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

31) Poslední německý císař Vilém II. byl z rodu 

a) Hohenzollernů 

b) Sachsen-Coburgů 

c) Habsburgů 

d) Wittelsbachů 

 

32) Požadavek odsunout Němce z Československa byl vůdčími představiteli Spojených 

států amerických, Velké Británie a Sovětského svazu schválen 

a) na Teheránské konferenci 

b) na Postupimské konferenci 

c) na Káhirské konferenci 

d) na Jaltské konferenci 

 

33) Autor románu Plechový bubínek (Die Blechtrommel), spisovatel Günter Grass, se 

narodil v roce 1927 v polosuverénním, částečně samostatném městském státě, který 

byl pod ochranou Společnosti národů a ve vnějších vztazích ho zastupovalo Polsko. 

Tímto městským státem byl útvar s německým názvem 

a) Freie Stadt Memel 

b) Freie Stadt Danzig 

c) Freie Stadt Königsberg 

d) Freie Stadt Lübeck 

 

34) Přečtěte si v rámečku níže stručný životopis muže, který se výrazně zapsal do 

československých dějin první poloviny 20. století. Tímto mužem byl 

a) Radola Gajda 

b) Alois Eliáš 

c) Emanuel Moravec 

d) Antonín Švehla 

 

Bojoval v bitvě u Zborova a po vyhlášení samostatnosti československého státu 

pracoval v armádě a psal do Peroutkovy Přítomnosti či později do Lidových novin. 

Ve třicátých letech publikoval knihu „Obrana státu“, která za největšího nepřítele 

ČSR označila nacistické Německo. V září roku 1938 patřil k nejrozhodnějším 

odpůrcům československé kapitulace před Hitlerovou agresí, ovšem posléze se stal 

jedním ze symbolů kolaborace s nacistickým Německem. V protektorátní vládě od 

roku 1942 zastával funkci ministra školství a lidové osvěty a během Pražského 

povstání spáchal sebevraždu.   

 

35) Podle renomovaného německého historika Hanse-Ulricha Wehlera emigrovalo 

v letech 1949–1990 z Německé demokratické republiky „ne méně než 4,6 milionu 

lidí“ (Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Band 5, Bundesrepublik und DDR 1949-1990, 

München: 2008, s. 45). Tento počet odpovídá 

a) přibližně desetině obyvatel Německé demokratické republiky v roce 1950 

b) přibližně sedmině obyvatel Německé demokratické republiky v roce 1950 

c) přibližně čtvrtině obyvatel Německé demokratické republiky v roce 1950 

d) přibližně polovině obyvatel Německé demokratické republiky v roce 1950 

 

 



Varianta: BCNBM 

2 
 

36) Významný český novinář a publicista Ferdinand Peroutka byl po většinu času 

během druhé světové války internován v německém koncentračním táboru  

a) Buchenwald 

b) Sobibor 

c) Auschwitz-Birkenau  

d) Sachsenhausen 

 

37) Město Görlitz/Zgorzelec, kde byla dne 6. července 1950 podepsána Smlouva mezi 

Německou demokratickou republikou a Polskou lidovou republikou o vyznačení 

stanovené a existující německo-polské státní hranice, leží na řece  

a) Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka 

b) Oder/Odra  

c) Warthe/Warta 

d) Weichsel/Wisła 

 

38) Při sčítání lidu v Československu roce 1921 se k německé národnosti na území 

historických českých zemí přihlásilo 2 973 208 obyvatel, což představovalo přibližně 

a) 40 % obyvatelstva tohoto území 

b) 33 % obyvatelstva tohoto území 

c) 26 % obyvatelstva tohoto území 

d) 19 % obyvatelstva tohoto území 

 

39) Přečtěte si níže úryvek z projevu předsedy vlády Německé demokratické republiky 

