
31. Které z následujících tvrzení je správné? 
 
a) Již v 19. století mohly ženy v USA hlasovat při volbě prezidenta.  
b) Na území bývalé Konfederace nikdy nežily indiánské kmeny.  
c) Při postupu amerických kolonistů na západ byl stát Kalifornie osídlen jako 
poslední.  
d) Otroctví bylo ve státech Unie zrušeno až v průběhu války Severu proti 
Jihu.  
 
 
32. Které pořadí jednotlivých událostí od nejstarší po nejmladší je správné?  
 
A – začátek Korejské války  
B – vylodění kubánských emigrantů v Zátoce sviní.  
C – odchod posledních amerických jednotek z Vietnamu 
D – atentát na prezidenta Kennedyho 
E – zvolení Jimmy Cartera prezidentem 
F – první vojenské použití dvou jaderných pum vojsky USA 
 
a) F-A-B-D-C-E 
b) F-B-C-D-E-A 
c) A-B-D-F-E-C 
d) A-F-D-B-C-E 
 
 
33. Seřaďte města od nejzápadnějšího k nejvýchodnějšímu:  
 
1-San Francisco, 2-Houston, 3-Phoenix, 4-Detroit, 5-Washington, D.C., 6-
Boston 
 
a) 3,1,2,4,6,5 
b) 2,3,1,4,5,6 
c) 1,3,2,4,5,6 
d) 1,4,2,3,6,5 
 
 
34. Výše celkového hrubého domácího produktu USA se v současnosti blíží: 
 
a) 987 miliónům dolarů 
b) 684 miliardám dolarů 
c) 13 biliónům dolarů 
d) 1,3 triliónu dolarů  
 



 
 
35. Pokud se hovoří o tzv. americkém snu, myslí se tím nejčastěji představa, že: 
 
a) pilnou prací se každý může vlastními silami vypracovat k úspěchu 
b) pokud budou všichni občané loajální k vládě USA, Spojené státy se pak 
stanou nejmocnějším státem na zeměkouli 
c) s trochou štěstí je v USA možné užívat si života, aniž by se člověk příliš 
nadřel 
d) se v dohledné době v USA podaří vybudovat ideální společnost, kde všichni 
budou mít všeho dostatek 
 
 
36. Která z následujících situací není příkladem uplatnění principu dělby moci? 
 
a) Kongres může odvolat prezidenta z funkce.  
b) Prezident nemůže odvolat člena Kongresu z funkce.  
c) Soudci Nejvyššího soudu jsou jmenováni nadoživotí.  
d) Prezident může nařídit armádě provést ozbrojené operace na cizím 
území.  
 
 
37. Která z následujících osob se nesnažila získat nominaci za Republikánskou 
stranu pro volbu prezidenta v roce 2008? 
 
a) John McCain 
b) Mitt Romney 
c) Rudolph Giuliani 
d) Sarah Palin 
 
 
38. Přečtěte pozorně následující text: 
 
„Víme, že v našem různorodém dědictví není slabost, ale síla. Jsme národ 
křesťanů a muslimů, židů a hinduistů, ale i nevěřících. Jsme ovlivňováni mnoha 
jazyky a kulturami pocházajícími z různých koutů světa. Překonali jsme hořká 
období občanské války i segregace a vyšli z těchto temných kapitol našich dějin 
silnější a jednotnější. Proto musíme doufat, že staré nevraživosti a půtky jednou 
pominou. Čím více se svět zmenšuje, tím spíše musíme objevovat společné 
základy lidského soužití.“ 
 
Tento úryvek je nejspíše z projevu:  
 



a) Abrahama Lincolna  
b) F. D. Roosevelta 
c) Ronalda Reagana 
d) Baracka Obamy 
 
 
39. Článek 1 s formulací „Německá říše je republikou“ obsahoval(a): 
 
a) ústava Severoněmeckého spolku z roku 1867 
b) ústava Německé říše z roku 1871 
c) tzv. výmarská ústava z roku 1919  
d) Základní zákon z roku 1949 
 
 
40. Co nebylo zmíněno tzv. smlouvou 2 + 4? 
 
a) hranice sjednoceného Německa 
b) finanční zdroje pro obnovu nových spolkových zemí 
c) ukončení zodpovědnosti čtyř velmocí za Německo jako celek 
d) stažení sovětské armády z německého území 
 
