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Vědomostní test 

 
Za každou správně zodpovězenou otázku získáváte 2 body, celkem je možné ve vědomostním testu 
získat 70 bodů. 
Na každou otázku je možné odpovědět jen jednou správnou odpovědí. 

Své odpovědi zakroužkujte takto: (příklad 1).  

Oprava je možná pouze jednou a to přeškrtnutím zakroužkované odpovědi: (příklad 2) a 
následným zakroužkování jiné odpovědi (viz příklad 1).  
 
Na další znaky a škrtání v zadání testu nebude brán při vyhodnocování zřetel. 
 

 
 

1) Kancléřka Angela Merkelová v současnosti vede již druhou velkou koalici. Kdo 
z následujících politiků kromě ní zastává ve spolkové vládě CDU/CSU-SPD tutéž 
ministerskou funkci jako v letech 2005–2009? 
a) spolkový ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier  
b) spolkový ministr financí Peer Steinbrück  
c) spolkový ministr vnitra Wolfgang Schäuble  
d) spolková ministryně obrany Ursula von der Leyenová 

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

Mitteleuropa, který od roku 1915 propagoval v Německu tzv. „liberální 
imperialismus“. Tímto mužem byl  
a) Friedrich Ebert 
b) Walther Rathenau 
c) Friedrich Naumann 
d) Viktor Adler 

 
3) Režisérka Margarethe von Trotta natočila v roce 2012 životopisný film o Hannah 

Arendtové, v němž se zabývá vznikem jejího konceptu banality zla. Ústředním 
tématem filmu je 
a) Lipský proces v roce 1933 
b) Norimberský proces v roce 1946 
c) Eichmannův proces v roce 1961 
d) Stammheimský proces v letech 1975–1977 

 
 



4) Největší deník v Rakousku, který si denně přečtou až tři miliony lidí, se jmenuje 
a) Der Standard 
b) Kleine Zeitung 
c) Neue Kronen Zeitung 
d) Die Presse 

 
5) Cizinci se v Německu koncentrují především ve velkých sídlech. Z následujícího 

výčtu významných německých měst má nejnižší podíl obyvatel s cizí státní 
příslušností město 
a) Frankfurt nad Mohanem 
b) Drážďany 
c) Mnichov 
d) Hamburk 
 

6) Přečtěte si známý citát muže, který se stal odpůrcem nacistického režimu, v roce 
1937 byl uvězněn a zbytek války strávil v Sachsenhausenu. Autorem citátu byl 
a) Ernst Röhm 
b) Erich Maria Remarque 
c) Kurt Schumacher 
d) Martin Niemöller 
 

„Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem – nebyl jsem přece komunista. 
Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem – nebyl jsem přece sociální demokrat. 
Když přišli pro odboráře, mlčel jsem – nebyl jsem přece odborář. 
Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat.“ 

 
7) V únoru 2014 vyšla v nakladatelství Deutsche Verlags-Anstalt kniha s názvem „Der 

neue Tugendterror“, v níže se její autor vyrovnává s debatou, která vznikla 
v souvislosti s jednou z jeho předchozích knih s názvem „Deutschland schafft sich 
ab“. Autorem obou publikací je 
a) Heinz Buschkowski 
b) Jürgen Habermas 
c) Martin Walser 
d) Thilo Sarrazin 
 

8) Současný prezident Spolkové republiky Německo zastával v minulosti funkci 
a) ředitele Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky 
b) ředitele Statistického spolkového úřadu 
c) ředitele Spolkového úřadu pro ochranu ústavy 
d) ředitele Úřadu spolkového zmocněnce pro dokumenty státní bezpečnosti bývalé 

Německé demokratické republiky   
 

9) Ve Vídni žilo na základě statických údajů k 1. 1. 2014 přibližně  
a) 8 % obyvatel Rakouska 
b) 22 % obyvatel Rakouska 
c) 33 % obyvatel Rakouska 
d) 44 % obyvatel Rakouska 
 
 



