
 

Test všeobecných znalostí 2 
 
1) Prvním prezidentem České republiky byl:  
a) Andrej Babiš     b) Václav Klaus 
c) Václav Havel     d) Miloš Zeman  
 
2) Co nepatří k oficiálním státním symbolům České republiky?   
a) státní hymna     b) státní hranice  
c) státní znak      d) standarta 
 
3) Den upálení mistra Jana Husa si připomínáme státním svátkem:    
a) 3. července       b) 6. července   
c) 1. května       d) 8. května  
 
4) Co se stalo v roce 1989? 
a) rozdělení Československa     b) ruská okupace 
c) konec 2. světové války     d) pád komunismu  

5) Který strom je označován za národní strom České republiky?     
a) lípa       b) bříza  
c) smrk       d) jedle  
 
6) S kolika státy má Česká republika hranice?     
a) 3 státy        b) 4 státy   
c) 5 státy      d) 6 státy 

 
7) Která řeka pramení na Šumavě?     
a) Berounka      b) Vltava   
c) Odra          d) Labe   
 
8) Které slovo nepatří do následující řady: housle, viola, violoncello, bicí?   
a) housle         b) viola   
c) violoncello      d) bicí    
 
9) Co je muzikál? 
a) hudební nástroj      b) označení pro muzikanta 
c) skladba Antonína Dvořáka    d) hudební forma propojená hudbou, 
           zpěvem, tancem a divadlem 
10) 150 minut je (jsou):   
a) 3 hodiny        b) 2 hodiny a půl hodiny   
c) 5 hodin      d) 1 hodina a půl hodiny  
  

KÓD: 



11) Biosféra je krajinná sféra, která se zabývá:     
a) vodou       b) rostlinami a živočichy 
c) vzduchem       d) půdou  

12) Který plyn je zastoupen ve vzduchu v největším množství?    
a) kyslík       b) oxid uhličitý   
c) dusík       d) vodní pára    

13) Věra Čáslavská byla:     
a) sportovní gymnastka     b) oštěpařka  
c) krasobruslařka      d) plavkyně   
 
14) Užovka obecná:     
a) je jedovatý plaz       b) patří mezi obojživelníky 
c) je býložravá      d) není jedovatý plaz  
 
15) Šiška směrem nahoru roste u:  
a) jedle      b) smrku 
c) borovice       d) modřínu  
 
16) Mezi dravce nepatří:    
a) poštolka       b) jestřáb 
c) káně        d) ledňáček  
 
17) Co znamená zkratka NATO?  
a) Světová obchodní organizace   b) Severoatlantická aliance 
c) Světová zdravotnická organizace   d) Evropská unie 
 
18) Ve kterém z těchto měst se těžilo stříbro?    
a) Písek        b) Kutná Hora   
c) Most        d) Jablonec nad Nisou   
 
19) Který program je nejvhodnější pro vytváření prezentací?     
a) MS Word       b) MS Excel 
c) MS PowerPoint       d) malování   
 
20) Co je to pandemie ?  
a) zanesení choroboplodných zárodků do těla b) rozšíření nakažlivé nemoci po velkém
            území  
c) nakažlivé virové onemocnění   d) živočich    
  



21) Které z uvedených měst je nejvzdálenější od Prahy? 
a) Moskva         b) Bratislava 
c) Vídeň      d) Berlín 
 
22) Které tvrzení neplatí pro Vysoké Tatry? 
a) nalézají se na Slovensku    b) nejvyšším vrcholem je Sněžka 
c) je to vyšší pohoří než Krkonoše   d) najdeme zde Štrbské pleso   
 
23) Za přenos kyslíku v krvi  jsou zodpovědné: 
a) bílé krvinky      b) červené krvinky 
c) krevní destičky     d) krevní plazma 
 
24) Které z uvedených mláďat je po narození zcela nezávislé na matce? 
a) koloušek      b) kotě 
c) soví mládě      d) kuře  
 
25) Jantar je: 
a) zkamenělá pryskyřice    b) surovina pro výrobu piva 
c) odrůda křemene     d) plast na výrobu pánviček 
 
26) Jakou barvu má kontejner na plasty? 
a) modrou      b) zelenou 
c) žlutou      d) oranžovou 
 
27) Antičtí sochaři zhotovovali sochy především: 
a) ze žuly      b) z mramoru 
c) ze dřeva      d) ze stříbra 
 
28) Vzniku zubního kazu zabraňuje prvek: 
a) fluor       b) hořčík 
c) železo      d) chlor 
 
29) Autorem knihy Pán prstenů je: 
a) William Shakespeare    b) J. R. R. Tolkien 
c) Harry Potter     d) Karel Čapek 
 
30) Určete chybný převod: 
a) 1 metr má 100 cm     b) 1 tuna má 100 kilogramů 
c) 1 tuna má 1000 kilogramů    d) 1 kg má 1000 gramů 
 


