
 

Přijímací test studijního oboru Historie (BC)                                      Varianta A 
 
1. Moravu trvale připojil k Čechám kníže: 
a) Jaromír 
b) Oldřich 
c) Břetislav 
 
2. Bitva na Moravském poli se odehrála na území dnešní/ho: 
a) jižní Moravy 
b) západního Slovenska 
c) severního Rakouska 
 
3. Kníže svatý Václav byl zavražděn: 
a) na boleslavském hradě 
b) na olomouckém hradě 
c) na pražském hradě 
 
4. Ke vpádu Pasovských do Prahy došlo roku: 
a) 1601 
b) 1611 
c) 1621 
 
5. Na povstání proti Ferdinandu I. doplatila nejvíce: 
a) šlechta 
b) evangelická církev 
c) města 
 
6. Pojem „bula“ znamená: 
a) papežská či panovnická listina s kovovou pečetí 
b) pergamenový zlomek říšské provenience 
c) listina psaná vlastnoručně římským císařem 
 
7. Rotunda je: 
a) keltská svatyně 
b) sakrální stavba 
c) objemná kulovitá nádoba 
 
8. Obraz Růžencová slavnost  namaloval: 
a) L. Cranach 
b) P. P. Rubens 
c) A. Dürer 
 
9. Které město leží na řece Lužnici: 
a) Bechyně 
b) Jindřichův Hradec 
c) Písek 
 
 
 
 



10.  Bernard Bolzano byl: 
a) bohatý italský obchodník se sklem žijící v Liberci 
b) německý filozof žijící v Praze 
c) německý matematik uprchlý do Československa před nacismem 
 
11.  Určete, kdo a kdy daná slova pronesl: 
„Promiňte, pane prezidente, že  s vámi nesouhlasíme. Na tomto hradě vládli čeští králové 

samostatnému státu a určovali často dějiny Evropy. Zde na tomto hradě se ale nikdy 
neustupovalo.“ 

a) studentská delegace žádající prezidenta Edvarda Beneše, aby nepřijal demisi některých ministrů 
v únoru 1948 

b) protektorátní vláda apelující na Emila Háchu, aby vymohl návrat stovek vysokoškolských studentů, 
odvlečených v listopadu 1939 do koncentračního tábora Sachsenhausen. 

c) poslanec Ladislav Rašín v apelu na prezidenta Edvarda Beneše během mnichovské krize 
 
12.  Tzv. Dubnové plénum ÚV KSČ: 
a) proběhlo roku 1969 a odvolalo Alexandra Dubčeka z čela KSČ 
b) proběhlo roku 1968 a rozhodlo o odvolání Antonína Novotného z prezidentské funkce 
c) proběhlo roku 1967 a rozhodlo o potřebě ekonomické reformy v Československu 
 
13.  Román Terezy Novákové Na Librově gruntě je dílem: 
a) romantismu 
b) realismu 
c) dekadence 
 
14.  Tzv. Hradecký program z r. 1947 se týkal: 
a) zemědělství 
b) církve 
c) zapojení mládeže do dvouletého plánu hospodářské obnovy 
 
15.  Kdo je autorem třísvazkového díla České země v éře první republiky (1918-1938): 
a) Zdeněk Kárník 
b) Jan Kuklík 
c) Robert Kvaček 
 
16.  Který ze jmenovaných států byl členem Malé dohody: 
a) Polsko 
b ) Rumunsko 
c)Rakousko 
 
17.  Který ze jmenovaných nepatří mezi hudební skladatele žijící v 19. století? 
a) Richard Wagner 
b) Giuseppe Verdi 
c) Wolfgang Amadeus Mozart 
 
18.  Rudolf Mrva byl: 
a) hrdina barikád z červnových nepokojů v Praze v revoluci 1848 
b) údajný policejní konfident, zavražděný během procesu s tzv. Omladinou 
c) český právník, podílející se na přípravě tzv. únorové ústavy z roku 1861 
 
 



19.  Poddanská reforma spočívající v rozdělování půdy vrchnostenských dvorů a převádění naturálních 
robot do podoby peněžních platů v době vlády Marie Terezie se nazývala:  

a) ratihabice 
b) revindikace 
c) raabizace 
 
20.  Pojem dominikál označoval: 
a) pozdní formu despotické vlády římského císařství 
b) půdu obhospodařovanou pozemkovou vrchností ve vlastní režii 
c) zvláštní prostor kláštera určený k modlitbám mnichů během půstu 
 
21.  Který ze jmenovaných mužů nebyl významným národohospodářem 18. století: 
a) Adam Smith 
b) Anne Robert Jacques Turgot 
c) John Stuart Mill 
 
22.  Který ze jmenovaných nepatřil mezi významné české podnikatele počátku 20. století? 
a) Čeněk Daněk 
b) Emil Kolben 
c) Jan Perner 
 
