
 

Test všeobecných znalostí 1 
 
1) Současným prezidentem České republiky je:  
a) Karel Havlíček     b) Miloš Zeman 
c) Andrej Babiš     d) Jan Hamáček 
 
2) Český král Karel IV. žil v:    
a) 13. století       b) 14. století   
c) 15. století      d) 16. století 
 
3) Kdy vznikla Česká republika? 
a) 28. října 1918     b) 1. ledna 1993 
c) 15. března 1939     d) 17. listopadu 1989    
 
4) V době vlády kterého panovníka byla na českém území zavedena povinná školní 
docházka? 
a) Karla IV.        b) Marie Terezie  
c) Rudolfa II.      d) Josefa II.    
 
5) Jak se jmenoval kůň, který zachránil před smrtí Horymíra bájným skokem z vyšehradské 
skály? 
a) Hnědák      b) Brunclík 
c) Šemík       d) Čestmír  

6) Jak nazýváme písně, u kterých neznáme autora?    
a) lidové písně      b) národní písně 
c) umělé písně      d) hymny  
 
7) Kdo jsou autoři české hymny? 
a) Josef Kajetán Tyl a František Škroup  b) Bedřich Smetana a Antonín Dvořák 
c) Karel Hašler a Karel Kryl    d) Karel Hynek Mácha a Karel Jaromír  
                                                                                                Erben 
8) 165 sekund je/jsou: 
a) minuta a půl minuty    b)  dvě a půl minuty 
c) dvě a třičtvrtě minuty    d)   tři minuty 
 
9) Kde pramení řeka Vltava?  
a) v Německu      b) v Krkonoších 
c) v Orlických horách     d) na Šumavě 
 
10) Se kterým státem má Česko nejdelší státní hranici?  
a) s Německem      b) se Slovenskem 
c) s Polskem       d) s Rakouskem  
 
 

KÓD: 



 

11) V Jihočeském kraji leží zámek:   
a) Kroměříž      b) Opočno  
c) Křivoklát      d) Hluboká nad Vltavou   
 
12) Který stát je sídlem papeže? 
a) Vatikán      b) San Marino 
c) Monako      d) Lucembursko 
 
13) Mezi ryby patří:   
a) lín, kapr, mlok      b) štika, candát, sumec 
c) čolek, pstruh, okoun     d) skokan, karas, plotice  
 
14) Houby se rozmnožují pomocí:    
a) semen       b) šlahounů 
c) výtrusů        d) oddenků   
 
15) Sinice při přemnožení způsobují:   
a) žloutenku      b) vodní květ   
c) rozpad rostlin      d) žloutnutí listů  
 
16) Z kterého kontinentu pochází ptakopysk?     
a) z Afriky      b) z Jižní Ameriky    
c) z Asie        d) z Austrálie   
  
17) Kterého ptáka u nás v zimě neuvidíme? 
a) vlaštovku      b) kosa 
c) sýkorku      d) vrabce 
 
18) Stéblo je stonek typický pro:  
a) slunečnici       b) obilí 
c) kopřivu       d) sedmikrásku 
 
19) První člověk, který vzlétl do vesmíru byl:     
a) Jurij Alexejevič Gagarin    b) John Glenn    
c) Neil Amstrong       d) Valentina Těreškovová   
  
20) Martina Sáblíková je úspěšná česká: 
a) oštěpařka      b) rychlobruslařka 
c) koulařka      d) lyžařka 
 
21) Co je to Wikipedie?   
a) souhvězdí      b) webová encyklopedie 
c) mezinárodní jazyk     d) kancelářský program 

 



22) Policie České republiky má číslo:   
a) 150        b) 155  
c) 158       d) 157  
 
23) Základní stavební jednotkou všech živých organismů je: 
a) molekula      b) buňka 
c) tělo       d) orgán 
 
24) Kyslík na Zemi je vytvářen: 
a) člověkem      b) rostlinami 
c) houbami      d) živočichy 
 
25) Na které odpadní suroviny jsou určeny zelené kontejnery? 
a) na bílé sklo      b) na barevné sklo 
c) na plasty      d) na papír 
 
26) Český Krumlov je na seznamu památek: 
a) UNICEF      b) OSN 
c) NATO      d) UNESCO 
 
27) V demokratickém režimu se smí: 
a) cestovat jen s povolením    b) kontrolovat soukromou poštu 
c) projevit svobodně svůj názor   d) bez důvodu věznit osoby 
 
28) Který svátek slavíme 17. listopadu? 
a) sv. Václava      b) vznik Československa 
c) den boje za svobodu a demokracii  d) konec 2. světové války 
 
29) Střídání dne a noci je způsobeno: 
a) otáčením Země kolem Slunce   b) otáčením Země kolem své osy 
c) pohybem planet kolem Slunce   d) vlivem Měsíce 
 
30) Mikroskop je přístroj: 
a) na pozorování vzdálených objektů   
b) na pozorování všech objektů na Zemi 
c) umožňující vidět objekty okem neviditelné 
d) umožňující zmenšování viditelných objektů    
 
 
 
 
 
 



 


