PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / MAGISTERSKÉ STUDIUM HISTORIE
UČITELSTVÍ DĚJEPISU PRO SŠ / PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZČU V PLZNI
KATEDRA HISTORIE / AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
VŠ, UKONČENÝ OBOR BC STUDIA
Zaškrtněte správnou odpověď. Existuje jediné řešení.
Místem nálezu tohoto artefaktu z doby
železné je:
a) Předmostí u Přerova
b) Mšecké Žehrovice u Rakovníka
c) Tetín u Berouna
d) Knovíz u Slaného
Jeden z nejvýznamnějších eg. faraonů byl
Ramesse II. Veliký, řadíme jej do:
a) Staré říše
b) Střední říše
c) Nové říše
d) Pozdní říše
Dynastie Seleukovců vládla v:
a) Řecku
b) Římě
c) Kartágu
d) Sýrii
Města ČB + Domažlice + Louny, hrad
Zvíkov založil:
a) Přemysl Otakar II.
b) Přemysl Otakar I.
c) Václav I.
a) Václav II.
Mezi uherské dynastie patří:
a) Piastovci
b) Rurikovci
c) Arpádovci
d) Asěnovci
Slavný renesanční obraz Zrození Venuše
z mořské pěny namaloval:
a) Leonardo da Vinci
b) Raffael Santi
c) Sandro Boticelli
d) Caravaggio
Zařaď pojem k příslušné vědě (písmeno
přiřaď k číslu).
1. advent
A. paleografie
1.
2. polounciála
B. numizmatika 2.
3. přikryvadla
C. chronologie
3.
4. duhovka
D. heraldika
4.

Které období označujeme v Čechách jako
„období grošové měny“?
a) 10. století
b) 1630-1748
c) 1300-1547
d) 12. století
Část listiny, která obsahuje vlastní právní
jádro listiny, se nazývá:
a) koroborace
b) dispozice
c) narace
d) sankce
Václav Antonín z Kounic byl
a) nejvyšším purkrabím
b) státním kancléřem
c) císařským guvernérem
d) ministrem vnitra
Kdo byli Búrové?
a) britští kolonisté v Jižní Africe
b) potomci portugalských kolonistů v Jižní
Africe
c) potomci holandských kolonistů v Jižní
Africe
d) francouzští kolonisté v Jižní Africe
Rusko-japonská válka na začátku 20. století
skončila:
a) bitvou u Sadové
b) bitvou u Sedanu
c) bitvou u Sevastopolu
d) bitvou u Mukdenu
První setkání tzv. Velké trojky se
uskutečnilo:
a) roku 1943 v Teheránu
b) roku 1944 na Jaltě
c) roku 1945 na Jaltě
d) roku 1945 v Postupimi
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