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

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

a) 2,5 milionu československých občanů 

b) 3,3 milionu československých občanů 

c) 3,9 milionu československých občanů 

d) 4,5 milionu československých občanů 

 

32) Seřaďte správně chronologicky následující události: 

a) zveřejnění Výnosu o vzniku Protektorátu Čechy a Morava – vydání Zákona o 

znovusjednocení Rakouska s Německou říší – podepsání protokolu k tzv. První vídeňské 

arbitráži – podepsání protokolu k tzv. Paktu Ribbentrop-Molotov  

b) podepsání protokolu k tzv. První vídeňské arbitráži – vydání Zákona o znovusjednocení 

Rakouska s Německou říší – zveřejnění Výnosu o vzniku Protektorátu Čechy a Morava – 

podepsání protokolu k tzv. Paktu Ribbentrop-Molotov 

c) vydání Zákona o znovusjednocení Rakouska s Německou říší – zveřejnění Výnosu o 

vzniku Protektorátu Čechy a Morava – podepsání k protokolu tzv. První vídeňské arbitráži 

– podepsání protokolu k tzv. Paktu Ribbentrop-Molotov 

d) vydání Zákona o znovusjednocení Rakouska s Německou říší – podepsání protokolu k tzv. 

První vídeňské arbitráži – zveřejnění Výnosu o vzniku Protektorátu Čechy a Morava – 

podepsání protokolu k tzv. Paktu Ribbentrop-Molotov 

 

33) Na bronzové pamětní desce umístěné na balkónu budovy Lobkovického paláce 

v Praze, kde sídlí velvyslanectví Spolkové republiky Německo, lze přečíst tato slova: 

„Přišli jsme k vám, abychom vám sdělili, že dnes bylo umožněno vaše vycestování.“ 

Autorem těchto slov, adresovaných přibližně čtyřem tisícům uprchlíků z Německé 

demokratické republiky, byl dne 30. září 1989 tehdejší spolkový ministr zahraničních 

věcí 

a) Helmut Kohl 

b) Willy Brandt 

c) Hans Dietrich Genscher 

d) Helmut Schmidt 

 

34) Na základě smlouvy podepsané dne 10. září 1919 v zámku Saint-Germain-en-Laye 

připadlo území Jižního Tyrolska 

a) Rakousku 

b) Itálii 

c) Švýcarsku 

d) Francii 

 

35) Přečtěte si v rámečku níže slova z politického projevu, který ve své době vyvolal na 

politické úrovni i ve veřejnosti vášnivé reakce. Autorem projevu byl  

a) prezident Československé republiky Edvard Beneš v roce 1946 

b) prezident Československé socialistické republiky Gustáv Husák v roce 1987 

c) prezident České a Slovenské Federativní Republiky Václav Havel v roce 1990 

d) prezident České republiky Miloš Zeman v roce 2015 

 

„…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…“  
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36) Letos se bude v Německu i v zahraničí připomínat 30. výročí pádu tzv. Berlínské zdi, 

která efektivně rozdělovala město na dvě poloviny po dobu 

a) 21 let 

b) 28 let 

c) 33 let 

d) 36 let 

 

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

světové literatury. Tímto mužem byl 

a) Franz Werfel 

b) Rainer Maria Rilke 

c) Max Brod 

d) Gustav Meyrink 

 

Narodil se v roce 1884 do rodiny ředitele banky Union v Praze. Vystudoval práva na 

Německé univerzitě v Praze a získal doktorát. Velmi záhy se začal zajímat o literaturu a 

jeho první literární práce se objevily již v první dekádě 20. století. Více než vlastními texty 

ale proslul tím, že se zásadním způsobem zasloužil o publikaci děl svého v té době již 

zesnulého přítele Franze Kafky a připravil k vydání také jeho deníky a korespondenci. 

Velmi se zajímal o sionistické hnutí Theodora Herzla. V roce 1939 emigroval do tehdejší 

Palestiny a dožil v Tel Avivu. Na sklonku života navštívil v roce 1964 Prahu, kde 

promluvil na zahájení kafkovské výstavy.   

 

38) 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 

 

39) Spolková republika Německo přistoupila k Severoatlantické alianci  

a) v roce 1949 

b) v roce 1955 

c) v roce 1990 

d) v roce 1999 

 

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

a) Prvním prezidentem Německa v tomto období byl Paul von Hindenburg.  

b) Pivní puč v Mnichově proběhl až po zveřejnění knihy Adolfa Hitlera Mein Kampf (Můj 

boj). 

c) Autorem románu Im Westen nichts Neues (Na západní frontě klid), vydaného v roce 1929, 

je Erich Maria Remarque. 

