších světadílech (Korejská válka, válka ve Vietnamu, Karibská krize, dekolonizace
Afriky, Afghánistán), 32) Naplnění snah Slováků o vytvoření samostatného státu, nesouhlas
Slováků s centrálním řízením země z Prahy

