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INFORMACE K TESTOVÝM OTÁZKÁM: 

 Obsah a struktura testových otázek vychází z fundamentálního programu bakalářského studia 

historie. Týká se tří oblastí poznatků: z českých dějin, z obecných dějin a faktografie z oboru 

pomocných věd historických (zahrnujících též obsah předmětu Úvod do studia dějepisu).  

 

 Správné odpovědi v úkolu OZNAČ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ zakroužkujte. V těchto otázkách 

vždy existuje vždy jedna správná odpověď. 

 

 Test obsahuje 80 otázek, hodnocených vždy 0,5 bodu. Celkový počet bodů = 40. 

 

OZNAČ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ: 

 

Za vlády Jana Lucemburského: 

a) se začaly razit pražské groše 

b) byly do Čech převezeny ostatky sv. Vojtěcha 

c) byl položen základní kámen chrámu sv. Víta 

d) bylo k Českému království připojeno Chebsko 

 

Mnichovská dohoda: 

a)   byla podepsána 28. 9. 1938 

b) ukládá vyklidit české pohraničí do 10. října  

c) byla podepsána 30. 9. 1938 

d) vyhlašuje Protektorát Čechy a Morava  

Z následujících částí erbu heraldika nezná:   

a)   zdobení  

b)   klenot 

c)   přikryvadla 

d)   štít 

 

V roce 1925:  
a)   Hitler se stal kancléřem 

b)   došlo ke krachu na Newyorské burze 

c)   v Číně byla svržena monarchie 

d)   konala se mírová konference v Locarnu 

 

 
 

 
 

 

 

Která varianta obsahuje pouze samá pravdivá tvrzení? 

 

a) ukázka psána bastardou, datace přelom 15. a 16. století, ve čtvrté řádce psáno: „Zprawiti rok a den 

wedle prawa mesta tohoto A pokog w kterem g[es]t” 

 

b) ukázka psána bastardou, datace přelom 15. a 16. století, ve druhé řádce psáno: „Iana Zahradnika a 

wedle Biilkowy w swych mezech poloze[n]v tim prawem” 

 

c) ukázka psána bastardou, datace přelom 16. a 17. století, ve třetí řádce psáno: „iakoz sama drzala 

Pawlowi kupowi prawem diedicznym zapsala gest slibuje” 

 

d) ukázka psána kurentem, datace přelom 16. a 17. století, v první řádce psáno: „Alzbieta Matiege 

kozeluha z Benatek chalup swau w Benatkach wedle chalupi” 

 



ŘEŠENÍ: 

 

OZNAČ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ: 

 

Za vlády Jana Lucemburského: 

e) se začaly razit pražské groše 

f) byly do Čech převezeny ostatky sv. Vojtěcha 

g) byl položen základní kámen chrámu sv. Víta 

h) bylo k Českému království připojeno Chebsko 

 

Mnichovská dohoda: 

a)   byla podepsána 28. 9. 1938 

e) ukládá vyklidit české pohraničí do 10. října  

f) byla podepsána 30. 9. 1938 

g) vyhlašuje Protektorát Čechy a Morava  

Z následujících částí erbu heraldika nezná:   

a)   zdobení  

b)   klenot 

c)   přikryvadla 

d)   štít 

 

V roce 1925:  
a)   Hitler se stal kancléřem 

b)   došlo ke krachu na Newyorské burze 

c)   v Číně byla svržena monarchie 

d)   konala se mírová konference v Locarnu 

 

 

 
 

 

Která varianta obsahuje pouze samá pravdivá tvrzení? 

 

a) ukázka psána bastardou, datace přelom 15. a 16. století, ve čtvrté řádce psáno: „Zprawiti rok a den 

wedle prawa mesta tohoto A pokog w kterem g[es]t” 

 

b) ukázka psána bastardou, datace přelom 15. a 16. století, ve druhé řádce psáno: „Iana Zahradnika a 

wedle Biilkowy w swych mezech poloze[n]v tim prawem” 

 

c) ukázka psána bastardou, datace přelom 16. a 17. století, ve třetí řádce psáno: „iakoz sama drzala 

Pawlowi kupowi prawem diedicznym zapsala gest slibuje” 

 

d) ukázka psána kurentem, datace přelom 16. a 17. století, v první řádce psáno: „Alzbieta Matiege 

kozeluha z Benatek chalup swau w Benatkach wedle chalupi” 

 