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

 

41) V období, kdy probíhal tzv. Norimberský proces s hlavními představiteli 

nacistického Německa, byl ve funkci československého ministra zahraničních věcí 

a) Rudolf Slánský 

b) Klement Gottwald 

c) Jan Masaryk 

d) Václav Nosek 
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42) Lebensborn byl 

a) vládou podporovaný spolek v období Třetí říše, jehož cílem bylo na základě nacistické 

ideologie o rasové hygieně zvýšit počet árijských dětí 

b) elitní oddíl SS, který měl po zahájení operace Barbarossa v roce 1941 za úkol likvidovat 

židovské obyvatelstvo a funkcionáře sovětského režimu 

c) krycí název německé operace, která měla v létě roku 1940 za cíl vylodění na britských 

ostrovech 

d) propagandistický film režiséra Veita Harlana z roku 1940, který měl za úkol podporovat v 

obyvatelstvu antisemitismus a jejž v kinech v Třetí říši vidělo přes 20 milionů diváků 

 

43) Autorem knihy „Česká otázka“ z roku 1895, která se zabývá pozicí Čechů a Slováků 

v rámci Rakouska-Uherska a jež byla příspěvkem k tzv. sporu o smyslu českých 

dějin, je 

a) František Palacký 

b) Jan Herben 

c) Tomáš Garrigue Masaryk 

d) Josef Pekař 

 

44) Náměstí Platz der Luftbrücke, které se nachází na hranici berlínských městských 

čtvrtí Tempelhof a Kreuzberg, dostalo své jméno k upomínce dramatických událostí 

let  

a) 1918–1919 

b) 1938–1939 

c) 1948–1949  

d) 1968–1969  

 

45) „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) Winston Churchill 

c) Konstantin von Neurath 

d) Édouard Daladier 

 

46) V důsledku hraničních změn po skončení druhé světové války se v současných 

hranicích Spolkové republiky Německo z možností níže nachází pouze město 

s německým názvem 

a) Königsberg 

b) Danzig 

c) Breslau 

d) Rostock 

 

47) Politická nadace blízká straně FDP byla pojmenována po autorovi konceptu 

Mitteleuropa, který od roku 1915 propagoval v Německu tzv. „liberální 

imperialismus“. Autorem tohoto konceptu byl  

a) Friedrich Ebert 

b) Konrad Adenauer 

c) Friedrich Naumann 

d) Hanns Seidel 
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48) V roce 1914 došlo k 

a) uzavření tzv. brestlitevského míru 

b) tzv. listopadové revoluci a vyhlášení republiky v Německu 

c) bitvě u Tannenbergu 

d) bitvě na Sommě 

 

49) Ernst Röhm byl 

a) německý komunistický poslanec zavražděný v únoru 1933 po Hitlerově uchopení moci 

b) německý generál Afrika Korpsu během druhé světové války 

c) německý sociolog židovského původu, který v roce 1935 emigroval do Spojených států 

amerických 

d) vůdčí postavou SA, která byla v roce 1934 zavražděna během tzv. Noci dlouhých nožů 

 

50) V rámečku níže si přečtěte úryvek z proklamace francouzského císaře po jedné ze 

stěžejních bitev období tzv. napoleonských válek. Tato slova prohlásil po bitvě  

a) u Slavkova 

b) u Lipska 

c) u Marenga 

d) u Borodina 

 

Svoje orlice jste ověnčili nesmrtelnou slávou. Armáda o 100 000 mužích pod velením 

císařů Ruska a Rakouska byla v méně než čtyřech hodinách buď rozetnuta nebo 

rozprášena. Co neuniklo vašim ostřím, to se utopilo v jezerech, čtyřicet praporů, zástavy 

ruské imperátorské gardy, sto dvacet kusů děl, dvacet generálů, přes 30 000 zajatců, to je 

výsledek dne, jehož sláva nikdy nepohasne. (...) Vojáci, až bude završeno vše, co je třeba 

pro blaho a rozkvět naší vlasti, odvedu vás zpět do Francie; budu tam o vás s láskou 

pečovat. Můj lid vás pozdraví s radostí a vám postačí říci: ,Byl jsem v bitvě 

…………………..’, aby odpověděli: ,To je hrdina.’ 
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Test z německých a česko-německých reálií po roce 1990 (společnost, 

politika, hospodářství, kultura) 
 

