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

31) Přečtěte si text v rámečku níže. Text se vztahuje k městu s německým názvem 

a) Karlsbad 

b) Eger 

c) Reichenberg 

d) Iglau 

 

Dne 1. října 1938 se tisíce obyvatel tohoto města shromáždily na Zelném trhu, aby 

přivítaly Adolfa Hitlera, který jim slíbil, že toto město bude „navěky“ součástí Německé 

říše. Vedení města následně na počest vůdce přejmenovalo hlavní náměstí na Adolf-

Hitler-Platz. Po skončení druhé světové války byl prostor, kterému dominuje soubor 

měšťanských domů s názvem „Špalíček“, přejmenován na náměstí Edvarda Beneše a 

záhy na náměstí Československé armády. V roce 1964 došlo k dosud poslední změně 

názvu na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, který v letech 1458–1459 potvrdil městu jeho 

privilegia a dojednával zde uznání své vlády. Město je ale spojeno s množstvím dalších 

významných osobností. Kupříkladu Friedrich Barbarossa nechal v závěru 12. století 

přestavět místní hrad na štaufskou císařskou falc (jedinou na území České republiky) a 

v roce 1634 zde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna.    

 

 

32) 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 spolkový ministr zahraničních věcí 

a) Helmut Kohl 

b) Willy Brandt 

c) Hans Dietrich Genscher 

d) Helmut Schmidt 

 

33) 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  

 

34) Přečtěte si v rámečku níže slavný citát předsedy Státní rady NDR Waltera Ulbrichta 

na tiskové konferenci ve Východním Berlíně necelé dva měsíce před zásadním 

okamžikem německých dějin 20. století. Tato slova pronesl před  

a) 40 lety 

b) 50 lety 

c) 60 lety 

d) 70 lety 

 

„Rozumím Vaší otázce takto: Že jsou v Západním Německu lidé, kteří si přejí, abychom 

mobilizovali stavební dělníky hlavního města NDR, aby postavili zeď, ano? Ehm, mně není 

známo, že existuje takový úmysl, protože stavební dělníci se v hlavním městě zabývají 

hlavně bytovou výstavbou a jejich pracovní síla je plně nasazená. Nikdo nemá úmysl 

postavit zeď.“ 



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

století: 

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

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

protokolu k tzv. Paktu Ribbentrop-Molotov 

b) vydání Zákona o znovusjednocení Rakouska s Německou říší – podepsání tzv. 

Mnichovské dohody – 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 tzv. Mnichovské dohody – podepsání 

protokolu k tzv. Paktu Ribbentrop-Molotov 

d) podepsání tzv. Mnichovské dohody – vydání Zákona o znovusjednocení Rakouska 

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

protokolu k tzv. Paktu Ribbentrop-Molotov 

 

36) Mezi podmínky mírové smlouvy po Prusko-francouzské válce z roku 1871 nepatřilo 

a) odstoupení části území Lotrinska ve prospěch Německa 

b) reparace ve výši 5 miliard franků v tříleté lhůtě splatnosti 

c) odstoupení území Alsaska ve prospěch Německa 

d) odstoupení území Jižního Tyrolska ve prospěch Německa 

 

37) Konference ve Wannsee proběhla 

a) před atentátem na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda 

Heydricha  

b) po kapitulaci 6. armády generála Pauluse u Stalingradu  

c) před tzv. Říšskou křišťálovou nocí  

d) po vylodění spojeneckých vojsk v Normandii v rámci operace Overlord 

 

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

Lothara de Maizièra. Tento projev přednesl  

a) v listopadu 1989 

b) v červnu 1990 

c) v říjnu 1990 

d) v lednu 1991 

„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.“ 

 

39) Neoabsolutismus je označení pro formu vlády v Rakouském císařství po potlačení 

revolucí, během nichž se vládcem státu stal František Josef I. Hlavním 

představitelem tohoto období byl rakouský ministr vnitra 

a) Alexander von Bach 

b) Klemens Wenzel von Metternich 

c) Kazimír Felix Badeni 

d) Josef Václav Radecký z Radče 

 



40) Přečtěte si v rámečku výňatek z textu publikovaného v roce 1947, v němž významná 

osobnost českých dějin 20. století reagovala na obvinění z kolaborace s nacistickým 

režimem. Touto osobností byl 

a) Jan Drda  

b) Ferdinand Peroutka 

c) Karel Poláček  

d) Vladislav Vančura 

 

