Ukázka testu pro přijímací pohovory do bakalářského studia na IMS UK FSV ve
školním roce 2004/2005
Ženevská konvence o humánním zacházení se zraněnými a nemocnými zajatci vznikla v době:
a) krymské války 1856
b) prusko-dánské války 1864
c) prusko-rakouské války 1866
d) prusko-francouzské války 1870
e) rusko-turecké války 1877-1878

Přiřaďte správně autora k jeho dílu
a) Konec dějin a poslední člověk, b) Umění diplomacie, c) Střet civilizací, d) Velká šachovnice
i. Samuel Huntington, ii. Francis Fukuyama, iii. Henry Kissinger, iv. Zbigniew Brzezinski

a) i-c, ii-b, iii-a, iv-d
b) i-c, ii-a, iii-b, iv-d
c) i-b, ii-c, iii-a, iv-d
d) i-a, ii-c, iii-b, iv-d
e) i-a, ii-b, iii-c, iv-d

Tzv. opičí proces souvisel
a) v roce 1859 se snahou zabránit vydání knihy C. Darwina O vzniku druhů přirozeným výběrem ve
Francii
b) v roce 1920 s procesem vedeným státem Tennessee proti učiteli, jenž vykládal vývoj člověka
podle Darwinovy teorie
c) v roce 1960 s žalobou podanou u Mezinárodního soudního dvora v Haagu proti vybíjení primátů v
některých rozvojových zemích
d) v roce 1988 s žalobou podanou proti USA a CIA, které měly uměle vypěstovat virus HIV tím, že
byl naočkován některým populacím opic ve střední Africe
e) v roce 1991 s rezolucí OSN protestující proti využívání primátů při laboratorních pokusech v
kosmetickém průmyslu

Ludvík Napoleon byl
a) bratrem Napoleona Bonaparte, jenž pod jménem Murat vládl v letech 1806-1815 na Sicílii
b) synem Napoleona Bonaparte, jenž byl pod jménem Orlík držen na rakouském dvoře jako rukojmí
c) bratrancem Napoleona Bonaparte, jenž coby Ludvík Filip vládl ve Francii v letech 1846-1850
d) synovcem Napoleona Bonaparte, jenž coby Napoleon III. vládl Francii v době 2. císařství
e) žádná taková osoba související s Napoleonem Bonaparte neexistovala

Který z těchto výroků není pravdivý?
a) prezident USA je volen na 4 roky a nesmí být zvolen více než dvakrát.
b) soudce Nejvyššího soudu USA je jmenován prezidentem USA, ve funkci soudce Nejvyššího soudu
zůstává až do konce života.
c) člen Sněmovny reprezentantů je volen na 2 roky a nesmí být zvolen více jak dvakrát
d) ministři USA jsou jmenováni prezidentem USA, jejich jmenování podléhá souhlasu Senátu.
e) každé dva roky se obmění 1/3 amerických senátorů.

Která dvojice k sobě nepatří:
a) Čajkovskij-Puškin
b) Gounod-Goethe
c) Janáček-Dostojevskij
d) Offenbach-Hoffmann
e) Rameau-Balzac

Ikonostas je pojem označující
a) náboženské hnutí bojující proti zobrazování Ježíše Krista a Panny Marie
b) elektronku, bez jejíhož vynalezení by nebylo možné zkonstruovat televizi
c) stěnu s průchody oddělující v pravoslavném chrámu apsidu od lodi
d) japonský styl aranžování květin, jenž se stal typickým rysem evropské secese
e) samovstřebávající se chirurgickou nit

Německé císařství bylo v roce 1871 vyhlášeno
a) v Emži
b) v Berlíně
c) ve Versailles
d) ve Štrasburku
e) v Sedanu

Přiřaďte vynálezy a objevy k jejich vynálezcům a objevitelům
a) G. Bell - elektromagnetické vlny, T.A.Edison - žárovka, H. Hertz - bezdrátová telegrafie, G.
Marconi - telefon
b) G. Bell - žárovka, T.A.Edison - telefon, H. Hertz - bezdrátová telegrafie, G. Marconi elektromagnetické vlny
c) G. Bell - telefon, T.A.Edison - žárovka, H. Hertz - elektromagnetické vlny, G. Marconi bezdrátová telegrafie
d) G. Bell - elektromagnetické vlny, T.A.Edison - bezdrátová telegrafie, H. Hertz - telefon, G.
Marconi - žárovka

Autorem opery "Porgy a Bess" je
a) Leonard Bernstein
b) Andrew Lloyd Webber
c) George Gershwin
d) Louis Armstrong
e) Glenn Miller

Pojem Enigma označuje
a) virovou epidemii malárie přenášenou komáry Anopheles na území USA v roce 1995
b) speciální protiteroristickou jednotku amerického námořnictva
c) německý šifrovací systém za druhé světové války
d) zkratku Evropské organizace pro vypouštění umělých družic
e) nejvzdálenější hvězdnou soustavu objevenou Hubbleovým dalekohledem

Proces „aggiornamento“ čili sbližování církve a světa („všech lidí dobré vůle“) zahájila enycklika:
a) Praga caput regni Jana Pavla I
b) Alea iacta est Pia XII
c) Mater et magistra Jana XXIII

d) Cum grano salis Pavla VII
e) Liberum veto Jana Pavla II

Baader-Meinhof je označení pro
a) rozhodnutí Evropského soudního dvora povolující užívání geneticky modifikovaných plodin
b) německé novináře, kteří roku 1974 odhalili poradce kancléře W. Brandta jako sovětského špióna
c) bádenské lázně, kde H. Kohl a L. de Maiziere vyjednali v roce 1990 sjednocení Německa
d) systém tavby oceli, který nahradil ve 30. letech 20. století Siemens-Martinovy pece
e) vůdce teroristické skupiny Frakce Rudé armády působící na přelomu 60. a 70. let 20. století