51) Německou spolkovou zemi Sasko a Českou republiku nespojuje silniční hraniční 

přechod 

a) Hora Sv. Šebestiána – Reitzenhain  

b) Boží Dar – Oberwiesenthal 

c) Strážný – Phillipsreut 

d) Cínovec – Altenberg 

 

52) Ve Spolkové radě (Bundesrat) mají jednotlivé země předem určený počet křesel 

podle počtu obyvatel. Spolkové země s počtem obyvatel mezi dvěma a šesti miliony 

mají čtyři křesla. Mezi ně z nabídky níže nepatří 

a) Berlín 

b) Sasko 

c) Porýní-Falc 

d) Sársko   

 

53) Mezi politiky strany CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern) nepatří 

a) Heinz-Christian Strache 

b) Horst Seehofer 

c) Markus Söder 

d) Andreas Scheuer 

 

54) Česko-německý zahraniční obchod dosáhl v roce 2018 nového rekordu a jeho 

celkový objem poprvé překročil hranici 90 miliard eur; vývoz z ČR do SRN byl 

přitom vyšší než dovoz a činil 47,7 miliardy eur. Německo zůstává s odstupem 

největším hospodářským partnerem ČR. V roce 2018 činil podíl českého exportu do 

SRN na celkovém vývozu České republiky přibližně 

a) 42 % 

b) 32 % 

c) 22 % 

d) 12 % 

 

55) Většina děje románu spisovatele Simona Mawera Skleněný pokoj z roku 2002, který 

byl pod stejným zfilmován a uveden do kin v roce 2019 (režie: Julius Ševčík), se 

odehrává v brněnské Vile Tugendhat, která byla postavena v letech 1929–1930 a jež 

byla v prosinci roku 2001 zapsána na Seznam světového kulturního dědictví 

UNESCO. Jejím architektem byl 

a) Otto Wagner 

b) Adolf Loos 

c) Josip Plečnik 

d) Ludwig Mies van der Rohe 

 

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

a) 1990 

b) 1994 

c) 1998 

d) 2006 
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57) Pokud se řidič osobního motorového vozidla s českou registrační značkou rozhodne 

v současnosti (stav: 15. 5. 2019) jet tímto vozidlem na víkend do Mnichova, 

a) je povinen zaplatit při užití dálnic na území Spolkové republiky Německo desetidenní 

poplatek podle objemu motoru a množství emisí v rozmezí od 2,5 eura do 25 eur   

b) je povinen při užití dálnic na území Spolkové republiky Německo zaplatit paušální 

desetidenní poplatek ve výši 15 eur bez ohledu na objem motoru a množství emisí 

c) je povinen při užití dálnic na území Spolkové republiky zaplatit mýtné podle počtu 

ujetých kilometrů (0,04 eur za každý ujetý kilometr) 

d) není povinen zaplatit při užití dálnic na území Spolkové republiky Německo žádný 

zvláštní poplatek 

 

58) Spisovatelka Radka Denemarková, která obdržela hlavní cenu Kniha roku Magnesia 

Litera 2019 za román Hodiny z olova, je také známou překladatelkou z německého 

jazyka. V letošním roce vyšel její překlad románu Liška lovec (Der Fuchs war schon 

damals der Jäger) nositelky Nobelovy ceny za literaturu z roku 2009, která osobně 

přijela v květnu do Prahy představit svou knihu z roku 1992 o slídivých principech 

totality na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy. Autorkou tohoto románu je 

a) Bertha von Suttnerová 

b) Herta Müllerová 

c) Dörte Hansenová 

d) Ingeborg Bachmannová 

 

59) Na slepé mapě Spolkové republiky Německo vpravo je černou barvou vyznačena 

spolková země, jejímž zemským hlavním městem 

(Landeshauptstadt) je 

a) Schwerin 

b) Mainz 

c) Wiesbaden 

d) Hannover 

 

60) Spolkového prezidenta v Německu volí 

a) Spolkový sněm na čtyřleté funkční období  

b) Spolková rada na čtyřleté funkční období 

c) Spolkové shromáždění na pětileté funkční období  

d) všichni občané s volebním právem na pětileté funkční období 

 

61) Na základě výsledku kolektivního vyjednávání mezi vedením a odbory 

mladoboleslavské automobilky Škoda Auto z 22. 3. 2019 činí průměrná hrubá 

měsíční mzda zaměstnance této firmy odměňovaného na základě tarifů od 1. 5. 2019  

a) 32 555 korun 

b) 41 955 korun 

c) 53 755 korun 

d) 67 225 korun 

 