10) Označte nepravdivý výrok spojený s obdobím tzv. Třetí říše: 
a) tzv. Noc dlouhých nožů proběhla po jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem 
b) začátek realizace vojenské operace s krycím názvem „Barbarossa“ proběhl před 

atentátem na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda 
Heydricha 

c) letní olympijské hry v Berlíně se konaly ve stejném roce, kdy proběhla tzv. Říšská 
křišťálová noc 

d) tanková bitva u Kurska proběhla až po kapitulaci 6. armády u Stalingradu 
  

11) Rakouská spolková země, v níž je již od roku 1994 nejvyšším politickým 
představitelem Michael Häupl, je na mapě označena číslem 
a) 1 
b) 3 
c) 5 
d) 7 

 
 
 

 
 
 

12) Od Braniborské brány v Berlíně směřuje na západ široký, čtyřkilometrový bulvár 
„Straße des 17. Juni“. Název ulice upomíná na datum  
a) vyhlášení německé republiky Friedrichem Ebertem a Philippem Scheidemannem 

v roce 1918 
b) povstání východoněmeckých občanů proti režimu v NDR v roce 1953 
c) pádu tzv. Berlínské zdi v roce 1989 
d) sjednocení dvou německých států v roce 1990   
 

13) Přečtěte si následující citát v rámečku z rozhovoru dvou významných světových 
politik ů, který proběhl dva měsíce před pádem Berlínské zdi v roce 1989. Přestože 
autor citátu před svou výpovědí žádal o vypnutí nahrávacího zařízení, zvuková stopa 
se dochovala a byla zveřejněna teprve v roce 2009. Kdo promlouval ke komu? 
a) britská premiérka Margaret Thatcherová ke generálnímu tajemníkovi ÚV KSSR 

Michailu Gorbačovovi 
b) generální tajemník ÚV SED Erich Honecker k československému prezidentovi 

Gustávu Husákovi 
c) německý kancléř Helmut Kohl ke generálnímu tajemníkovi ÚV SED Erichu 

Honeckerovi 
d) francouzský prezident Francois Mitterand k československému disidentovi Václavu 

Havlovi 
 
„(…) Sjednocené Německo nechceme. Znamenalo by to změny v poválečných 
hranicích a to nemůžeme dovolit, protože takový vývoj by ohrozil stabilitu celé 
mezinárodní situace a mohl by ohrozit naši bezpečnost. Stejným způsobem není 
destabilizace [středo]východní Evropy a rozklad Varšavského paktu v našem zájmu. 
Samozřejmě, k vnitřním změnám dochází ve všech východoevropských zemích, někde 
jsou hlubší než jinde. Avšak my bychom chtěli, aby byly tyto změny čistě vnitřní. My 
o ně usilovat nebudeme, ani nebudeme usilovat o likvidaci komunismu ve východní 
Evropě. Mohu říci, že prezident Spojených států zastává stejný názor (…).“ 



14) Správné chronologické pořadí německých spolkových prezidentů se skrývá pod 
písmenem 
a) Johannes Rau – Horst Köhler – Joachim Gauck – Christian Wulff 
b) Horst Köhler – Johannes Rau – Christian Wulff – Joachim Gauck 
c) Johannes Rau – Horst Köhler – Christian Wulff – Joachim Gauck 
d) Horst Köhler – Johannes Rau – Joachim Gauck – Christian Wulff  

 
15) Čtyřprocentní hranici počtu odevzdaných hlasů voličů pro vstup do rakouské 

Národní rady ve volbách v roce 2013 překročily/překročilo 
a) tři strany 
b) čtyři strany 
c) pět stran 
d) šest stran  
 

 
16) V listopadu roku 2013 zveřejnil týdeník Focus 

informaci o tom, že mnichovská kriminální 
policie již o půldruhého roku dříve zabavila 
synovi obchodníka s uměním Hildebranda 
Gurlitta více než tisíc uměleckých děl. Velkou 
část přitom představují díla umělců, kteří byli 
nacistickým režimem pronásledováni a jejich 
umění bylo označováno za „zvrhlé“. Ve sbírce 
Cornelia Gurlitta byl nalezen – a médii často 
vyzdvihován – i tento obraz, jehož autorem je 
avantgardní malíř   
a) Gustav Klimt 
b) Max Liebermann 
c) Marc Chagall 
d) Caspar David Friedrich 

