
Test z německých a česko-německých dějin 19. a 20. století (varianta A) – 

2012 (bez jazykového testu) 
 

1) Posledním rakousko-uherským císařem byl 

a) Karel I. 

b) František Josef I. 

c) František Josef II. 

d) Otto I. Habsburg 

 

2) Mezi válečné zločince souzené v Norimberském procesu nepatřil 

a) Hermann Göring 

b) Albert Speer 

c) Joseph Goebbels 

d) Rudolf Hess 

 

3) Slova generálního tajemníka SED Waltera Ulbrichta „Nikdo nemá v úmyslu postavit zeď“ se 

datují do roku 

a) 1949 

b) 1953 

c) 1961 

d) 1963 

 

4) Hudební dílo „Radeckého pochod“ od skladatele Johanna Strauße staršího bylo věnováno 

a) rakouskému ministrovi zahraničí 

b) rakouskému generálovi 

c) rakouskému hudebnímu skladateli 

d) rakouskému malíři 

 

5) Předsedou/předsedkyní Svazu vyhnanců je 

a) Kurt Biedenkopf 

b) Erika Steinbachová 

c) Gesine Schwannová 

d) Bernd Posselt 

 

6) Mezi státy Centrálních mocností během první světové války nepatřilo/a 

a) Bulharsko 

b) Rumunsko 

c) Rakousko-Uhersko 

d) Osmanská říše 

 

7) Správné chronologické pořadí spolkových kancléřů se skrývá pod písmenem 
a) Konrad Adenauer – Ludwig Erhard – Willy Brandt – Kurt Georg Kiesinger 

b) Konrad Adenauer – Ludwig Erhard – Kurt Georg Kiesinger – Willy Brandt 

c) Konrad Adenauer – Kurt Georg Kiesinger – Ludwig Erhard – Willy Brandt 

d) Konrad Adenauer – Willy Brandt – Ludwig Erhard – Kurt Georg Kiesinger 

 

8) Román „Das Schloss“ napsal 

a) Max Brod 

b) Rainer Maria Rilke 

c) Franz Kafka 

d) Egon Erwin Kisch 

 

 

 



 

 

9) Termín „Deutscher Herbst“ je používán 

a) pro události roku 1989, které vedly k pádu Berlínské zdi 

b) pro studentské reformní hnutí roku 1968 

c) pro sérii únosů a atentátů provedených Frakcí Rudé armády v roce 1977 

d) pro závěr první světové války v roce 1918 

 

10) Na území dnešního Německa se nenacházel nacistický koncentrační tábor 

a) Mauthausen  

b) Dachau 

c) Sachsenhausen 

d) Ravensbrück 

 

11) Ulice 17. června v Berlíně, která vede směrem na západ od Braniborské brány, upomíná na 

a) den vyhlášení Spolkové republiky Německo v roce 1949 

b) povstání východoněmeckých dělníků v roce 1953 

c) den, kdy oba německé státy v roce 1973 navázaly diplomatické styky 

d) den, kdy se ve východním Německu v roce 1990 konaly svobodné volby 

 

12) Letních olympijských her v roce 1980  

a) se z obou německých států účastnila pouze Německá demokratická republika 

b) se z obou německých států účastnila pouze Spolková republika Německo 

c) se zúčastnily oba německé státy 

d) se nezúčastnil ani jeden z obou německých států 

 

13) Mezi aktivistické sudetoněmecké politiky v období První československé republiky nepatřil 

a) Wenzel Jaksch 

b) Ludwig Czech 

c) Konrad Henlein  

d) Franz Spina 

 

14) Která událost německých dějin se nestala dne 9. listopadu? 

a) vyhlášení Německé republiky v roce 1919 

b) Říšská křišťálová noc v roce 1938 

c) pád Berlínské zdi v roce 1989 

d) sjednocení Německa v roce 1990    

 

15) V roce navázání diplomatických styků mezi Československem a Spolkovou republikou 

Německo byl československým prezidentem 

a) Antonín Zápotocký 

b) Antonín Novotný 

c) Ludvík Svoboda 

d) Gustáv Husák 

 

16) Günter Schabowski 

a) byl východoněmecký disident, kterému východoněmecká vláda v roce 1977 odebrala státní 

občanství 

b) se dne 18. října 1989 stal nástupcem Ericha Honeckera ve funkci generálního tajemníka SED 

c) vyhlásil dne 9. listopadu 1989 v pozici tiskového mluvčího východoněmecké vlády možnost 

volně cestovat na území Spolkové republiky Německo 

d) se stal prvním demokraticky zvolením premiérem NDR v roce 1990 

 

 

 



 

 

17) V roce 1962 byl v Izreali popraven nacistický zločinec 

a) Kurt Waldheim 

b) Rudolf Hess 

c) Heinrich Himmler 

d) Adolf Eichmann 

 

18) Seřaďte chronologicky následující události: 

a) vznik Spolkové republiky Německo – vznik Německé demokratické republiky – přistoupení 

Spolkové republiky Německo k Severoatlantické alianci – postavení Berlínské zdi 

b) vznik Německé demokratické republiky – vznik Spolkové republiky Německo – postavení 

