ZADÁNÍ PÍSEMNÉHO PŘIJÍMACÍHO TESTU
STUDIJNÍ OBOR HISTORIE-EVROPSKÁ STUDIA
Bakalářské studium prezenční
50 otázek, každá obsahuje pouze jedno správné řešení
Varianta A
1. Velká listina svobod (Magna charta libertatum) z roku 1215 byla v Anglii přijata za vlády:
a) Jindřicha I. Plantageneta
b) Jana Bezzemka
c) Richarda Lví Srdce
d) Viléma Dobyvatele
2. Stoletá válka mezi Francií a Anglií probíhala v letech:
a) 1202-1302
b) 1350-1501
c) 1337-1453
d) 1492-1592
3. V roce 1453 došlo k:
a) dobytí Konstantinopole osmanskými Turky
b) první výpravě Kryštofa Kolumba k americkým břehům
c) dobytí Ceuty Portugalci
d) počátku vlády Jindřicha VIII. Tudora v Anglii
4. Který z uvedených panovníků nebyl španělským králem (španělskou královnou):
a) Karel V. Habsburský
b) Filip II. Habsburský
c) Alžběta I. Tudorovna
d) Filip III. Habsburský
5. Edikt nantský byl vyhlášen francouzským králem Jindřichem IV. v roce:
a) 1598
b) 1685
c) 1610
d) 1714
6. Tordesillaská smlouva z roku 1494 byla:
a) smlouvou o rozdělení světa mezi Španělskem a Portugalskem
b) mírovou smlouvou mezi Španělskem a Francií po tzv. italských válkách
c) smlouva o nástupnictví Bourbonů na španělský trůn
d) smlouva stvrzující sňatek mezi Filipem II. a Marií Tudorovnou
7. Třetí křížové výpravy (1189-1192) se nezúčastnil:
a) Richard Lví Srdce
b) Fridrich Barbarossa
c) Vilém Dobyvatel
d) Filip II. August
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8. Zakladatelem tzv. saské (otonské) dynastie králů a císařů Svaté říše římské byl:
a) Jindřich I. Ptáčník
b) Jindřich I. Plantagenet
c) Fridrich II.
d) Fridrich Barbarossa
9. Papežské schizma v katolické církvi nastane, když:
a) papež rezignuje na svůj post
b) úřad papeže zastávají dva nebo více papežů
c) konkláve volící papeže není usnášení schopné
d) je osoba zastávající papežský post svatořečena
10. Córdobský chalífát se nacházel především na území dnešního:
a) Mongolska
b) Maďarska
c) Řecka
d) Španělska
11. Válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků v Anglii probíhala v letech:
a) 1455-1485
b) 1337-1485
c) 1485-1510
d) 1337-1352
12. Město Štrasburk se dnes nachází na území:
a) Německa
b) Švýcarska
c) Francie
d) Belgie
13. Vyberte tvrzení, které je pravdivé:
a) Náboženský reformátor Jan Kalvín působil v Ženevě.
b) Martin Luther byl za své názory na reformu církve upálen ve Špýru.
c) Huldrych Zwingli byl jedním z Otců poutníků, kteří na lodi Mayflower odpluli
k americkým břehům.
d) John Knox založil v roce 1485 anglikánskou církev.
14. Hugenoti byli:
a) členové elitní vojenské jednotky v Osmanské říši.
b) členové církevního misijního řádu působícího v Latinské Americe.
c) odpůrci cara Petra I. Velikého v Rusku.
d) stoupenci učení Jana Kalvína ve Francii.
15. Poloostrov Gallipoli, na němž se odehrála jedna z bitev první světové války, se dnes
nachází na území:
a) Itálie
b) Francie
c) Turecka
d) Španělska
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16. Za tzv. Sacco di Roma se označuje:
a) vyplenění Říma v roce 1527
b) zavraždění papeže Urbana II. v roce 1099
c) jeden z proudů italské renesance
d) dovršení procesu sjednocení Itálie v roce 1871
17. V roce 1683 došlo k/ke:
a) zrušení ediktu nantského
b) konci sedmileté války a podepsání pařížského míru
c) obléhání Vídně Turky
d) nástupu Ludvíka XIV. na francouzský trůn
18. Tzv. východní otázka byla problémem:
a) spojeným s osudem Osmanské říše a jejího dědictví po jejím eventuálním rozpadu od
konce 18. století do první světové války
b) stanovení východní hranice Polska po první světové válce
c) stanovení východní hranice Německa po druhé světové válce
d) garancí východních hranic Německa ve 20. a 30. letech 20. století
19. Trojspolek byl založen v roce:
a) 1876
b) 1882
c) 1893
d) 1902
20. Posledním ruským carem byl:
a) Alexandr III.
b) Mikuláš II.
c) Vladimír I. Lenin
d) Petr III.