 
 
 
 
 

17) Ústředí automobilky BMW sídlí 
a) v Mnichově 
b) ve Stuttgartu 
c) ve Wolfsburgu 
d) v Essenu 
 

18) Neckarwestheim, Biblis a Philippsburg jsou 
a) místa, u nichž se nacházejí tři z devíti německých jaderných elektráren, kterou jsou 

v současnosti v provozu 
b) města, v nichž v průběhu minulého desetiletí vraždila neonacistická organizace 

Nationalsozialistischer Untergrund 
c) místa, která jsou spolkovou vládou označena jako vhodná pro zřízení konečného 

úložiště jaderného odpadu na území Spolkové republiky Německo 
d) města, v nichž na počátku 90. let 20. století došlo k masovým útokům proti cizincům 
 



 
19) Na území Rakouska se nacházel nacistický koncentrační tábor 

a) Bergen-Belsen 
b) Dachau 
c) Theresienstadt 
d) Mauthausen 

 
20) V únoru roku 2014 vyvolal mezinárodní pozornost výsledek referenda ve Švýcarsku, 

v němž se 
a) 50,3 % ze zúčastněných voličů vyslovilo pro iniciativu s názvem „Proti masovému 

přistěhovalectví“ 
b) 61,7 % ze zúčastněných voličů vyslovilo pro iniciativu s názvem „Ano zrušení branné 

povinnosti“ 
c) 56,4 % ze zúčastněných voličů vyslovilo pro vstup země do Evropské unie 
d) 71,6 % ze zúčastněných voličů vyslovilo pro vstup země do Organizace spojených 

národů 
 

21) Ve spolkové zemi, která je na mapě vpravo vyznačena 
černou barvou, neleží město 
a) Düsseldorf 
b) Köln am Rhein 
c) Bonn  
d) Stuttgart 
 
 
 
 
 
 
 
 

22) V pouhých sedmadvaceti letech se Sebastian Kurz stal na podzim roku 2013 
rakouským ministrem pro Evropu, integraci a zahraniční věci. Tento mladý politik, 
který si získal renomé jako státní tajemník pro integraci imigrantů, je tváří strany 
a) SPÖ 
b) ÖVP 
c) FPÖ 
d) Die Grünen 
 

23) Ve Spolkové republice je velmi silný princip solidarity. V rámci tzv. 
„Länderfinanzausgleich“ dochází k finančnímu vyrovnání mezi jednotlivými 
spolkovými zeměmi za účelem zmenšení rozdílů v jejich hospodářské síle. 
V současnosti již pouze tři z šestnácti spolkových zemí v rámci tohoto systému 
přispívají do rozpočtu zemí ostatních. Mezi tzv. „Geberländer“ nepatří 
a) Bavorsko 
b) Hesensko 
c) Bádensko-Württembersko 
d) Sasko 
 
 



24) Jako „Den osvobození od nelidského systému národněsocialistické vlády“ označil 8. 
květen 1945 německý prezident 
a) Theodor Heuss dne 5. 5. 1955, kdy Spolková republika Německo vstoupila do NATO 
b) Heinrich Lübke v projevu k dvacátému výročí konce druhé světové války v Evropě 
c) Richard von Weizsäcker v projevu ke čtyřicátému výročí konce druhé světové války 

v Evropě 
d) Roman Herzog v projevu k padesátému výročí konce druhé světové války v Evropě 

 
25) Podle článku 20 Základního zákona je 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 

 
26) Seřaďte zastoupení jazykových skupin ve Švýcarsku od největší k nejmenší 

a) německá – italská – francouzská – rétorománská 
b) německá – francouzská – italská – rétorománská 
c) francouzská – německá – italská – rétorománská 
d) francouzská – německá – rétorománská – italská 
 

27) Známé divadlo Burgtheater se nachází 
a) v Mnichově 
b) v Berlíně 
c) ve Vídni 
d) ve Frankfurtu nad Mohanem 
 

