Test z německých a česko-německých dějin 19. a 20. století (varianta A)
31) Posledním rakouským císařem byl
a) Karel I.
b) František Josef I.
c) Ferdinand V.
d) Otto I. Habsburg
32) Označte pravdivý výrok spojený s obdobím tzv. Třetí říše:
a) Mnichovská dohoda byla podepsána ve stejném roce, kdy proběhla tzv. Říšská
křišťálová noc
b) tzv. Noc dlouhých noţů proběhla před jmenováním Adolfa Hitlera říšským kancléřem
c) začátek realizace vojenské operace s krycím názvem „Barbarossa“ proběhl po atentátu
na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha
d) tanková bitva u Kurska probíhala současně s bitvou o Stalingrad
33) Přečtěte si v rámečku níže stručný životopis muže, který se výrazně zapsal do
středoevropských dějin první poloviny 20. století. Tímto mužem byl
a) Karl Hermann Frank
b) Konrad Henlein
c) Josef Pfitzner
d) Wolfgang Wolfram von Wolmar
Narodil se v obci Maffersdorf v severních Čechách (dnes Vratislavice nad
Nisou) na sklonku 19. století jako syn české matky a německého otce. Po
návratu z italské fronty, kde bojoval v řadách rakouské armády, se stal
bankovním úředníkem a v polovině 20. let 20. století se začal aktivně angažovat
v Turnerském hnutí. V roce 1933 založil po svém prvním setkání s Adolfem
Hitlerem Sudetoněmeckou vlasteneckou frontu (SHF), která se později
proměnila v nejsilnější německou stranu v Československu. Po mnichovské
krizi, jejímž byl významným aktérem, se v roce 1938 stal říšským komisařem
pro sudetoněmecké oblasti. Dne 10. května 1945 spáchal v americkém zajetí
v Plzni sebevraždu.
34) V Pražské smlouvě z roku 1973
a) Československá socialistická republika a Německá demokratická republika potvrdily
vzájemnou neporušitelnost společné hranice
b) se Německá demokratická republika zavázala k vyplacení odškodnění Československu
ve výši 10 miliard východoněmeckých marek
c) Československá socialistická republika a Spolková republika Německo potvrdily
vzájemnou neporušitelnost společné hranice
d) se Spolková republika Německo zavázala k vyplacení odškodnění Československu ve
výši 10 miliard západoněmeckých marek
35) Správné chronologické pořadí kancléřů v dějinách Spolkové republiky Německo se
skrývá pod písmenem
a) Konrad Adenauer – Willy Brandt – Gerhard Schröder – Helmut Schmidt
b) Willy Brandt – Konrad Adenauer – Helmut Schmidt – Gerhard Schröder
c) Konrad Adenauer – Willy Brandt – Helmut Schmidt – Gerhard Schröder
d) Konrad Adenauer – Helmut Schmidt – Willy Brandt – Gerhard Schröder

36) 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
37) Legendární slova generálního tajemníka SED Waltera Ulbrichta „Nikdo nemá
v úmyslu postavit zeď“ se datují do roku
a) 1949
b) 1961
c) 1963
d) 1968
38) Mezi aktivistické sudetoněmecké politiky v období První československé republiky
nepatřil
a) Wenzel Jaksch
b) Ludwig Czech
c) Rudolf Lodgman von Auen
d) Franz Spina
39) Která zásadní událost německých dějin se nestala dne 9. listopadu?
a) vyhlášení parlamentní republiky v roce 1918
b) tzv. Hitlerův pivní puč v roce 1923
c) pád tzv. Berlínské zdi v roce 1989
d) sjednocení Německa v roce 1990
40) „Vy, že jste zachránil mír? Zradil jste maličké Československo. Anglie si mohla
vybrat mezi hanbou a válkou, vybrala si hanbu a stejně bude mít i válku.“ Tato
slova, která jsou neodmyslitelně spojena s Mnichovskou dohodou, pronesl
a) Neville Chamberlain
b) Édouard Daladier
c) Winston Churchill
d) Franklin D. Roosevelt
41) Seřaďte správně chronologicky následující události:
a) vznik Spolkové republiky Německo – vznik Německé demokratické republiky –
přistoupení Spolkové republiky Německo k Severoatlantické alianci – přistoupení
Německé demokratické republiky k Varšavské smlouvě
b) vznik Německé demokratické republiky – vznik Spolkové republiky Německo –
přistoupení Německé demokratické republiky k Varšavské smlouvě – přistoupení
Spolkové republiky Německo k Severoatlantické alianci
c) vznik Spolkové republiky Německo – vznik Německé demokratické republiky –
přistoupení Německé demokratické republiky k Varšavské smlouvě – přistoupení
Spolkové republiky Německo k Severoatlantické alianci
d) vznik Německé demokratické republiky – vznik Spolkové republiky Německo –
přistoupení Spolkové republiky Německo k Severoatlantické alianci – přistoupení
Německé demokratické republiky k Varšavské smlouvě