21. Napoleon Bonaparte se stal francouzským císařem v roce:
a) 1799
b) 1804
c) 1810
d) 1814
22. Hrabě Camillo Benso Cavour byl:
a) premiérem Sardinského království a po roce 1861 prvním italským ministerským
předsedou
b) důvěrníkem Napoleona I. a místokrálem Italského království v letech 1806-1814
c) nemanželským synem mexického císaře Maxmiliána I. a neúspěšným uchazeč o
lombardský trůn roku 1859
d) německým kancléřem po Otto von Bismarckovi

23. Na základě mírové smlouvy z Versailles (1919) ztratilo Německo oblast:
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a) Alsaska a Lotrinska
b) Savojska
c) Fríska
d) Hannoverska
24. Rýnský garanční pakt z roku 1925 se týkal:
a) zajištění západní hranice Německa s Francií a Belgií
b) vojenské spolupráce mezi Německem, Francií a Velkou Británii
c) vytvoření bezcelní zóny v oblasti Rýna
d) navrácení území okolo Rýna zpět Německu
25. Adolf Hitler se stal německým kancléřem v roce:
a) 1931
b) 1932
c) 1933
d) německým kancléřem se nikdy nestal
26. K anšlusu Rakouska došlo v roce:
a) 1936
b) 1937
c) 1938
d) 1939
27. Který z uvedených francouzských premiérů podepsal Mnichovskou dohodu (1938):
a) Édouard Daladier
b) Léon Blum
c) Aristide Briand
d) Pierre Laval
28. K vytvoření Evropského hospodářského společenství (EHS) došlo v roce:
a) 1951
b) 1957
c) 1967
d) 1993
29. Se stavbou Berlínské zdi se začalo v roce:
a) 1949
b) 1956
c) 1961
d) 1989
30. V době invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa (1968) stál v čele SSSR:
a) J. V. Stalin
b) N. S. Chruščov
c) L. I. Brežněv
d) M. Gorbačov

31. Invaze Sovětského svazu do Afghánistánu začala v roce:
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a) 1979
b) 1985
c) 1989
d) 1991
32. Ve válce o Falklandské ostrovy (Malvíny) v roce 1982 se střetla Velká Británie s/se:
a) Španělskem
b) Chile
c) Kubou
d) Argentinou
33. V roce 1936 se konaly olympijské hry v:
a) Berlíně
b) Helsinkách
c) Londýně
d) Paříži
34. Letní olympijské hry v Mnichově v roce 1972 se staly nechvalně známé kvůli:
a) teroristickému útoku na sportovní výpravu Izraele
b) bojkotu her Sovětským svazem
c) neúčasti výpravy Spojených států amerických
d) hromadné emigraci výpravy Německé demokratické republiky (NDR) do Spolkové
republiky Německo (SRN)
35. Itálie se stala republikou v roce:
a) 1946
b) 1950
c) 1983
d) není republikou, je stále královstvím
36. Německým kancléřem se nikdy nestal:
a) Konrad Adenauer
b) Willy Brandt
c) Helmut Schmidt
d) Kurt Schumacher
37. Nobelovu cenu za mír nikdy nezískal:
a) Gustav Stresemann
b) Lech Wałęsa
c) Willy Brandt
d) Václav Havel
38. Do druhého kola prezidentských voleb ve Francii v roce 2012 postoupili:
a) Nicolas Sarkozy a François Hollande
b) Nicolas Sarkozy a Jacques Chirac
c) François Hollande a Marine Le Penová
d) Jacques Chirac a Marine Le Penová
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39. Rotunda je typická církevní stavba doby:
a) renesanční
b) románské
c) gotické
d) klasicistní
40. Mezi nejvýznamnější renesanční stavby v Praze patří:
a) chrám sv. Víta
b) chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
c) letohrádek královny Anny (Belveder)
d) Národní divadlo
41. Autorem slavného obrazu Poslední večeře páně v italském Miláně je:
a) Leonardo da Vinci
b) Raffael Santi
c) Michelangelo Buonarroti
d) Tizian
42. V Praze měla světovou premiéru Mozartova opera:
a) Figarova svatba
b) Kouzelná flétna
c) Don Giovanni
d) Únos ze serailu
43. Film režiséra Františka Vláčila Markéta Lazarová vznikl podle literární předlohy:
a) Františka Hrubína
b) Vladislava Vančury
c) Vítězslava Nezvala
d) Karla Čapka
44. Marcel Proust byl slavným francouzským:
a) malířem
b) spisovatelem
c) hudebním skladatelem
d) vynálezcem
45. Malířka Toyen je představitelkou uměleckého směru:
a) surrealismus
b) impresionismus
c) pop-art
d) secese
46. Erich Maria Remarque nenapsal román:
a) Mefisto
b) Tři kamarádi
c) Černý obelisk
d) Na západní frontě klid
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47. Literární postavu Hercula Poirota vytvořil/a spisovatel/ka:
a) Arthur Conan Doyle
b) Agatha Christie
c) Gilbert Keith Chesterton
d) Albert Camus
48. Autorem románu 1984 je:
a) Jean-Paul Sartre
b) George Orwell
c) Karel Čapek
d) Graham Greene
49. Do tzv. francouzské nové vlny nepatří režisér:
a) François Truffaut
b) Jean-Luc Godard
c) Pierre Richard
d) Claude Chabrol
50. Cenu americké filmové akademie Oscar nezískal film:
a) Ostře sledované vlaky (1966) režiséra Jiřího Menzela
b) Kolja (1996) režiséra Jana Svěráka
c) Obchod na korze (1965) režisérů Jána Kadára a Elmara Klose
d) Markéta Lazarová (1967) režiséra Františka Vláčila
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