23.  Tzv. boxerské povstání proběhlo na počátku 20. století: 
a) v Číně 
b) v Indii 
c) v Persii 
 
24.  S ražbou českých (pražských) grošů začal: 
a) Václav II. 
b) Václav I. 
c) Václav IV. 
 
25.  Národohospodář Josef Kaizl byl spojen s politickou stranou:  
a) mladočeskou 
b) sociálně demokratickou 
c) agrární 
 
26.  Pojem „hanza“ označoval:  
a) vojensko-politickou alianci anglického krále Eduarda III. a francouzského krále Filipa VI. ve 14. 

století 
b) zájmové společenství obchodníků v oblasti Severního a Baltského moře ve středověku 
c) oficiální název tzv. první dělnické internacionály 
 
27.  Na počátku 20. století bylo historické území Kladsko součástí: 
a) Polska 
b) Rakouska-Uherska 
c) Německa 
 
28.  Co označoval v umění pojem empír? 
a) vývojovou fázi klasicismu 
b) rané baroko 
c) ranou secesi 
 



29.  Pojem „válečný komunismus“ označuje ekonomickou politiku ruských bolševiků v letech: 
a) 1918–1921  
b) 1921–1929  
c) 1937–1940 
 
30.  Který z pojmů nesouvisí se středověkou kolonizací?  
a) emfyteuze 
b) purkrabí 
c) purkrecht 
 
31.  Perotina bylo označení: 
a) stroje v kartounkářských továrnách 
b) drážní lokomotivy  
c) kolesového parníku 
 
32.  „Den provolání dualismu stane se nutností přírody neodolatelnou, spolu také dnem narození 

panslavismu ve formě jeho nejméně žádoucí, a kmotři jemu budou rodičové onoho. Co následovati 
bude, domyslí se každý čtenář sám. My, Slované budeme tomu hleděti s upřímnou bolestí vstříc, 
ale bez bázně. Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm.“ 

Tyto věty zveřejnil František Palacký:  
a) v roce 1848 v tzv. dopise do Frankfurtu 
b) v roce 1865 ve spise Idea státu rakouského 
c) v roce 1846 v Pamětním spise o proměnách české ústavy zemské 
 
33.  Mezi představitele pražské židovské kultury nepatřil:  
a) Egon Ervín Kisch 
b) Hjalmar Schacht 
c) Max Brod 
 
34.  Dynastie Anjou nevládla v: 
a) Uhrách 
b) Neapolsku 
c) Burgundsku 
 
35.  Který z uvedených pojmů přímo nesouvisí s islámem: 
a) šíité 
b) zakát 
c) kabala 
 
36. V bitvě u Mantzikertu bojovali: 
a) Byzantinci s Osmany 
b) Seldžukové s křižáky 
c) Seldžukové s Byzantinci 
 
37. Petr Abélard  napsal: 
a) Sumu proti pohanům 
b) Ano a ne 
c) Božskou komedii 
 
 
 
 



38. Velká listina svobod (Magna Charta libertatum) byla v Anglii přijata za vlády: 
a) Jana Bezzemka 
b) Jindřicha II. 
c) Jindřicha III. 
 
39. Která trojice je seřazena chronologicky za sebou: 
a) Karel Veliký, Řehoř I. Veliký, Ota I. Veliký 
b) Řehoř I. Veliký, Karel Veliký, Ota I. Veliký 
c) Ota I. Veliký, Řehoř I. Veliký, Karel Veliký 
 
40. Která z uvedených herezí je původně spojena s jihem Francie: 
a) nestoriáni 
b) lollardi 
c) kataři 
 
41. Florencie 15. století je úzce spojena s rodem: 
a) Sforza 
b) Orsini 
c) Medici 
 
42. Dynastie, která sjednotila Kyjevskou Rus, se nazývala: 
a) Romanovci 
b) Rurikovci 
c) Varjagové 
 
43. Která z dynastií (Arpádovci, Přemyslovci, Piastovci) vymřela po meči nejdříve: 
a) Arpádovci 
b) Přemyslovci 
c) Piastovci 
 
44. Autorem slavného obrazu Guernica je: 
a) Henri Rousseau 
b) Jacques-Louis David  
c) Pablo Picasso 
 

45. O svržení atomových pum na Japonsko rozhodl americký prezident: 
a) George W. Bush ml. 
b) John F. Kennedy 
c) Harry S. Truman 
 
46. Perestrojku a glasnosť prosazoval: 
a) Josif V. Stalin 
b) Vladimír I. Lenin  
c) Michail S. Gorbačov 
 
47. Falklandské ostrovy v současnosti patří:  
a) Argentině 
b) Velké Británii 
c) Brazílii 
 
 
 



 
48. Olympijské hry v Berlíně se konaly v roce: 
a) 1936 
b) 1960 
c) 1988 
 
49. V roce 1956 došlo k zásahu: 
a) izraelské armády proti Egyptu 
b) KGB proti Egyptu 
c) sovětských parašutistů v Chartúmu 
 
50. Martin Luther King jr. byl: 
a) zavražděn v roce 1968 
b) reformní kazatel v 16. století 
c) autor Článků konfederace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