Lothara de Maizièra. Tento projev přednesl  

a) v lednu 1991 

b) v říjnu 1990 

c) v červnu 1990 

d) v listopadu 1989 

„Svoboda je nejlepším podporovatelem našich individuálních schopností; patří ale zároveň i 

k největším zkouškám lidského charakteru. Uskutečňovat ji samu o sobě a současně i ve 

smyslu obecného blaha je pro nás všechny fascinujícím úkolem. Ne to, čím jsme byli včera, 

nýbrž to, čím společně chceme být zítra, nás sjednocuje v jeden stát. Od zítřka bude existovat 

jedno spojené Německo. Dlouho jsme na to čekali, budeme ho společně utvářet a těšíme se na 

to.“ 

 

40) Pod krycím názvem „Barbarossa“ je známa 

a) operace, která měla za cíl vylodění německé armády ve Velké Británii v roce 1940 

b) invaze německé armády do severní Afriky v roce 1941 

c) invaze německé armády do Sovětského svazu v roce 1941 

d) operace, která měla za cíl vytvoření ústupové cesty pro 6. armádu obklíčenou ve 

Stalingradu v roce 1942 

 

41) Označte pravdivý výrok spojený s obdobím tzv. Výmarské republiky: 

a) Pivní puč v Mnichově proběhl až po zveřejnění knihy Adolfa Hitlera Mein Kampf. 

b) Jediným prezidentem Německa v tomto období byl Paul von Hindenburg.  

c) Během tohoto období se v Berlíně konaly letní olympijské hry. 

d) V hranicích Německa se v tomto období nacházelo město Breslau (dnes Wrocław). 
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42) Kvalifikované odhady počtu obětí Němců z Československa v souvislosti s jejich 

vyhnáním/odsunem hovoří  

a) o přibližně 250 000 mrtvých 

b) o přibližně 90 000 mrtvých 

c) o přibližně 25 000 mrtvých 

d) o přibližně 5 000 mrtvých 

 

43) Výrokem „Chcete totální válku?“, proneseným ve Sportovním paláci v Berlíně 

v roce 1943, proslul 

a) Reinhard Heydrich 

b) Albert Speer 

c) Heinrich Himmler 

d) Joseph Goebbels 

 

44) Přečtěte si v rámečku níže slova z politického projevu, který vyvolal na politické 

úrovni i ve veřejnosti vášnivé reakce. Autorem projevu byl  

a) kandidát na prezidenta ČR Miloš Zeman v prosinci 2012 

b) prezident ČSSR Václav Havel v lednu 1990 

c) předseda vlády ČSSR Oldřich Černík v říjnu 1968 

d) prezident ČSR Edvard Beneš v březnu 1948 

 

„…Šest let nacistické nadvlády stačilo na to, abychom se stali obětí infekce zla. Namísto 

toho, abychom předali ty, kdo zradili tento stát, řádnému soudu, jsme je vyhnali ze země a 

potrestali odplatou, která šla mimo hranice zákona. To nebyl trest. To byla pomsta…“  

 

45) V roce vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa byl kancléřem Spolkové 

republiky Německo 

a) Konrad Adenauer 

b) Kurt Georg Kiesinger 

c) Helmut Kohl 

d) Helmut Schmidt 

 

46) Seřaďte správně chronologicky následující události z druhé poloviny 30. let 20. 

století: 

a) vydání zákona o znovusjednocení Rakouska s Německou říší – podepsání tzv. 

Mnichovské dohody – zveřejnění vyhlášky o uzavření deseti českých vysokých škol – 

zveřejnění výnosu o vzniku Protektorátu Čechy a Morava 

b) zveřejnění výnosu o vzniku Protektorátu Čechy a Morava – vydání zákona o 

znovusjednocení Rakouska s Německou říší – zveřejnění vyhlášky o uzavření deseti 

českých vysokých škol – podepsání tzv. Mnichovské dohody 

c) podepsání tzv. Mnichovské dohody – zveřejnění výnosu o vzniku Protektorátu Čechy a 

Morava – vydání Zákona o znovusjednocení Rakouska s Německou říší – zveřejnění 

vyhlášky o uzavření deseti českých vysokých škol 

d) vydání zákona o znovusjednocení Rakouska s Německou říší – podepsání tzv. 

