
TEST  VŠEOBECNÝCH  ZNALOSTÍ 

1.  ZAKROUŽKUJTE  SPRÁVNOU  ODPOVĚĎ 

 a)  Do jakého podnebného pásu patří Česká republika ?  

   A)  tropického          B)  mírného          C)  subtropického     

 

 b)  Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší ? 

   A)  Alpy          B)  Šumava          C)  jsou stejně stará 

 

 c)  Mezi české národní parky nepatří : 

   A)  Šumava          B)  Krkonoše          C)  Český ráj 

 

 d)  Který den je na území ČR nejkratší ? 

   A)  21.12.          B)  21.6.          C)  21.3. 

 

2.  ZAKŘÍŽKUJTE SPRÁVNÉ TVRZENÍ 

 ANO NE 
Jiřička je tažní pták.   

Partnerkou havrana je vrána.   

Užovka obojkatá je náš jedovatý had.    

Kukuřice, čočka, fazol a hrách patří mezi luštěniny.   

Blízký příbuzný bizona v Evropě se jmenuje zubr.    

 

 

3.  NA  ZÁKLADĚ  STOP  OBSAŽENÝCH  V TEXTU  NAJDĚTE  SPRÁVNOU   

A) 

I přesto, že náš rod byl velmi významný, ovládal oblast východních Čech a razil své vlastní mince, 

nebyl ušetřen zlého osudu. Ani má biskupská berla neuchránila náš rod zkázy. Z dalekého Pruska, 

kam jsem se odebral šířit křesťanství,  teď vzpomínám na své nejbližší, kteří už nežijí, protože se stali 

obětmi zápasu o moc s vládnoucím rodem. 

 

O kterém rodu a  významné osobnosti se píše ?           _____________________________ 

                 ______________________________  



B) 

Již od mládí jsem se připravoval na vojenské řemeslo a sbíral jsem zkušenosti v boji proti Německým 

rytířům, daleko od své rodné jihočeské tvrze. Při sepsání Vojenského řádu jsem zúročil vše, co jsem se 

naučil. Stojím v čele vojska, které musí čelit přesile nepřítele, ale přesto vítězí  díky taktice, lsti a velké 

morálce.  

________________________________________ 

C) 

V roce 324 n.l. císař významné říše založil hlavní město, kterému dal svoje jméno. Pro jeho krásu a 

antickou výstavnost se mu přezdívalo „druhý Řím“. Brzy se toto město stalo nejen střediskem 

administrativním a politickým, ale také náboženským. Sídlil v něm patriarcha a bylo v něm postaveno 

více než 500 kostelů a klášterů. Nejslavnější z nich je chrám sv. Sofie, který byl později Turky 

přeměněn na mešitu. 

Říše ____________________________________________ 

Město ___________________________________________ 

 

4.  VYBERTE SPRÁVNOU  ODPOVĚĎ 

a) Na obrázku je vlajka Evropské unie. Co značí zlatý kruh dvanácti hvězd?  
 

A) počet zakládajících členů EU    

B) číslo dvanáct je tradičním symbolem dokonalosti, úplnosti a jednoty 

C) počet let existence EU, každý rok jedna přibude 

 

b) Co do uvedené řady nepatří? 
 

A) MARIÁŠ       B)  PRŠÍ       C) BRIDŽ       D) POKER       E) SCRABBLE 

 

c)  Poznáš podle indicií, o jaké světové náboženství se jedná? 
  

o víra v jednoho boha Alláha a Mohameda, jeho proroka 
o modlitba pětkrát denně 
o půst během měsíce ramadánu 
o dobročinnost, almužna 
o pouť do Mekky 

 

___________________________ 



 

d) Jak nazýváme vědu, která se zabývá vztahem organismů k životnímu prostředí, vztahy mezi    
organismy navzájem, ochranou životního prostředí, trvale udržitelným rozvojem aj.?  

 

_____________________________ 

 

 

5. ROZHODNI  O  PRAVDIVOSTI  VÝROKU: 
 
 Masopust je lidový svátek, který je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech 

předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum 

Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.     

    

 

ANO - NE 

 

6.  ZAMYSLETE SE A SPRÁVNOU ODPOVĚĎ NAPIŠTE  
 
a) 

 

O kolik stupňů se Země otočí kolem své osy za 6 hodin ? _______________ 

 

 

b)  Na nalakování desky stolu, která měla tvar čtverce o straně 120 cm, bylo spotřebováno 200g laku.   

Kolik gramů laku je zapotřebí  na nalakování čtvercové desky malého stolku, jehož deska má 

poloviční stranu. 

 

          ________________________

  

 

c)  Vyberte  správný údaj o hmotnosti 1 m3 kuchyňské soli. 

  A)  m =  2,1 kg        B) m = 321 kg        C) m = 2 160 kg      D) m = 55 560 kg 

 

 
 



7. SPOJ  NÁZVY  OBORŮ  S PŘEDMĚTEM  JEJICH  ČINNOSTI : 
 

grafologie     stavba slova 

anatomie     životní prostředí a jeho ochrana 

lexikologie     příprava pokrmů a kultura stolování 

ekologie     zkoumání povahy člověka na základě jeho  

písma 

gastronomie     vnitřní stavba těl organismů 

 

8.  JINÝ  KRAJ, JINÝ  ŠAT.  POZNÁTE  TRADIČNÍ  OŠACENÍ ? 

 

A)         B)                           C)                            D) 

 

  

 

chodský kroj (Domažlicko)  moravský kroj  
japonský šat  buddhistický mnich  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.  ZNÁŠ HRADY A ZÁMKY V ČECHÁCH ?  PŘIŘAĎTE K SOBĚ SPRÁVNĚ ČÍSLA A PÍSMENA. 

  A)                  B)     C)       D)  

 

1 -  Hluboká nad Vltavou            

2 -  Zvíkov 

3 -  Červená Lhota                           

4 - Orlík nad Vltavou 

10.  DOPLŇOVAČKA 

1.                
2.                
3.                
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                
9.                
10.                
 

 

1.  Soubor map 

2.  Hrobka egyptského panovníka 

3.  Instituce, ve které se uchovávají písemné památky. 



4.  Jméno nejvyššího řeckého boha 

5.  Románská tavba kruhového půdorysu 

6.  První vládnoucí rod v českém stát. 

7.  Posvátná kniha muslimů 

8.  Písmo užívané v Egyptě 

9.  Úzká a vysoká věž, která je součástí mešity. 

10. Vláda lidu 

 

Tajenka  ukrývá název vědní discipliny. Uveďte, čím se zabývá. _______________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 