42) Mezi podmínky mírové smlouvy po Prusko-francouzské válce z roku 1871 nepatřilo
a) odstoupení části území Lotrinska ve prospěch Německa
b) odstoupení území Alsaska ve prospěch Německa
c) reparace ve výši 5 miliard franků v tříleté lhůtě splatnosti
d) odstoupení území Sárska ve prospěch Německa
43) Mezi státy Centrálních mocností během první světové války nepatřilo/a
a) Bulharsko
b) Rumunsko
c) Rakousko-Uhersko
d) Osmanská říše
44) Anšlus Rakouska nacistickým Německem proběhl
a) v březnu 1938
b) v listopadu 1938
c) v březnu 1939
d) v listopadu 1939
45) Autorem cyklu čtyř oper Prsten Nibelungův je
a) Gustav Mahler
b) Wolfgang Amadeus Mozart
c) Richard Wagner
d) Carl Orff
46) Nejvíce hlasů voličů získala v parlamentních volbách v Československu v roce 1935
a) Československá sociálně demokratická strana dělnická
b) Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu
c) Sudetoněmecká strana
d) Československá strana lidová
47) Podstatou Badeniho jazykových nařízení z roku 1897 bylo/a
a) přednost češtiny před němčinou ve vnějším i vnitřním úředním styku
b) rovnoprávnost češtiny a němčiny ve vnějším i vnitřním úředním styku
c) přednost němčiny před češtinou ve vnějším i vnitřním úředním styku
d) uznání němčiny jako jediného úředního jazyka ve vnějším i vnitřním styku
48) Funkci říšského protektora či zastupujícího říšského protektora v Protektorátu
Čechy a Morava v letech 1939–1945 nikdy nezastával
a) Albert Speer
b) Reinhard Heydrich
c) Konstantin von Neurath
d) Wilhelm Frick
49) Ernst Röhm byl
a) vůdčí postavou SA, která byla v roce 1934 zavraţděna během tzv. Noci dlouhých noţů
b) komunistický poslanec, zavraţděný v únoru 1933 po Hitlerově uchopení moci
c) německý generál Afrika Korpsu během druhé světové války
d) rakouský hudební skladatel, který musel po uchopení moci nacisty v Rakousku
emigrovat

50) Ve funkci prezidenta německého Svazu vyhnanců je již od roku 1998
a) Bernd Posselt
b) Erika Steinbachová
c) Horst Seehofer
d) Hans-Peter Friedrich

Test z německých a česko-německých reálií po roce 1990 (společnost,
politika, hospodářství, kultura)
51) V květnu roku 2014 společně navštívili Terezín a zde uctili oběti nacistického režimu
a) spolkový kancléř Werner Faymann a ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek
b) spolkový prezident Heinz Fischer a prezident Miloš Zeman
c) spolkový ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier a ministr zahraničních věcí
Lubomír Zaorálek
d) spolkový prezident Joachim Gauck a prezident Miloš Zeman
52) V roce 2014 získal cenu Magnesia Litera za nejlepší publikaci v oblasti literatura
faktu i cenu Magnesia Litera za knihu roku
a) Jaroslav Rudiš za knihu Nebe pod Berlínem
b) Emil Hakl za knihu Skutečná událost
c) Jan Padevět za knihu Průvodce protektorátní Prahou
d) Kateřina Tučková za knihu Ţítkovské bohyně
53) V roce 2010 našli policisté v rámci vyšetřování trestního oznámení novináře
Miroslava Mareše na neznámého pachatele lidské kosti, které patřily sudetským
Němcům povražděným v květnu roku 1945. „Případ Budínka“ je spojen s obcí
a) Dobrovíz
b) Dobronín
c) Pohořelice
d) Budín
54) Motto „Přátelské hry“ zvolil Mnichov pro kandidaturu na pořádání XIII. zimních
olympijských her v roce 2018. Proti plánu zemského hlavního města a spolkové země
Bavorsko se zformoval odpor obyvatel v obcích, kde mělo dojít k zorganizování
soutěží v klasickém a alpském lyžování. Na základě toho byla uspořádána lokální
referenda, v nichž obyvatelé dotčených obcí nakonec vyjádřili s kandidaturou
Mnichova souhlas. Referendum proběhlo i na podzim roku 2013 v souvislosti
s uvažovanou kandidaturou Mnichova na pořádání XIV. zimních olympijských her
v roce 2022, tentokrát se většina obyvatel čtyř dotčených obcí postavila proti plánu.
Bouřlivé diskuse v obou případech probíhaly mj. v obci, v níž nacistický režim
uspořádal IV. zimní olympijské hry v roce 1936. Touto obcí, která je současně
nejznámějším německým zimním střediskem, je
a) Kitzbühel
b) Garmisch-Partenkirchen
c) St. Moritz
d) Davos