 
41. Která dvojice – řeka a na ní ležící město – není uvedena správně? 
 
a) Dunaj – Řezno  
b) Labe – Berlín 
c) Mohan – Würzburg 
d) Vezera – Brémy 
 
 
42. Který z uvedených politiků nebyl/není členem sociálnědemokratické strany? 
 
a) Willy Brandt 
b) Horst Köhler 
c) Gerhard Schröder 
d) Helmut Schmidt 
 
 
43. Ve které z uvedených spolkových zemí SRN je dlouhodobě nejvyšší míra 
nezaměstnanosti? 
 
a) Bádensko – Württembersko 
b) Bavorsko 



c) Hesensko 
d) Meklenbursko – Přední Pomořansko 
 
 
 
 
44. Které z uvedených uskupení bylo součástí protinacistického hnutí odporu? 
 
a) Frakce Rudé armády (RAF) 
b) Bílá růže 
c) Sturm und Drang 
d) Skupina 42 
 
45. Proč německá vláda intenzivně sleduje situaci americké automobilky 
General Motors (GM)? 
 
a) Součástí koncernu GM je automobilka Audi. 
b) Součástí koncernu GM je automobilka BMW. 
c) Součástí koncernu GM je automobilka Opel. 
d) Součástí koncernu GM je automobilka Volkswagen. 
 
 
46. Která z následujících událostí nemá v roce 2009 kulaté výročí? 
 
a) vznik Spolkové republiky Německo 
b) vstup SRN do OSN 
c) přijetí Základního zákona 
c) pád berlínské zdi 
 
 
47. V krymské válce proti sobě bojovaly tyto státy: 
 
a) Rusko a Turecko proti Rakousku-Uhersku 
b) Velká Británie a Francie proti Rusku a Turecku 
c) Rusko proti Velké Británii, Francii a Turecku 
d) Velká Británie a Francie proti Turecku a Rakousku-Uhersku 
 
 
48. Jedinou společnou akcí armád Varšavské smlouvy bylo potlačení 
 
a) berlínského povstání 1953 
b) maďarské revoluce 1956 
c) československého reformního pokusu 1968 



d) polského hnutí Solidarita v roce 1980 
 
 
 
 
 
 
49. Letošní březnová jednání ruské vlády o státním rozpočtu vyústila 
v rozhodnutí: 
 
a) s rozpočtem nehýbat 
b) vytvořit deficitní rozpočet 
c) vytvořit proficitní rozpočet 
d) vytvořit vyrovnaný rozpočet 
 
 
50. Tzv. Ahtisaariho plán z roku 2007 se zabýval otázkou 
 
a) názvu Republiky Makedonie 
b) secese Černé Hory od tzv. zbytkové Jugoslávie 
c) chorvatsko-slovinského sporu o mořskou hranici 
d) osamostatnění Kosova 
 
 
51. Označte správný výrok: 
 
a) Gruzie leží na břehu Černého moře, zatímco Arménie s Ázerbájdžánem leží 
na břehu Kaspického moře 
b) Gruzie leží na břehu Kaspického i Černého moře, zatímco Arménie na břehu 
Kaspického moře a Ázerbájdžán je vnitrozemský 
c) Gruzie leží na břehu Černého moře, zatímco Arménie je vnitrozemská a 
Ázerbájdžán leží na břehu Kaspického moře 
d) Gruzie leží na břehu Černého moře a Kaspického moře, zatímco Arménie 
s Ázerbájdžánem jsou vnitrozemské  
 
 
52. Slezsko je region, jehož nejtypičtější a v největším objemu těženou 
surovinou je: 
 
a) černé uhlí 
b) síra 
c) bauxit 
d) železná ruda 



 
 
53. Z uvedených zemí má největší podíl národnostních menšin 
 
a) Estonsko 
b) Maďarsko 
c) Polsko 
d) Rumunsko 
54. Členem schengenské zóny je: 
 
a) Albánie 
b) Bulharsko 
c) Rumunsko 
d) Slovinsko 
 
55. Který z uvedených výroků týkajících dějin Velké Británie 19. století není 
pravdivý? 
 
a) Mezi nejvýznamnější britské státníky poslední třetiny 19. století patří 
konzervativec Benjamin Disraeli a liberál William Gladstone. 
b) Od konce napoleonských válek do počátku 20. století Británie v zahraniční 
politice praktikovala politiku tzv. skvělé izolace (splendid isolation).   
c) Po celé 19. století je pro britskou obchodní politiku charakteristický 
protekcionismus a odmítání myšlenky volného obchodu mezi státy.   
d) V letech 1838-48 v Británii vrcholilo takzvané chartistické hnutí, požadující 
politickou a sociální reformu.  
 