28) Politická nadace německé strany Bündnis 90/Die Grünen je pojmenována po 
spisovateli, který byl vedle jiného autorem novely „Ztracená čest Kateřiny 
Blumové“, v níž viní bulvární média z podněcování násilí a nenávisti. Tímto 
spisovatelem byl 
a) Günter Grass  
b) Hermann Hesse 
c) Heinrich Böll 
d) Robert Bosch 
 

29) Předsedou rakouské krajněpravicové strany FPÖ, který na sebe v minulosti 
upozornil slogany jako „Vídeň se nesmí stát Istanbulem“ nebo „Více odvahy 
vídeňské krvi – příliš cizího nikomu nedělá dobře“ je 
a) Frank Stronach 
b) Heinz Christian Strache 
c) Jörg Haider 
d) Christoph Blocher 

 
30) Města Hoyerswerda, Rostock, Mölln a Solingen spojuje či spojují  

a) setkání vrcholných politiků SRN a NDR v 70. a 80. letech 20. století v rámci 
sbližování obou států a normalizace jejich vztahů 

b) existence významných vězení pro politické odpůrce režimu NDR 
c) první protirežimní demonstrace v NDR v říjnu 1989 
d) proticizinecké útoky v souvislosti s hospodářskými a sociálními důsledky sjednocení 

obou německých států v letech 1991–1993 



31) Ve Frankfurtu nad Mohanem sídlí 
a) Evropská centrální banka 
b) Mezinárodní agentura pro atomovou energii 
c) Soudní dvůr Evropské unie 
d) ústředí Severoatlantické aliance v Evropě 
 

32) V roce vstupu Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky do 
OSN byl kancléřem Spolkové republiky Německo 
a) Helmut Schmidt 
b) Ludwig Erhard 
c) Willy Brandt 
d) Kurt Georg Kiesinger 
 

33) Cena Karla Velikého, kterou v roce 1991 získal Václav Havel, se každoročně uděluje 
a) v Berlíně 
b) v Kolíně nad Rýnem 
c) v Cáchách 
d) v Norimberku 
 

34) Mezi tzv. nové spolkové země v Německu nepatří 
a) Dolní Sasko 
b) Sasko-Anhaltsko 
c) Sasko 
d) Durynsko 
 

35) Přečtěte si v rámečku výňatek z díla známého psychoanalytika, filozofa a sociálního 
psychologa. Autorem knihy s názvem „Mít nebo být“, která poprvé vyšla v roce 1976 
v angličtině, byl 
a) Erich Fromm 
b) Martin Heidegger 
c) Jürgen Habermas 
d) Theodor Adorno  

 
… „Studenti existenčního způsobu učení vlastnění naslouchají přednášce tak, že slyší 

slova, chápou jejich logickou souvislost a jejich smysl, jak nejlépe umějí, vše si doslova 
zapisují do poznámkových bloků, aby si později své poznámky namemorovali a tak prošli 
zkouškami. Ale obsah se nestává součástí jejich vlastního individuálního systému myšlení, 
neobohacuje je a nerozšiřuje je. Místo toho slova, která slyší, přenášejí do myšlenkových 
stereotypů nebo celých teorií, jimiž se vyzbrojují. Studenti i obsah přednášek si zůstávají cizí 
až na to, že každý student se stal vlastníkem sbírky tvrzení, které formuloval někdo jiný (kdo 
je buď vytvořil sám, anebo je převzal z jiného pramene… 

... Učební proces má zcela odlišnou kvalitu pro studenty ve vztahu ke světu BÝT. 
Především nepřicházejí na přednášky, dokonce ani na tu první, jako tabula rasa. Přemýšleli 
již napřed o problémech, o nichž budou přednášky pojednávat, a ve své mysli došli k určitým, 
vlastním otázkám a problémům tématu. Jsou jím zaujati, zajímá je. Místo aby byli pasivními 
nádobami na slova a myšlenky, oni naslouchají, oni slyší, a co je nejdůležitější, oni je 
přijímají a reagují na ně aktivně a tvořivě. To, čemu naslouchají, podněcuje jejich vlastní 
myšlenkové procesy. Nové otázky, nové ideje, nové perspektivy vznikají v jejich myslích…“ 

(Přeložila Vlastislava Žihlová, 1992) 