55) V roce 2013 proběhl již 17. ročník Pražského divadelního festivalu německého
jazyka. Jeho spoluzakladatelem je významný český spisovatel, který byl v 50. letech
20. století prominentním básníkem a dramatikem komunistického režimu, v období
Pražského jara patřil k čelným představitelům reformního proudu a po vyloučení
z Komunistické strany Československa se stal disidentem a posléze spoluautorem
Charty 77. V roce 1978 mu československé úřady odebraly státní občanství a do roku
1989 nuceně žil v emigraci. Tímto mužem je
a) Milan Kundera
b) Jiří Gruša
c) Pavel Kohout
d) Josef Škvorecký
56) Česko-německou deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji
podepsali německý spolkový kancléř Helmut Kohl, německý spolkový ministr
zahraničí Klaus Kinkel, předseda vlády České republiky Václav Klaus a český
ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec v roce
a) 1999
b) 2003
c) 1997
d) 1990
57) Na základě sčítání lidu provedeného Českým statistickým úřadem v roce 2011 se
k německé národnosti přihlásilo
a) cca 3 000 osob s obvyklým pobytem na území ČR
b) cca 18 000 osob s obvyklým pobytem na území ČR
c) cca 75 000 osob s obvyklým pobytem na území ČR
d) cca 125 000 osob s obvyklým pobytem na území ČR
58) Tzv. East Side Gallery je
a) komerční muzeum v místě známého bývalého přechodu mezi východní a západní částí
Berlína
b) souvislý zbytek tzv. Berlínské zdi podél kanálu řeky Spree nedaleko Ostbahnhof, který
je pomalován a posprejován díly známých i neznámých umělců
c) sbírka osobních předmětů vůdčích pohlavárů NDR umístěná v budově bývalého
Paláce republiky
d) lidový název obyvatelů NDR pro známé vězení Hohenschönhausen
59) Mladoboleslavská automobilka Škoda je od roku 1990 součástí německého koncernu
a) Opel
b) Volkswagen
c) BMW
d) Mercedes
60) V Sasku leží město
a) Lipsko
b) Řezno
c) Norimberk
d) Brémy

61) Na slepě mapě vpravo je černou barvou vyznačena spolková země
a) Hesensko
b) Durynsko
c) Severní Porýní-Vestfálsko
d) Bádensko-Württembersko

62) Současný prezident Spolkové republiky Německo zastával v minulosti funkci
a) ředitele Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky
b) ředitele Úřadu spolkového zmocněnce pro dokumenty státní bezpečnosti bývalé
Německé demokratické republiky
c) ředitele Statistického spolkového úřadu
d) ředitele Spolkového úřadu pro ochranu ústavy
63) Spolkovým ministrem zahraničí v druhé vládě kancléřky Angely Merkelové byl po
celé čtyřleté období
a) Frank-Walter Steinmeier (SPD)
b) Guido Westerwelle (FDP)
c) Thomas de Maizière (CDU)
d) Hans-Peter Friedrich (CSU)
64) Nejúspěšnější německou univerzitou v programu„Exzellenzinitiative“, v jehož rámci
spolek a spolkové země finančně podporují rozvoj úzké skupiny univerzit, které mj.
vykazují nejlepší výsledky na poli vědy a výzkumu, se v třetím kole programu v roce
2012 stala Ludwig-Maximilians-Universität. Tato prestižní univerzita sídlí
a) v Berlíně
b) v Dráţďanech
c) v Mnichově
d) v Kolíně nad Rýnem
65) Evropská centrální banka sídlí
a) v Kolíně nad Rýnem
b) v Berlíně
c) ve Frankfurtu nad Mohanem
d) v Hamburku

66) Náměstí Dr. Edvarda Beneše, kterému dominuje monumentální radnice postavená
na sklonku 19. století v novorenesančním stylu, lze nalézt v českém statutárním
městě, které se německy jmenuje Reichenberg. Náměstí leží ve městě
a) Ústí nad Labem
b) Plzeň
c) Liberec
d) Karlovy Vary
67) Německou spolkovou zemi Bavorsko a Českou republiku nespojuje silniční hraniční
přechod
a) Rozvadov
b) Ţelezná ruda
c) Stráţný
d) Dolní Dvořiště
68) Prozaická díla „Pramen života: Der Lebensborn“, „Krev zmizelého“, „Zánik samoty
Berhof“ či „Adelheid“ napsal/a
a) Vladimír Körner
b) Květa Legátová
c) Lenka Reinerová
d) Arnošt Lustig
69) Podle údajů Spolkového statistického úřadu žilo v Německu ke konci roku 2013
nejvíc cizinců v historii. Jednalo se o
a) 2,1 miliony cizinců (obyvatel s cizí státní příslušností)
b) 7,6 milionů cizinců (obyvatel s cizí státní příslušností)
c) 15,3 milionů cizinců (obyvatel s cizí státní příslušností)
d) 28,7 milionů cizinců (obyvatel s cizí státní příslušností)
70) Podle článku 20 německého Základního zákona je Spolková republika Německo
a) demokratickým a socialistickým spolkovým státem
b) demokratickým a sociálním unitárním státem
c) demokratickým a socialistickým unitárním státem
d) demokratickým a sociálním spolkovým státem