Berlínské zdi – přistoupení Spolkové republiky Německo k Severoatlantické alianci  

c) vznik Spolkové republiky Německo – vznik Německé demokratické republiky – postavení 

Berlínské zdi – přistoupení Spolkové republiky Německo k Severoatlantické alianci  

d) vznik Německé demokratické republiky – vznik Spolkové republiky Německo – přistoupení 

Spolkové republiky k Severoatlantické alianci – postavení Berlínské zdi 

 

19) Mírová smlouva mezi vítěznými mocnostmi a Německem po druhé světové válce  

a) byla uzavřena dne 23. 5. 1949 

b) byla uzavřena dne 5. 5. 1955 

c) byla uzavřena dne 12. 9. 1990 

d) nebyla nikdy uzavřena 

 

20) Na základě sčítání lidu z roku 1930 se k německé národnosti přihlásilo 

a) 4,5 milionu československých občanů 

b) 3,9 milionu československých občanů 

c) 3,3 milionu československých občanů 

d) 2,5 milionu československých občanů 

 

 

Test z německých a česko-německých reálií po roce 1990 (společnost, 

politika, hospodářství, kultura) 
 

1) Současným německým prezidentem je 

a) Heinz Fischer 

b) Horst Köhler 

c) Christian Wulff 

d) Joachim Gauck 

 

2) V Bavorsku neleží město 

a) Regensburg 

b) Würzburg 

c) Wartburg 

d) Augsburg 

 

3) Dosud jediným českým laureátem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels byl/je 

a) Václav Havel 

b) Milan Kundera 

c) Arnošt Lustig 

d) Pavel Kohout 

 

 

 



 

 

4) Sudetští Němci jsou „čtvrtým kmenem“ 

a) v Bavorsku 

b) v Sasku 

c) v Hesensku  

d) v Bádensku-Würtembersku 

 

5) Evropská centrální banka sídlí 

a) v Kolíně nad Rýnem 

b) v Hamburku 

c) ve Frankfurtu nad Mohanem 

d) v Mnichově 

 

6) Autorem scénáře k českému hranému filmu Lidice (2011) je 

a) Jaroslav Rudiš 

b) Ivan Klíma 

c) Zdeněk Mahler 

d) Arnošt Lustig  

 

7) Německý spisovatel Günter Grass vyvolal v roce 2006 skandál, když 

a) odmítl převzít Nobelovu cenu za literaturu 

b) přiznal, že během druhé světové války sloužil u Waffen-SS 

c) prohlásil, že by se sjednocené Německo zase mělo rozdělit 

d) byla odhalena jeho spolupráce s východoněmeckou zpravodajskou službou Stasi 

 

8) Mladoboleslavská automobilka Škoda je od roku 1990 součástí německého koncernu 

a) Opel 

b) Volkswagen 

c) BMW 

d) Mercedes  

 

9) Na slepé mapě Spolkové republiky Německo je černou barvou vyznačena spolková země 

a) Porýní-Falc 

b) Bádensko-Württembersko 

c) Severní Porýní-Vestfálsko 

d) Hesensko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10) V roce pádu Berlínské zdi byl ministrem zahraničí SRN 

a) Willy Brandt 

b) Hans Dietrich Genscher 

c) Helmut Kohl 

d) Klaus Kinkel 

 

11) Německá strana Bündnis90/Die Grünen se poprvé dostala do spolkové vlády v roce 

a) 1990 

b) 1994 

c) 1998 

d) 2002  

 

12) Mezi oficiální národnostní menšiny v Německu nepatří 

a) Lužičtí Srbové 

b) Frísové 

c) Dánové 

d) Židé 

 

13) Reformní program Agenda 2010 je spojen se jménem 

a) Willyho Brandta 

b) Angely Merkelové 

c) Gerharda Schrödera 
d) Kurta Schumachera 

 

14) Mezi laureáty Nobelovy ceny za literaturu nepatří 

a) Herta Müllerová 

b) Günter Grass 

c) Heinrich Böll 

d) Thomas Bernhard 

 

15) Mezi německá města, která mají postavení spolkové země, nepatří 

a) Berlín 

b) Frankfurt nad Mohanem 

c) Hamburk 

d) Brémy 

 

16) Starostou Berlína je už od roku 2001 

a) Horst Seehofer 

b) Klaus Wowereit 

c) Olle van Beust 

d) Walter Momper  

 

17) Cem Özdemir  

a) je německý fotbalový reprezentant, který hraje za Real Madrid  

b) je spolupředsedou strany Bündnis 90/Die Grünen 

c) byl německým ministrem zdravotnictví v první vládě kancléřky Merkelové  

d) byl jednou z obětí proticizineckých útoků v Solingenu v roce 1992 

 

18) Hlavní cenou každoročního mezinárodního filmového festivalu v Berlíně za nejlepší film je 

a) Stříbrný medvěd 

b) Zlatý medvěd 

c) Stříbrný lev 

d) Zlatý lev 



 

 

19) Současnou vládní koalici v Německu tvoří strany: 

a) CDU/CSU a FDP 

b) SPD a FDP 

c) CDU a CSU 

d) CDU a SPD 

 

20) Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji byla podepsána 

v roce 

a) 1993 

b) 1995 

c) 1997 

d) 1999 


