
 

TEST 2 
 
1) Kdo byl prvním československým prezidentem?  
a) Miloš Zeman     b) Tomáš Garrigue Masaryk 
c) Edvard Beneš     d) Emil Hácha  
 
2) Jak se jmenoval český král, který nechal postavit nejznámější pražský most?  
a) Karel IV.      b) Bořivoj I. 
c) Břetislav I.      d) Přemysl Otakar II.   
 
3) Temelín je:  
a) jadernou elektrárnou    b) tepelnou elektrárnou 
c) solární elektrárnou     d) větrnou elektrárnou   
 
4) Nejdelší řekou na Zemi je:  
a) Amazonka      b) Nil 
c) Mississippi       d) Volha   
 
5) Žížala obecná patří mezi:   
a) členovce      b) měkkýše  
c) kroužkovce       d) hady  
 
6) Mezi ryby nepatří:   
a) pstruh říční       b) tuňák žlutoploutvý  
c) delfín obecný      d) kapr obecný   
 
7) Kdo je autorem hudby písně Kde domov můj, jež se stala českou hymnou? 
a) Jan Kroupa      b) Antonín Škroup 
c) František Škroup      d) Zbyněk Škraloup  
 
8) Eiffelova věž je významnou památkou, která se nachází v: 
a) Moskvě      b) Paříži 
c) Barceloně       d) Londýně 
 
9) Martina Sáblíková je známá česká:  
a) rychlobruslařka      b) zpěvačka  
c) oštěpařka       d) spisovatelka 
 
10) Stát Argentina se rozprostírá:  
a) v Africe       b) v Jižní Americe  
c) v jihozápadní Asii     d) v Evropě  
 
11) Želva patří mezi:  
a) plazy      b) ptáky 
c) obojživelníky     d) savce 
 

KÓD: 



12) Který z těchto států je členem Evropské unie?  
a) Rusko      b) Kazachstán  
c) Ukrajina       d) Rumunsko   
 
13) Jak se jmenoval známý husitský hejtman?  
a) Rudolf II.      b) Jan Žižka   
c) Ferdinand III.      d) Matyáš Korvín   
 
14) Do hydrosféry patří:  
a) hory       b) vodstvo  
c) rostliny      d) živočichové  
 
15) Secese je:    
a) křesťanský kostel     b) moderní výtvarný sloh 20. století   
c) nástěnná malba     d) okrasný koberec  
 
16) Jaké je telefonní číslo jednotného evropského tísňového volání?  
a) 155       b) 112 
c) 150        d) 158  
 
17) Kdo patří mezi obojživelníky?   
a) zmije      b) kobra 
c) ropucha      d) želva  
 
18) Klínovec je nejvyšší hora:  
a) Jizerských hor     b) Šumavy  
c) Orlických hor      d) Krušných hor 
 
19) Pohádkovou postavu kocoura Mikeše vytvořil:   
a) Václav Čtvrtek      b) Zdeněk Miller   
c) Josef Lada        d) Josef Čapek  
 
20) Jak se nazývá programové vybavení počítačů? 
a) hardware      b) software 
c) winware      d) linware 
 


