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Test: 

(správnou odpověď zakroužkujte!) 

1. Černosotněnci byli: 

a) tajná carskou policií  

b) ruský krajněpravicový proud obhajující samoděržaví  

c) elitní úderné jednotky ruské armády za první světové války  

d) radikální ruská politická strana zastupující zájmy rolnictva  

2. Kultovní román Vladimíra Sorokina Fronta se odehrává: 

a) na protiněmecké frontěza první světové války  

b) během bojůpod Moskvou za druhé světové války  

c) během bojůproti mudžahedínům v Afganistánu  

d) ve frontěna džíny  

3. Přiřaďte díla k autorům: 

a) Nikos Kazantzakis b) Boleslaw Prus c) Modest P. Musorgskij d) Jánis Rainis  

i) Obrázky z výstavy ii) Faraon iii) Věj, větříčku iv) Řek Zorba  

a) a-i, b-iv, c-iii, d-ii  

b) a-iii, b-iv, c-ii, d-i  

c) a-iv, b-ii, c-i, d-iii  

d) a-ii, b-i, c-iv, d-iii  

4. Které osobnosti se nemohly setkat v čase?  

a) Vuk StefanovidKaradžida Dobrica Čosid 

b) Juliusz Slowacki a Fryderyk Chopin  



c) Vladimír Vysockij a Bulat Okudžava  

d) Eugene Ionesco a Herta Müller  

5. Vyberte správné chronologické pořadí historických událostí: 

a) nezdařený pučv SSSR, kulatý stůl v Polsku, rezignace Todora Živkova v Bulharsku,  

prohlášení samostatnosti Slovinska a Chorvatska  

b) kulatý stůl v Polsku, , rezignace Todora Živkova v Bulharsku, prohlášení samostatnosti  

Slovinska a Chorvatska nezdařený pučv SSSR  

c) kulatý stůl v Polsku, nezdařený pučv SSSR, rezignace Todora Živkova v Bulharsku,  

prohlášení samostatnosti Slovinska a Chorvatska.  

d) prohlášení samostatnosti Slovinska a Chorvatska,kulatý stůl v Polsku, nezdařený pučv SSSR,  

rezignace Todora Živkova v Bulharsku,.  

6. V kterých uměleckých oborech vynikly následující osobnosti  

a) Ilja Repin  

b) Imre Kertész  

c) Jerzy Hoffman  

d) Boban Markovič 

i) kinematografie ii) hudba iii) literatura iv) malířství  

a) a-iii, b-ii c-iv d-i  

b) a- i b-iv c- i d-ii  

c) a-iv b–iii c-i d-ii  

d) a-iii b-iv c-ii d-i  

7. Vyberte správnou linii od stát s největším počtem obyvatelstva k nejménězalidněnému  

státu: 

a) Srbsko - Rumunsko – Řecko – Albánie - Bulharsko  

b) Rumunsko – Řecko – Srbsko – Bulharsko - Albánie  



c)  Řecko – Srbsko - Rumunsko – Albánie - Bulharsko  

d)  Řecko – Rumunsko – Albánie – Bulharsko - Srbsko  

8. Andrej Sacharov byl původní profesí 

a) spisovatel  

b) univerzitní profesor ekonomie  

c) jaderný fyzik  

d) disident 

9. Kam byste zařadili starodružiníka? Jde o: 

a) člena knížecích ozbrojených družin prvních Rurikovců 

b) příslušníka ruské šlechty likvidované Ivanem Hrozným  

c) náboženskou odnož pravoslaví, která odmítla Nikonovou reformu a trvala na staré liturgii  