 
56. Který z uvedených výroků týkajících se moderních dějin Itálie není 
pravdivý? 
 
a) Itálie byla zakládajícím členem NATO i Evropského hospodářského 
společenství.  
b) Po první světové válce Itálie ztratila území Jižních Tyrol. 
c) Pro Itálii 20. století je charakteristická rozsáhlá vnitřní migrace z jihu na sever 
země.   
d) V roce 1946 byla v Itálii zrušena monarchie.  
 
 
57. Označte správnou možnost 
 
a) Francie a Velká Británie jsou v současné době stálými členy Rady 
bezpečnosti OSN a vlastní jaderné zbraně.  



b) Francie a Velká Británie jsou v současné době stálými členy Rady 
bezpečnosti OSN, jaderných zbraní se vzdaly po skončení studené války. 
c) Francie a Velká Británie se vzdaly místa stálých členů Rady bezpečnosti OSN 
ve prospěch Evropské unie, jaderných zbraní se vzdaly již po skončení studené 
války. 
d) Francie a Velká Británie se vzdaly místa stálých členů Rady bezpečnosti OSN 
ve prospěch Evropské unie, stále však vlastní jaderné zbraně. 
 
 
 
58. Označte nepravdivý výrok 
 
a) Prezident Francouzské republiky je volen na období 5 let v přímých 
dvoukolových volbách. 
b) Prezident Francouzské republiky zastupuje Francii v Evropské radě a při 
mezinárodních setkáních na vrcholné úrovni. 
c) Prezident Francouzské republiky má právo rozpustit Národní shromáždění a 
vypsat parlamentní volby. 
d) Prezident Francouzské republiky jmenuje a odvolává členy Ústavní rady 
a je nejvyšší odvolací instancí v soudním řízení.  
 
 
59. Která z uvedených dvojic zemí má nejvyšší míru zdanění (tzv. daňovou 
kvótu)? 
 
a) Kanada a Spojené státy americké 
b) Velká Británie a Irsko 
c) Švédsko a Dánsko 
d) Polsko a Česká republika  
 
 
60. Přiřaďte správně autora a dílo 
 
1. Richard Wagner   A. Tristan a Isolda 
2. Ludwig van Beethoven  B. Madama Butterfly 
3. Giuseppe Verdi   C. Carmen 
4. Georges Bizet    D. Aida 
5. Giacomo Puccini    E. Kouzelná flétna 
6. Wolfgang Amadeus Mozart F. Fidelio 
a) 1F, 2A, 3B, 4C, 5D, 6E  
b) 1A, 2F, 3D, 4E, 5B, 6C  
c) 1A, 2F, 3D, 4C, 5B, 6E 
d) 1A, 2F, 3B, 4E, 5D, 6C  



 
 
61. Prezident Spojených států amerických při své cestě do Evropy přistane 
v Bruselu a má dále navštívit Berlín, Londýn, Madrid, Řím a Varšavu a zpět do 
USA odletět z Paříže. Kterou z uvedených tras má jeho tajemník zvolit, aby 
prezident vzdušnou čarou urazil celkově co nejmenší vzdálenost? 
 
a) Brusel – Londýn – Madrid – Berlín – Řím – Varšava – Paříž 
b) Brusel – Řím – Madrid – Varšava – Berlín – Londýn – Paříž 
c) Brusel – Madrid – Londýn – Řím – Varšava – Berlín – Paříž 
d) Brusel – Berlín – Varšava – Řím – Madrid – Londýn – Paříž 
 
62. Ve které z uvedených zemí je nejvyšší podíl jaderných elektráren na celkové 
výrobě elektrické energie? 
 
a) ve Francii 
b) v Itálii 
c) v Polsku 
d) v SRN 
 
 
63. V období od července do prosince 2009 bude Radě Evropské unie předsedat 
 
a) Francie 
b) Polsko 
c) Španělsko 
d) Švédsko 
 
 
64. Hospodářskou a měnovou unii (společnou měnu euro) zavádí 
 
a) Smlouva o Evropské unii 
b) Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství 
c) Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli 
d) Smlouva o Ústavě pro Evropu  
 
 
65. Pojem tzv. čtyř základních svobod jednotného vnitřního trhu Evropské unie 
označuje volný pohyb (tzn. odstranění všech bariér pro pohyb) 
 
a) živočichů, surovin, zemědělských produktů a informací 
b) zaměstnanců, živnostníků, studentů a pedagogů 
c) kapitálu, zboží, služeb a osob 



d) investic, plateb, pojistných služeb a veřejné dopravy 