62) Během ničivých záplav na Labi v roce 2002 pomáhal v saském městě Grimma stavět 

protipovodňové bariéry úřadující kancléř 

a) Edmund Stoiber 

b) Wolfgang Schäuble 

c) Helmut Kohl 

d) Gerhard Schröder  
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63) Přečtěte si v rámečku níže ukázku z románu, který v roce 2010 získal čtenářskou 

cenu Magnesia Litera a od roku 2014 je jeho divadelní adaptace v repertoáru 

brněnského HaDivadla. Autorem či autorkou románu, který byl poprvé vydán 

v roce 2009 a který zpracovává téma tzv. brněnského pochodu smrti, je 

a) Jan Padevět 

b) Kateřina Tučková  

c) Petra Hůlová 

d) Patrik Hartl  

 

(…) Gerta znovu pohlédla do hluboké díry, z níž už jen místy probleskovala temně šedá 

rakev. Pohřeb byl skromný. Ale, ostatně, jím to vůbec nezačalo. Ten pohřeb, ten už byl 

pouhým článkem řetězce katastrof, které přicházely každý měsíc, rok. Celou válku.          

A přitom byl život před ní tak krásný. A nejen její — také Friedrichův, otcův i matčin, 

Janinčin i Karlův, životy všech měly smysl a řád, odvíjely se pospolu, v jednotě, do 

budoucnosti, jejíž kontury Gerta přesně viděla. V zimě dvaačtyřicátého, kdy matka 

zmizela pod náhrobkem Schnirchů, se však už obraz budoucnosti rozpadal. Tu poslední z 

jistot udusal zástup na Boží tělo roku 1945. Ale tomu předcházela ještě řada událostí. 

(…) 

 

64) V Bavorsku neleží město s německým názvem 

a) Regensburg 

b) Wartburg 

c) Ausgburg 

d) Würzburg 

 

65) Mesut Özil 

a) je bývalý německý fotbalový reprezentant tureckého původu, který v současnosti hraje 

v londýnském klubu Arsenal FC 

b) je spolupředsedou strany Bündnis 90/Die Grünen a ministerským předsedou spolkové 

země Baden-Württemberg 

c) byl spolkovým ministrem zdravotnictví ve třetí vládě spolkové kancléřky Angely 

Merkelové  

d) je poslední známou obětí levicově-extrémistické teroristické skupiny Rote Armee Fraktion 

 

66) Bernd Fabricius, který byl v roce 2018 jmenován zmocněncem spolkové vlády pro 

otázky vysídlenců a národních menšin (Der Beauftragte der Bundesregierung für 

Ausländerfragen und nationale Minderheiten), zastává už od roku 2014 také funkci 

a) předsedy Svazu vyhnanců (Bund der Vertriebenen) 

b) předsedy Spolkového ústavního soudu (Bundeverfassungsgericht) 

c) předsedy strany Alternativa pro Německo (Alternative für Deutschland) 

d) ředitele Česko-německého fondu budoucnosti (Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds) 

 

67) Podle tiskové zprávy Spolkového statistického úřadu (Statistisches Bundesamt) z 15. 

dubna 2019 žilo v Německu ke konci roku 2018 nejvíc obyvatel s výhradně cizí státní 

příslušností v historii země, a sice   

a) 2,2 miliony cizinců  

b) 5,8 milionů cizinců  

c) 10,9 milionů cizinců 

d) 20,7 milionů cizinců 
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68) Na základě výsledků voleb v roce 2017 působí v německém Spolkovém sněmu 

a) tři poslanecké frakce 

b) čtyři poslanecké frakce 

c) pět poslaneckých frakcí 

d) šest poslaneckých frakcí 

 

69) Nejvýznamnějším kulturním centrem lužickosrbské národnostní menšiny 

v Německu je město s německým názvem 

a) Bautzen 

b) Chemnitz 

c) Potsdam 

d) Zittau 

 

70) Velkého úspěchu dosáhl český spisovatel, jehož první německy psaný román 

Winterbergs letzte Reise (Winterbergova poslední cesta) byl v roce 2019 nominován na 

Cenu Lipského knižního veletrhu. Spisovatelem, který v minulosti proslul např. 

knihami Nebe pod Berlínem nebo Alois Nebel, je 

a) Emil Hakl 

b) Michal Viewegh 

c) Jaroslav Rudiš 

d) Pavel Kohout 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


