Přijímací zkoušky CNS 2010 – Varianta B (bez jazykového testu) S VÝSLEDKY
1. V československých parlamentních volbách v roce 1935 dostala nejvíce hlasů
a) Sudetoněmecká strana a Karpatoněmecká strana
b) Komunistická strana Československa
c) Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu
d) Československá strana národně socialistická
2. V kterém roce oznámila ultralevicová teroristická organizace „Frakce Rudé armády“
ukončení své existence?
a) 1998
b) 1968
c) 2009
d) 1976
3. Na které řádce je vzájemná souvislost uvedených osobností historicky i logicky
nejužší?
a) John Demjanjuk – Adolf Eichmann – Rudolf Höss
b) Adolf Eichmann – Albert Speer – Hannah Arendtová
c) John Demjanjuk – Albert Speer – Andreas Baader
d) Simon Wiesenthal – Albert Speer – Kurt Waldheim
4. Spolková republika Německo vstoupila do Organizace spojených národů v roce
a) 1949
b) 1955
c) 1973
d) 1990
5. Na základě rozsudku Norimberského procesu byl popraven
a) Joachim von Ribbentrop
b) Hermann Wilhelm Göring
c) Joseph Goebbels
d) Albert Speer
6. Podle sčítání lidu v roce 1921 žilo na území Československa cca
a) 3,1 miliónu Němců a 750 tisíc Maďarů
b) 2,4 miliónu Němců a 250 tisíc Maďarů
c) 3,1 miliónu Němců a 250 tisíc Maďarů
c) 2,4 miliónu Němců a 750 tisíc Maďarů
7. Letní olympijské hry v roce 1980
a) bojkotovala Spolková republika Německo
b) bojkotovala Německá demokratická republika
c) se konaly za účasti Spolkové republiky Německo i Německé demokratické republiky
d) se konaly bez účasti Spolkové republiky Německo i Německé demokratické republiky
8. Sársko se stalo součástí Západního Německa
a) 1945
b) 1949
c) 1957

d) 1968
9. Berlínský kongres (označte nesprávné tvrzení)
a) se konal roku 1878
b) předsedal mu německý kancléř Otto von Bismarck
c) Rumunsko, Srbsko a Černá Hora získaly nezávislost
d) žádná z uvedených alternativ není správná
10. Berlínská zeď (označte nesprávné tvrzení)
a) rozdělovala Berlín na západní a východní část
b) byla postavena roku 1961
c) jednou z příčin její stavby byl útěk odborníků na Západ
d) padla začátkem roku 1990
11. Vyhlášení Německého císařství proběhlo
a) ve Versailles po skončení prusko-francouzské války
b) v Berlíně bezprostředně po skončení prusko-rakouské války
c) v Královci po korunovaci Viléma I německým králem
d) ve Vídni díky diplomatickému úsilí rakouského kancléře Metternicha
12. Mezi německy píšící autory v Praze nepatřil
a) Egon Ervín Kisch
b) Winfried Georg Sebald
c) Franz Werfel
d) Franz Kafka
13. Která dvojce politik- strana spolu logicky souvisí?
a) Kurt Georg Kiessinger – SPD
b) Konrád Adenauer – SPD
c) Friedrich Ebert – SPD
d) Franz Josef Strauss – SPD
14. Seřaďte chronologicky následující události:
a) otevření hospodářského zastoupení SRN v Praze – Mnichovská dohoda – Dohoda 2 + 4 –
Pražská smlouva
b) Mnichovská dohoda - Pražská smlouva –– otevření hospodářského zastoupení SRN v Praze
– Dohoda 2 + 4
c) Mnichovská dohoda – otevření hospodářského zastoupení SRN v Praze – Dohoda 2 + 4 –
Pražská smlouva
d) Mnichovská dohoda – otevření hospodářského zastoupení SRN v Praze – Pražská
smlouva – Dohoda 2+4
15. Konstruktivní vyslovení nedůvěry kancléři proběhlo v letech 1945 - 1989
a) úspěšné proti Konradu Adenauerovi
b) úspěšné proti Willy Brandtovi
c) úspěšné proti Helmutu Schmidtovi
d) úspěšné proti Helmutu Kohlovi
16. Nobelovu cenu míru získal/a v roce 1926
a) Friedrich Ebert