Mnichovské dohody – zveřejnění výnosu o vzniku Protektorátu Čechy a Morava –  

zveřejnění vyhlášky o uzavření deseti českých vysokých škol 
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47) Mezi tzv. aktivistické sudetoněmecké politiky v období první československé 

republiky nepatřil 

a) Konrad Henlein 

b) Wenzel Jaksch 

c) Ludwig Czech 

d) Franz Spina 

 

48) Ulrike Meinhofová, Andreas Baader a Gudrun Ensslinová byli čelnými představiteli 

a) teroristické organizace Rote Armee Fraktion 

b) protinacistické odbojové skupiny Weiße Rose  

c) politické strany Bündnis 90/Die Grünen 

d) umělecké skupiny Gruppe 47 

 

49) Evropa si letos připomíná sté výročí významných událostí posledního roku první 

světové války. V roce 1918 nedošlo k 

a) bitvě u Tannenbergu 

b) uzavření tzv. brestlitevského míru 

c) tzv. listopadové revoluci a vyhlášení republiky v Německu 

d) vyhlášení samostatného Československa 

 

50) Přečtěte si v rámečku níže úryvek ze známého dopisu Františka Palackého. Napsal 

ho v roce  

a) 1859 

b) 1867 

c) 1848 

d) 1871 

 

„Já nejsem Němec, aspoň se jím býti necítím – a za pouhého potakače, nemajícího ani 

mínění, ani vůle, nechtěli ste mne zajisté k sobě povolati. Přičemž musil bych ve 

Frankfurtě buď city své zapírati a se přetvařovati, anebo když by k tomu přišlo, hlasitě 

odporovati.“ 

 

 

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

politika, hospodářství, kultura) 
 

51) Mezi šestnácti spolkovými zeměmi v Německu jsou i tři městské státy. Nepatří mezi 

ně 

a) Berlín 

b) Hamburk 

c) Brémy 

d) Lübeck 

 

52) Pokud Angela Merkelová zůstane spolkovou kancléřkou až do řádných voleb v roce 

2021, překoná dosud nejdéle sloužícího muže ve funkci kancléře Spolkové republiky 

Německo, a to 

a) Helmuta Kohla 

b) Willyho Brandta 

c) Helmuta Schmidta 

d) Gerharda Schrödera 
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53) Spolková republika Německo v roce 2011 ukončila přechodná opatření, která 

dočasně a částečně omezovala vstup občanů České republiky na její pracovní trh. Od 

té doby se počet zaměstnanců s českým státním občanstvím v Německu více než 

ztrojnásobil. Podle německého úřadu práce (Bundesagentur für Arbeit) bylo v září 

2017 v Německu zaměstnáno přibližně 

a) 210 000 občanů České republiky 

b) 152 000 občanů České republiky 

c) 52 000 občanů České republiky 

d) 12 000 občanů České republiky 

 

54) S odstupem největší německou firmou z hlediska ročního obratu (cca 217 milionů 

eur v účetním roce 2016) je  

a) Adidas AG 

b) RWE AG 

c) Deutsche Post DHL Group 

d) Volkswagen AG 

 

55) Přečtěte si citát v rámečku níže. Na půdě bavorského zemského sněmu pronesl tato 

slova dne 21. února 2013 předseda české vlády 

a) Mirek Topolánek 

b) Jan Fischer 

c) Petr Nečas 

d) Bohuslav Sobotka 

 

 (…) „Litujeme, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských 

Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo 

způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní 

charakter přisuzování viny. Jsme si přitom vědomi zásadního přínosu německy 

mluvících obyvatel českých zemí pro hospodářský a kulturní rozvoj tohoto prostoru v 

celé jeho historii. (…) Musíme si přiznat, že můžeme napravit jen velmi málo z toho, 

co špatného se v dějinách stalo. Hledání společné interpretace dějin poskytne morální 

satisfakci, předválečné majetkové poměry však není možné obnovit.“   

 

56) Český filmový režisér Jiří Menzel obdržel v únoru 2018 cenu Kamera Berlinale, 

která je udílena osobnostem, k nimž má festival zvláštní vztah. Menzel uspěl na 

festivalu v roce 1990 s trezorovým filmem Skřivánci na niti podle novely spisovatele 

