
 

TEST 1 
 
1) Jak se jmenuje současný český předseda vlády?  
a) Karel Havlíček     b) Andrej Babiš 
c) Miloš Zeman     d) Lubomír Zaorálek  
 
2) Martin Luther byl:  
a) zakladatel renesance     b) představitel reformace v Německu  
c) vynálezce lodního šroubu     d) španělský mořeplavec  
 
3) Kdy vznikla Československá republika? 
a) 1. 1. 1993      b) 28. 10. 1918 
c) 28. 12. 1918     d) 1. 1. 1919 
 
4) Ve kterém státě leží Vysoké Tatry?  
a) Rumunsko       b) Rakousko  
c) Slovensko       d) Srbsko  
 
5) Který jehličnatý strom každoročně opadává? 
a) jedle      b) modřín 
c) smrk      d) borovice 
 
6) Do kterého moře ústí řeka Labe?  
a) Baltské moře     b) Egejské moře 
c) Severní moře     d) Středozemní moře 
 
7) Která z těchto zemí není v EU? 
a) Švýcarsko       b) Slovenská republika 
c) Chorvatsko       d) Francie 
 
8) Otto Wichterle vynalezl:  
a) hromosvod       b) kontaktní čočky 
c) kostkový cukr     d) lodní šroub   
 
9) Český lev je cena, která se uděluje:    
a) filmařům a hercům     b) skladatelům a hudebníkům   
c) za chrabrost       d) sportovcům     
 
10) Která dvojice stát – hlavní město je správná?   
a) Portugalsko – Madrid     b) Polsko – Varšava   
c) Německo – Budapešť     d) Itálie – Berlín   
 
11) Chobotnice žije v: 
a) potoce      b) moři  
c) rybníku      d) jezeře  
 

KÓD: 



12) V jakých letech byla 1. světová válka? 
a) 1914 - 1918      b) 1918 – 1920   
c) 1939 – 1945      d) 1948 – 1952   
 
13) Jak často se konají zimní olympijské hry?   
a) jednou za rok     b) jednou za dva roky    
c) jednou za tři roky       d) jednou za čtyři roky    
 
14) K čemu slouží srdce?  
a) pumpuje krev     b) řídí reakce smyslů   
c) napomáhá trávení potravy    d) tvoří se zde moč  
 
15) Delfín patří mezi:     
a) ryby         b) savce 
c) paryby        d) obojživelníky   
 
16) Který program je nejvhodnější pro vytváření prezentací?     
a) MS Word       b) MS Excel 
c) MS PowerPoint       d) malování   
 
17) Ve kterém z těchto měst se těžilo stříbro?    
a) Písek        b) Kutná Hora   
c) Most        d) Jablonec nad Nisou   
 
18) Jaká je doba oběhu Země kolem Slunce? 
a) 356 dní      b) 365 dní 
c) 345 dní      d) 358 dní 
 
19) Národní divadlo bylo otevřeno operou:       
a) Prodaná nevěsta       b) Libuše   
c) Rusalka        d) Hubička    
 
20) Jak se jmenuje les, ve kterém žila pohádková postava loupežníka Rumcajse?    
a) Xaverovský háj     b) Řáholec 
c) Boubín       d) Schwarzwaldský les  