Bruselský pakt byl:
a) v roce 1947 rozhodnutím USA poskytnout západní Evropě hospodářskou pomoc
b) v roce 1948 smlouvou o vojensko-politickém spojenectví Velké Británie, Francie a zemí
Beneluxu
c) v roce 1949 zakládajícím paktem Severoatlantické aliance
d) v roce 1950 paktem zakládajícím Evropskou montánní unii
e) v roce 1951 paktem zakládajícím EURATOM

Seřaďte správně nasledující časovou posloupnost:
a)
b)
c)
d) konference v Locarnu, proces Sacca a Vanzettiho, Briand-Kellogův pakt, vydání Hooverova
memoranda, lipský proces s G. Dimitrovem
e)

Přiřaďte díla j jejich autorům
i. Bytí a čas, ii. Bytí a nicota, iii. Na západní frontě klid, iv.Okouzlená duše
a) M. Heidegger, b) R. Rolland, c) E.M.Remarque, d) J.P. Sartre
a) i-a, ii-b, iii-c, iv-d
b) i-d, ii-c, iii-b, iv-a
c) i-a, ii-d, iii-c, iv-b
d) i-b, ii-c, iii-d, iv-a
e) i-c, ii-a, iii-d, iv-b

Malcolm X je
a) označení amerického projektu vývoje raketoplánu Challenger
b) jméno americké rapové hvězdy počátku 90. let 20. století
c) jméno vůdce radikální černošské organizace Černí muslimové v USA v 60. letech 20.století
d) kultovní postava amerického komiksu v letech druhé světové války
e) značka nového prototypu stratosférického bombardéru v letectvu USA

Která z arabských číslic na přiložené mapě Evropy označuje město, jehož původní německý název
zněl Memel?
a) 1
b) 3
c) 6

d) 9
e) 12

Která z arabských číslic na přiložené mapě Evropy označuje místo bitvy, kde admirál Nelson porazil
francouzské loďstvo a sám v ní zahynul?
a) 2
b) 3
c) 5
d) 8
e) 12

Která z arabských číslic na přiložené mapě Evropy označuje místo podpisu smlouvy, která znamenala
uznání nezávislosti Alžírska na Francii
a) 1
b) 3
c) 5
d) 7
e) 9

Která z arabských číslic na přiložené mapě označuje město, podle kterého byly pojmenovány
v nacistickém Německu v roce 1935 vydané „protižidovské zákony“?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7

Který z těchto údajů o řece Mississippi není pravdivý?
a) Proslavil ji ve svých textech Mark Twain
b) Mezi jeji přítoky patří Missouri a Potomac
c) Pramení v severní Minnesote
d) Protéká deseti státy USA
e) Ústí do Mexického zalivu nedaleko New Orleansu

Která z uvedených neevropských zemí není členem Rady Evropy:
a) Alžírsko
b) Arménie
c) Ázerbájdžán
d) Gruzie
e) Turecko

Faerské ostrovy jsou:
a) součástí Dánska
b) součástí Norska
c) součástí Švédska
d) součástí Velké Británie
e) samostatným státem

Lucemburština
a) je třetí úřední jazyk Lucemburského velkovévodství (vedle němčiny a francouzštiny)
b) je označení městského nářečí, jímž se hovoří v hlavním měste Lucemburska - Lucemburku
c) je dnes již neexistující středověký jazyk, jímž se hovořilo zhruba na území dnešního Lucemburska
d) je posměšné označení pro typickou výslovnost francouzského jazyka v Lucembursku
e) nikdy neexistovala

Za sovětsko-finské války 1939/40 stál v čele Finska maršál:
a) von Falkenhayn
b) von Hallerstein
c) von Mannerheim
d) von Pappenheim
e) von Wallerstein

Předsedou strany, z níž vyšel nový rakouský president, je:
a) Alexander van den Bellen
b) Arnold Gusenbauer
c) Benita Ferrero Waldner
d) Franz Wranitzky
e) Theodore Dreiser

Který z následujících států v Africe byl do 60. let pod koloniální správou Belgie?
a) Mosambik
b) Angola
c) Ghana
d) Tanzanie
e) Demokratická republika Kongo (dřívější Zair)

Který z následujících států Evropy nemá dvoukomorový parlament?
a) Velká Británie
b) Belgie
c) Irsko
d) Španělsko
e) Švédsko

Který z následujících států zaznamenával v posledních letech tradičně nejvyšší růst HDP?
a) Německo
b) Francie
c) Velká Británie
d) Irsko
e) Belgie

Který z následujících států nikdy nepřistoupil k Schengenským dohodám?
a) Itálie
b) Island
c) Irsko
d) Řecko

e) Norsko

Která z římských číslic na přiložené mapě označuje region Besarábie:
a) I
b) II
c) III
d) VII
e) XII

Která z římských číslic na přiložené mapě označuje region Vorarlberska:
a) IV
b) V
c) VI
d) VIII
e) X

Která z římských číslic na přiložené mapě označuje pohoří Ardeny
a) V
b) VI
c) VIII
d) IX
e) X
Která z římských číslic na přiložené mapě označuje region Vojvodiny
a) III
b) V
c) VII
d) VIII
e) XII