Bohumila Hrabala a jako dosud jediný český režisér získal na Berlínském 

mezinárodním filmovém festivalu hlavní cenu, a to 

a) Zlatou lišku 

b) Zlatého lva 

c) Zlatou orlici 

d) Zlatého medvěda 

 

57) V České republice působí několik politických nadací blízkých německým politickým 

stranám. Straně s německým názvem Christlich-Demokratische Union Deutschlands 

(Křesťanskodemokratická unie Německa) je blízká nadace 

a) Heinrich-Böll-Stiftung (Nadace Heinricha Bölla) 

b) Friedrich-Ebert-Stiftung (Nadace Friedricha Eberta) 

c) Friedrich-Naumann-Stiftung (Nadace Friedricha Naumanna) 

d) Konrad-Adenauer-Stiftung (Nadace Konrada Adenauera) 
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58) Ministerstvo kultury České republiky vyčlenilo před dvěma lety 50,5 milionu korun 

na výstavbu muzejní expozice „Naši Němci“, kterou už více než jednu dekádu 

připravuje obecně prospěná společnost Collegium Bohemicum. První stálá výstava 

dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí vzniká ve městě 

a) Ústí nad Labem 

b) Karlovy Vary 

c) Opava   

d) Cheb 

 

59) Současný prezident Spolkové republiky Německo vykonával v minulosti funkci 

a) spolkového kancléře 

b) spolkového ministra zahraničních věcí 

c) ministerského předsedy spolkové země Sasko  

d) generálního ředitele Deutsche Bank AG  

 

60) Jaroslav Rudiš v současnosti patří mezi nejúspěšnější české spisovatele v Německu. 

V minulosti vydal komiksovou trilogii Alois Nebel, novelu Národní třída nebo román 

Grandhotel. Ještě předtím získal věhlas novelou, za kterou v roce 2002 obdržel Cenu 

Jiřího Ortena. Přečtěte si v rámečku níže úryvek z knihy, kde je hvězdičkami (***) 

nahrazeno město, v němž se odehrává hlavní dějová linie a které je obsaženo v názvu 

knihy. Tímto městem je/jsou 

a) Mnichov 

b) Hamburk 

c) Drážďany  

d) Berlín 

 

„Potkali jsme se v úbánu, jak se tady říká metru. Potkali jsme se na úpětce, na nádraží 

Weberwiese. Oba jsme měli kytary, já cigarety, on zapalovač. Zeptal se, odkud jsem, a byl 

jsem první Čech, kterého v životě viděl, pak z něj vypadlo, že až v životě po roce 1989, 

protože předtím byl několikrát s rodiči na Máchově jezeře a ve Vysokých Tatrách. (…) 

Zeptal jsem se, co je zajímavého v (***). Ani jeden jsme nic nevykoumali. Nic, co by bylo 

zajímavější a přitažlivější než obyčejné věci jako staré mosty, pivo, jídlo nebo hezké holky, 

jen to, že v Praze vypadají stanice metra jako obřadní síně krematoria a v (***)jsou 

stanice úbáhnu různorodější – třeba romantické bavorské hrady, opuštěné bunkry nebo 

staré vykachličkované koupelny. Jako třeba Weberwiese.“  

 

61) Na základě dosud posledního sčítání lidu provedeného Českým statistickým úřadem 

v roce 2011 se k německé národnosti přihlásilo 

a) cca 2 000 osob s obvyklým pobytem na území ČR 

b) cca 18 000 osob s obvyklým pobytem na území ČR 

c) cca 85 000 osob s obvyklým pobytem na území ČR 

d) cca 145 000 osob s obvyklým pobytem na území ČR 

 

62) Ze srovnání oficiálních statistických údajů k 31. 12. 2017 vyplývá, že tři z šestnácti 

zemí v rámci Spolkové republiky Německo mají v současnosti více obyvatel než 

Česká republika. Nepatří mezi ně země s německým názvem 

a) Baden-Württemberg 

b) Nordrhein-Westfalen 

c) Bayern 

d) Mecklenburg-Vorpommern 
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63) Při tvorbě úředních statistik se ve Spolkové republice Německo nezjišťuje 

náboženské vyznání obyvatel. Podle závěru výzkumu zadaného Spolkovým úřadem 

pro migraci a uprchlíky, který byl publikován v prosinci 2016, žilo v zemi k 31. 12. 