[…] A tak týž článek [Dynamický život z roku 1939] je schopen připravit svému autoru 

dvojí osud: nejdříve [v roce 1939] mu ho přečte komisař gestapa jako hlavní důkaz, proč 

autor musí zůstat doživotně v koncentračním táboře, a potom, po revoluci [tj. po 

osvobození 1945], ho cituje jiný český novinář, patrně na důkaz, že autor se chtěl 

zalichotit Němcům. Jak je možno tak lhát a nestydět se? Dokud se bude užívat takových 

metod, dokud i zde bude vládnout stranický macchiavelismus, dotud nebude odboj národu 

tím, čím mu má být posilující vzpomínkou, nýbrž skřínkou Pandořinou, z níž se na všechny 

strany rozlézá zlo. […]“  

 

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

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

b) Pivní puč v Mnichově proběhl před zveřejněním knihy Adolfa Hitlera Mein Kampf. 

c) V hranicích Německa se v tomto období nacházelo město s německým názvem Krakau 

(polsky Kraków). 

d) Během tohoto období došlo k tzv. Noci dlouhých nožů. 

 

42) Na mapě Království a zemí na říšské radě zastoupených je černou (nejtmavší) 

barvou vyznačeno území  

a) Východního Pruska 

b) Dalmatského království 

c) Haličsko-vladiměřského království 

d) Poznaňského velkovévodství 

 

 

 
 

 



 

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

hranicích Ruské federace nachází město s německým názvem 

a) Königsberg 

b) Danzig 

c) Breslau 

d) Rostock 

 

44) Přečtěte si v rámečku dobový text dopisovatele britského deníku The Times o bitvě 

významné pro dějiny střední Evropy. Tato bitva se odehrála v roce 

a) 1805 

b) 1815 

c) 1866 

d) 1871 

 

„Prusové stříleli mnohem rychleji nežli Rakušané, avšak nemohli viděti cíle pro kouř, 

domy a stromy, kdežto rakouští myslivci, jsouce kryti, pálili na slepo směrem, odkud 

se blížil nepřítel, a střelbou svou strašlivě protrhovali uzavřené šiky pruské. Avšak 

Prusové znenáhla lepšili své postavení. Byť i pomalu, přece srdnatě a vytrvale drali se 

ku předu, ač trpíce ztráty při každém kroku a pokrývajíce místy půdu svými padlými. 

Aby pomohla pěchotě, odvrátila pruská dělostřelba na chvíli pozornost svou od děl 

rakouských; zasypávajíc střelbou vesnice, obsazené rakouskou pěchotou, způsobila 

hrozné spousty.“   

(Zdroj: Pavel Volný, Bitva u …., 1891)  

 

45) Mezi tzv. aktivistické sudetoněmecké politiky v období první československé 

republiky nepatřil 

a) Wenzel Jaksch 

b) Ludwig Czech 

c) Karl Hermann Frank  

d) Franz Spina 

 

46) 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) 1990 

b) 1992  

c) 1997 

d) 2002 

 

47) Režisér František Vláčil natočil na konci 60. let 20. století filmy Údolí včel a Adelheid 

podle námětů spisovatele, který se ve své tvorbě opakovaně vracel ke konci druhé 

světové války a otázce vyhnání/odsunu sudetských Němců z území Československa 

(dále např. Zánik samoty Berhof). Tímto spisovatelem (*1939) je 

a) Vladimír Körner 

b) Arnošt Lustig 

c) Pavel Kohout 

d) Jan Procházka 

 



48) Měnová reforma v Československu 1. června proběhla stejně jako povstání 17. 

června (Aufstand vom 17. Juni) v Německé demokratické republice s minimálně 55 

oběťmi na životech v roce 

a) 1948 

b) 1953 

c) 1968 

d) 1977 

 

49) V období, kdy proběhl tzv. Norimberský proces s hlavními představiteli nacistického 

Německa, byl ve funkci československého ministra zahraničních věcí 

a) Kamil Krofta 

b) Klement Gottwald 

c) Jan Masaryk 

d) Edvard Beneš 

 

50) Požadavek odsunout Němce z Československa byl vůdčími představiteli Spojených 

států amerických, Velké Británie a Sovětského svazu schválen 

a) na Postupimské konferenci  

b) na Teheránské konferenci 

c) na Káhirské konferenci 

d) na Jaltské konferenci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

politika, hospodářství, kultura) 

 
51) 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) Konrad-Adenauer-Stiftung (Nadace Konrada Adenauera) 

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

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

 
52) Annalena Baerbocková je 

a) ministerskou předsedkyní spolkové země Porýní-Falc za Sociálnědemokratickou stranu 

Německa 

b) spolupředsedkyní politické strany Svaz 90/Zelení a kandidátkou na úřad německého 

kancléře ve volbách do Spolkového sněmu v říjnu 2021   

c) spolkovou ministryní spravedlnosti a pro ochranu spotřebitele za 

Křesťanskodemokratickou unii Německa 

d) předsedkyní německého Spolkového ústavního soudu se sídlem v Karlsruhe 

 