b) Gustav Stresemann
c) Rosa Luxemburgová
d) Stefan Zweig
17. Za hrdinu od Tannenbergu je považován
a) Alfred von Schlieffen
b) Erich Ludendorff
c) Paul von Hindenburg
d) Fridrich Ebert
18. Skupina „Bílá růže“
a) byla centrem církevního odboje proti NSDAP
b) vytvořila se po atentátu na Hitlera v roce 1944
c) její představitelé našli exil v Československu
d) hlavní představitelé byli popraveni
19. Ze smluv spadající do éry tzv. Nové východní politiky byla nejpozději podepsána
a) Varšavská smlouva
b) Pražská smlouva
c) Moskevská smlouva
d) Smlouva s NDR
20. Ze kterého dokumentu pochází níže uvedený citát?
„Obě strany se shodují v tom, že spáchané křivdy náležejí minulosti, a že tudíž zaměří své
vztahy do budoucnosti. Právě proto, že si zůstávají vědomy tragických kapitol svých dějin,
jsou rozhodnuty nadále dávat při utváření svých vztahů přednost dorozumění a vzájemné
shodě, přičemž každá strana zůstává vázána svým právním řádem a respektuje, že druhá
strana má jiný právní názor. Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy
politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.“
a) Společné prohlášení československého prezidenta Václava Havla a německého prezidenta
Helmuta Kohla z prosince 1990
b) Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji,
podepsaná v lednu 1997
c) Společné prohlášení, které v lednu 2008 vydali představitelé Sudetoněmeckého
krajanského sdružení a Kruhu občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí
d) Česko-německá smlouva o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, podepsaná v
lednu 2010
CNS – reálie
1. V kterém řádku spolu uvedená politická strana a osobnost nesouvisejí?
a) Spojenectví 90/Zelení – Milan Horáček
b) Křesťansko-sociální CSU – Edmund Stoiber
d) Liberální FDP – Horst Köhler
2. Současný ministr zahraničí Německa Guido Westerwelle je členem politické strany
a) CDU

b) CSU
c) SPD
d) FDP
3. Kdo napsal hudbu k německé hymně?
a) August Heinrich Hoffmann von Fallersleben
b) Joseph Haydn
c) Wolfgang Amadeus Mozart
d) Ludwig van Beethoven
4. Dílo Parfém napsal
a) Patric Süskind
b) Günter Grass
c) Siegfried Lenz
d) Heiner Müller
5. Které z následujících tvrzení není správné?
a) Volby do Spolkového sněmu v roce 2009 vyhrála CDU/CSU.
b) Strana Zelených i přes ztrátu hlasů obsadila při volbách do Spolkového sněmu v roce
2009 třetí místo.
c) Voleb do Spolkového sněmu v roce 2009 se zúčastnilo asi 70% oprávněných voličů.
d) Do Spolkového sněmu se dostalo 5 stran.
6. Die Brücke a Der blaue Reiter představují umělecký styl
a) impresionismus
b) secesi
c) historismus
d) expresionismus
7. Nordstream (označte pravdivé tvrzení)
a) s tímto projektem je spojen Gerhard Schröder
b) má vést z Ruska přes baltské republiky a Polsko do Německa
c) je plánovaný ropovod
d) má snížit riziko dodávek ropy přes území Ukrajiny do Evropy
8. Bernd Posselt je
a) předseda bavorské strany CSU
b) mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení
c) spolkový ministr hospodářství v Německu
d) poslanec německého Spolkového sněmu
9. Zimní olympijské hry v roce 1936 se konaly
a) v Garmisch-Partenkirchenu
b) v Innsbrucku
c) ve Svatém Mořici
d) se nekonaly
10. Křesťansko-sociální unii (CSU) (označte správné tvrzení)