2015  

a) 16,2–16,5 milionu muslimů 

b) 13,4–13,7 milionu muslimů 

c) 9,8–10,1 milionu muslimů 

d) 4,4–4,7 milionu muslimů 

 

64) 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) 2002 

b) 1997 

c) 1992 

d) 1990 

 

65) Přes šest miliard korun má na Sokolovsku v příštích letech investovat významná 

německá automobilka, která chce postavit testovací centrum a polygon pro 

autonomní vozy. Vývojové středisko má zahrnovat přes sto kilometrů zkušebních 

tratí a poskytne několik set pracovních míst. Vláda České republiky podepsala 

v dubnu 2018 společné memorandum o výstavbě centra s automobilkou 

a) BMW 

b) Mercedes 

c) Volkswagen 

d) Opel 

 

66) Jednou z pěti osobností, která získala Cenu Ústavu pro studium totalitních režimů za 

svobodu, demokracii a lidská práva 2017 byla spisovatelka, která se „nebála vylíčit 

některé citlivé kapitoly novodobých českých dějin, například poválečné vyhánění 

Němců a pohnuté lidské osudy v letech komunismu“. Autorkou románů Vyhnání 

Gerty Schnirch nebo Žítkovské bohyně je  

a) Radka Denemarková 

b) Irena Dousková 

c) Petra Hůlová 

d) Kateřina Tučková 
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67) Z nabídky vyberte pravdivou variantu: Na slepé mapě vpravo je černou barvou 

vyznačena spolková země, 

a) v níž v posledních volbách do zemského sněmu získala nejvíce 

hlasů Alternativa pro Německo (Alternative für Deutschland) 

b) která má ze všech spolkových zemí nejvyšší HDP na osobu 

c) kde sídlí centrála automobilky Porsche 

d) na jejímž území leží město, kde se nachází monumentální 

památník tzv. Bitvy národů 

 

 

 

 

68) Funkci spolkového předsedy Sudetoněmeckého krajanského 

sdružení (Sudetendeutsche Landsmannschaft) vykonával 

v letech 2000–2008 a od roku 2014 opět vykonává 

a) Bernd Posselt 

b) Maria Böhmerová 

c) Erika Steinbachová 

d) Bernd Fabritius 

 

69) Silniční hraniční přechod Boží Dar – Oberwiesenthal spojuje Českou republiku a 

spolkovou zemi 

a) Dolní Rakousko 

b) Bavorsko 

c) Horní Rakousko 

d) Sasko 

 

70) Bývalý český prezident Václav Klaus vystoupil v květnu 2018 na protestní akci 

strany Alternativa pro Německo v Trevíru (Trier). Jako „výsměch dějinám“ tam 

kritizoval odhalení sochy k dvoustému výročí narození muže, který byl – kromě 

jiného – spoluautorem textu níže v rámečku. Tímto mužem byl 

a) Otto von Bismarck 

b) Friedrich Nietzsche 

c) Immanuel Kant 

d) Karl Marx 

 

„Evropou obchází strašidlo – strašidlo komunismu. Ke svaté štvanici na toto strašidlo se 

spojily všechny mocnosti staré Evropy – papež i car, Metternich i Guizot, francouzští 

radikálové i němečtí policajti. Kde je opoziční strana, která by nebyla svými vládnoucími 

odpůrci vykřičena jako komunistická, kde je opoziční strana, která by opět potupnou výtku 

komunismu nevmetla ve tvář jak pokrokovějším opozičníkům, tak i svým reakčním 

odpůrcům? Z této zkušenosti vyplývá dvojí. Komunismus je již uznáván všemi evropskými 

mocnostmi za moc. Je svrchovaný čas, aby komunisté otevřeně před celým světem vyložili 

své názory, své cíle a své snahy a proti báchorkám o strašidle komunismu postavili 

manifest strany samé. Proto se v Londýně shromáždili komunisté nejrůznějších národností 

a sepsali tento manifest, jenž uveřejní v jazyku anglickém, francouzském, německém, 

italském, vlámském a dánském.“ 

 

 