53) Na vyhlášení ankety Český lev dne 7. března 2021 získal sedm ocenění film režiséra 

Bohdana Slámy s tematikou života v malé pohraniční vesnici na pozadí dějin 30., 40. 

a 50. let 20. století  

a) Nabarvené ptáče 

b) Krajina ve stínu 

c) Šarlatán 

d) Krev zmizelého 

 

54) Velká továrna automobilové značky Tesla podnikatele Elona Muska, která má mj. 

vyrábět model Y pro evropský trh, v současnosti vzniká v blízkosti 

a) Mnichova 

b) Sokolova 

c) Berlína 

d) Liberce 

 

55) Přečtěte si v rámečku níže výňatek z článku publikovaného na zpravodajském 

serveru Seznam Zprávy dne 22. 4. 2021 a vyberte z nabídky níže správnou variantu 

jmen, která jsou v textu nahrazena hvězdičkami: 

a) Heiko Maas (…) Jakubu Kulhánkovi 

b) Olaf Scholz (…) Tomáši Petříčkovi 

c) Heiko Maas (…) Tomáši Petříčkovi 

d) Olaf Scholz (…) Jakubu Kulhánkovi 

 

„Dozvěděli jsme se z delegace německého ministra zahraničí, který je na zahraniční služební 

cestě, že ministr *********** dnes poblahopřál svému českému kolegovi *********** 

telefonicky k nástupu do funkce a nabídl mu praktickou podporu, aby bylo zajištěno fungování 

českého velvyslanectví v Rusku. České a německé velvyslanectví jsou již v přímém kontaktu,“ 

zjistily Seznam Zprávy z diplomatických zdrojů.   

Zdroj: www.seznamzpravy.cz (22. 4. 2021) 



56) Franzisku Giffeyovou, Annette Schavanovou a Karla-Theodora zu Guttenberga 

spojuje to, že všichni tři  

a) vykonávali ve třech různých vládách kancléřky Angely Merkelové funkci spolkového 

ministra pro vzdělávání a vědu 

b) rezignovali na ministerské posty ve spolkových vládách kvůli podezření z plagiátorství při 

psaní svých doktorských prací 

c) usilovali o funkci předsedy Sociálnědemokratické strany Německa na stranickém sjezdu 

v prosinci 2019 

d) v minulosti vykonávali funkci ministerských předsedů ve spolkové zemi Severní Porýní-

Vestfálsko 

 

57) Na slepé mapě Německa jsou černou barvou vyznačeny tři spolkové země, v nichž se 

v termínu konání voleb do Spolkového sněmu 26. října současně konají i volby do 

zemského sněmu/poslanecké sněmovny. Těmito spolkovými zeměmi (v německém 

jazyce) jsou 

a) Berlin, Mecklenburg-Vorpommern a Thüringen  

b) Berlin, Schleswig-Holstein a Hessen 

c) Berlin, Mecklenburg-Vorpommern a Hessen 

d) Berlin, Schleswig-Holstein a Thüringen 

 

58) Německou spolkovou zemi Sasko a Českou 

republiku spojuje silniční hraniční přechod 

a) Strážný – Phillipsreut 

b) Cínovec – Altenberg 

c) České Velenice – Gmünd 

d) Folmava – Furth im Wald 

 

59) Dosud posledním laureátem Nobelovy ceny za 

literaturu píšícím v německém jazyce (2019) je  

a) Herta Müllerová 

b) Peter Handke 

c) Elfriede Jelineková 

d) Günter Grass 

 

60) Hlavní cenou každoročního mezinárodního filmového festivalu v Berlíně za nejlepší 

film je 

a) Stříbrný medvěd 

b) Zlatý medvěd 

c) Stříbrný lev 

d) Zlatý lev 

 

61) V úvodu expozice nového Sudetoněmeckého muzea, které bylo po více než pěti letech 

příprav otevřeno v říjnu 2020, je na černé zdi bílým písmem vyveden citát z projevu 

českého prezidenta Václava Havla ve Spolkovém sněmu v Bonnu v roce 1997: „Nic 

méně a nic víc než prožitek zvaný vlast.“ Toto Sudetoněmecké muzeum lze navštívit 

a) v Mnichově 

b) v Hamburku  

c) v Brémách 

d) v Düsseldorfu 

 



62) Markus Söder je  

a) spolkovým ministrem vnitra za Křesťansko-sociální unii v Bavorsku 

b) bavorským ministerským předsedou za Křesťansko-sociální unii v Bavorsku  

c) společným kandidátem Křesťansko-demokratické unie Německa a Křesťansko-sociální 

unie v Bavorsku na úřad spolkového kancléře  

d) starostou Mnichova za Křesťansko-sociální unii v Bavorsku  

 