a) volilo při minulých volbách do Spolkového sněmu o cca 9 procentních bodů méně
voličů.
b) je politickým rivalem CDU
c) tvoří v Bavorsku s CDU vládní koalici
d) do Spolkového sněmu nekandiduje, je pouze regionální stranou v Bavorsku.
11. Které z níže uvedených tvrzení je mylné?
a) Na jaře 2010 referovala některá média, např. britský list Guardian, o tom, že v souvislosti s
pedofilními skandály katolických kněží chystá několik vlivných intelektuálů a právníků, jako
kupř. vysoký právník OSN Geoffrey Robertson, žalobu na papeže Benedikta XVI. Podezírají
jej z toho, že v minulosti Joseph Ratzinger – coby kardinál a prefekt Kongregace pro nauku
víry – pomáhal utajovat sexuální delikty kněží, které kvůli početnosti a systematičnosti
zmínění kritici pokládají za zločin proti lidskosti a jako takové za předmět řízení před
Mezinárodním trestním soudem (ICC).
b) Joseph Ratzinger nezastával před svým zvolením papežem funkci prefekta
Kongregace pro nauku víry, jak někdy bývá mylně uváděno v masmédiích (mezi
pravomoci Kongregace patří vyšetřování některých závažných provinění kněží). Kvůli
tomuto omylu ohledně předchozí vatikánské funkce Josepha Ratzingera jsou obvinění,
že v minulosti mohl přispět k utajování sexuálních deliktů kněží, zcela neopodstatněná.
c) Papež Benedikt XVI. začátkem roku 2009 zrušil exkomunikaci několika biskupů
tradicionalistické skupiny Kněžského bratrstva sv. Pia X. Tento krok vyvolal kritické ohlasy,
protože jeden z těchto biskupů patří mezi tzv. popírače holocaustu.
d) Vztahy papeže Benedikta XVI. s islámskými zeměmi byly otřeseny jeho přednáškou na
univerzitě v Řezně v září 2006. Rozruch vyvolala tato papežova citace z díla byzantského
císaře Manuela II. Palaiologose: "Ukaž mi, co nového přinesl Mohamed, a nalezneš tam
pouze věci špatné a nelidské, jakou je jeho příkaz šířit víru mečem."
12. Centrum proti vyhánění, jehož zřízení inicioval Svaz vyhnanců, se staví
a) v Berlíně
b) v Mnichově
c) ve Varšavě
d) ve Vídni
13. Dílo Plechový bubínek napsal
a) Patric Süskind
b) Günter Grass
c) Heinrich Böll
d) Otfried Preußler
14. Rozlohou největší spolkovou zemí Německa je
a) Dolní Sasko
b) Bavorsko
c) Sasko
d) Bádensko-Württembersko
15. Označte správné tvrzení
a) řeka Rýn teče přes území Švýcarska, Německa a Belgie
b) řeka Rýn protéká Bonnem a Kolínem nad Rýnem
c) řeka Rýn protéká Saskem a Bavorskem

d) řeka Rýn ústí do Baltského moře
16. Německá ekonomika se orientuje
a) exportně
b) na pokrytí pouze německé poptávky
c) na produkci potravin
d) směrem k soběstačnosti a nezávislosti na surovinách z ostatních států.
17. V roce 2006 se o skandál postaral německý spisovatel Günter Grass tím, že
a) odmítl převzít Nobelovu cenu za literaturu
b) přiznal se, že během druhé světové války sloužil u Waffen-SS
c) prohlásil, že by se sjednocené Německo zase mělo rozdělit
d) pracoval pro východoněmeckou zpravodajskou službu Stasi
18. Nobelovu cenu za literaturu nezískal/a
a) Thomas Mann
b) Bertolt Brecht
c) Heinrich Böll
d) Herta Müllerová
19. Současným německým kancléřem/německou kancléřkou je:
a) Gerhard Schröder
b) Frank Walter Steinmeier
c) Angela Merkelová
d) Quido Westerwelle
20. Která ze zakreslených německých spolkových zemí vykazuje nejnižší nezaměstnanost?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