63) Město Bautzen (Budyšín), které je nejvýznamnějším kulturním centrem 

lužickosrbské národnostní menšiny v Německu, leží ve spolkové zemi 

a) Sasko (Sachsen) 

b) Braniborsko (Brandenburg)  

c) Sasko-Anhaltsko (Sachsen-Anhalt) 

d) Meklenbursko-Přední Pomořansko (Mecklenburg-Vorpommern) 

 

64) V dubnu 2021 navrhlo několik sportovních funkcionářů v Německu, aby Berlín 

usiloval o symbolické pořadatelství letních olympijských her spolu s Tel Avivem 

v roce 

a) 2024 

b) 2028 

c) 2032 

d) 2036 

 

65) Dne 31. října 2020 byl 14 let po zahájení stavebních prací zahájen provoz na 

Terminálu 1 letiště Berlin-Brandenburg, které je pojmenováno po významném 

německém politikovi 

a) Helmutu Schmidtovi 

b) Konradu Adenauerovi 

c) Willy Brandtovi  

d) Franzi Josefu Straußovi 

 

66) Přečtěte si v rámečku níže úryvek z recenze knihy Tyll (2017) světoznámého 

německo-rakouského spisovatele, která se zčásti odehrává v Praze nebo Brně 17. 

století a jež byla v dubnu 2020 nominována na Mezinárodní Man Bookerovu cenu 

(International Booker Prize). Tímto spisovatelem (*1975) je  

a) Daniel Kehlmann 

b) Peter Handke 

c) Thomas Bernhard 

d) Max Frisch 

 

 „Z nadhozené látky vyčaroval parádní, strhující příběh – aktuální až běda. Jednak 

prototypem hlavní postavy, která pluje suverénně napsaným textem jako ryba ve vodě, 

obrazem neslitovného kritika lidské blbosti, v jehož stopách se vydal později třeba 

Haškův Švejk. Jednak profilem éry první poloviny 17. století, kdy se v Evropě hádaly 

náboženské a politické kliky tak usilovně, až vylidnily a poničily kontinent víc než druhá 

světová válka. (…) Tyll je jasně nejlepší kniha, kterou … … doposavad napsal. Některé 

ty předcházející v ní motivicky rezonují. Třeba Mahlerův čas, který zkoumá možnosti a 

meze plynoucích vteřin, hodin, století. Anebo Vyměřování světa, kde se autor vydal 

poprvé na dobrodružný špacír dějinami a sledoval paralelně osudy matematika Gausse 

a přírodovědce Humboldta.“ 

Zdroj: Radim Kopáč, www.idnes.cz (18. 9. 2019)  

http://www.idnes.cz/


67) Přečtěte si v rámečku níže úryvek z článku zpravodajského portálu aktualne.cz 

z března roku 2019 ke kontroverznímu videoklipu k písni Deutschland, který měl 

k 20. květnu 2021 na serveru YouTube již více než 175 milionů zhlédnutí. Píseň i 

videoklip pochází z produkce skupiny 

a) Die Toten Hosen 

b) Rammstein 

c) Die Ärzte 

d) Liquido    

 

Německá metalová kapela ********** si připsala další kontroverzi. V novém 

devítiminutovém videoklipu nazvaném Deutschland se její členové převlékli mimo jiné za 

vězně nacistického koncentračního tábora. Někteří politici počin odsuzují jako nevkusný a 

nemorální. Skupina řekla, že ve videu poukazuje na různé historické etapy Německa. 

Izraelské ministerstvo zahraničí videoklip rázně odsoudilo. Předseda Ústřední rady Židů v 

Německu Josef Schuster k tomu poznamenal, že mnoho umělců se ve svých dílech 

vypořádává s holokaustem důstojným způsobem. "Ale kdo zneužívá holokaustu k 

marketingovým účelům, koná zavrženíhodně a nemorálně," řekl Schuster. 

Zdroj: www.aktualne.cz (29. 3. 2019) 

 

68) Součástí koncernu Volkswagen AG není značka 

a) Audi 

b) Škoda 

c) Seat 

d) Opel 

 

69) Přímým předchůdcem Franka-Waltera Steinmeiera ve funkci německého 

spolkového prezidenta byl 

a) Joachim Gauck 

b) Alexander van der Bellen 

c) Heinz Fischer  

d) Horst Köhler 

  

70) 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 v roce 2021 poprvé 

vydán i v anglickém překladu, 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. 

(…) 

http://www.aktualne.cz/