d) příslušníka české jednotky ruské armády ze začátku první světové války  

10. Která církev (hnutí) se konstituovala(o) nejdříve  

a) uniaté  

b) staroobřadci  

c) Československá církev husitská  

d) starověrci  

11. Které státy založily Višegrádskou skupinu? 

a) Česká republika, Slovenská republika, Polsko, Maďarsko  

b) Česká republika, Polsko, Maďarsko  

c) Československo, Polsko, Maďarsko  

d) Česká republika, Slovenská republika, Polsko  

12. Sovětský svaz oficiálněpřiznal existenci tajných dodatkůpaktu Molotov-Ribbentrop 

a) na XX. sjezdu KSSS  

b) na Sjezdu lidových poslancůkoncem roku 1989  



c) až s rozpadem SSSR na konci roku 1991  

d) neuznal nikdy  

13. Za sovětského režimu se město Jekatěrinburk jmenovalo: 

a)  Stalingrad  

b)  Volgograd  

c)  Sverdlovsk  

d) Petrohrad  

14.  Československá vláda uznala SSSR de jure 

a)  po ukončení bojůa evakuaci legií 1920  

b)  rapallskou smlouvou 1922  

c)  1934  

d)  1925 po Locarnu 

15. Který ze zmíněných jazykůnepatří k indoevropským jazykům? 

a) albánština  

b) bulharština  

c) litevština  

d) estonština  

16.  Současné Rusko má přibližně:  

a) pod 144 mil. obyvatel  

b) 270 mil. obyvatel  

c) 170 mil. obyvatel  

d) 243 mil. obyvatel 

17. Do meziválečné regionální aliance Balkánská dohoda nepatřilo: 

a) Turecko  

b) Rumunsko  



c) Řecko  

d) Bulharsko  

18. V kterém socialistickém státěse udržel nejdéle totalitní režim? 

a) Rumunsku  

b) Bulharsku  

c) Albánii  

d) SSSR  

19. Toskové je označení pro: 

a) jihoalbánské kmeny  

b) řeckou menšinu v Makedonii  

c) turkické převážněpravoslavné etnikum s autonomií v Moldavsku  

d) islamizované původněslovanské obyvatelstvo v Bulharsku  

20. Který výrok je správný? Členem Schengenu není z členských zemí EU: 

a) Estonsko, Lotyšsko, Litva  

b) Slovinsko, Chorvatsko, Makedonie  

c) Bulharsko a Rumunsko  

d) z výše jmenovaných jen Makedonie  

21. Které tvrzení je správné? Nabucco: 

a) je jižní odbočkou budovaného plynovodu Nord Stream z Ruska do Německa  

b) plánovaný plynovod přes Turecko, který měl snížit závislost EU na ruském plynu  

c) již zásobuje přes Itálii a Slovinsko jihovýchodní část Evropské unie  

d) plynovod budovaný po dněBaltského moře ze severního Ruska  

22. Které ze zmíněných zemí regionu mají v prezidentské funkci ženu? 

a) Lotyšsko, Slovinsko  

b) Estonsko, Bulharsko  



c) Chorvatsko, Estonsko  

d) Litva, Kosovo  

23. Ekonomické problémy, projevující se i v razantní devalvaci měny, destabilizovaly  

v tomto roce ekonomiku: 

a) Lotyšska  

b) Běloruska  

c) Polska  

d) Maďarska  

24. Na kterém teritoriu byste mohli nalézt Karaimy? 

a) na litevském teritoriu  

b) na lotyšském teritoriu  

c) na rumunském teritoriu  

d) na bulharském teritoriu  

25. Co jsou kresy: 

a) bojovníci proti tureckému útlaku na Balkáně 

b) historické polské pohraniční kraje  

c) náboženská poutní místa uniatů 

d) etnicky maďarské oblasti, odtržené od Maďarska Trianonským mírem  

26. Která země má formu konfederace? 

a) Srbsko a Černá Hora  

b) Moldavská a Podněsterská republika  

c) Bosna a Hercegovina  

d) Srbsko a Kosovo  

27. Maďarskou vládu tvoří po loňských volbách:  

a) koalice Fidesz a socialistů 



b) pravicová koalice stran Jobbik a Fidesz  

c) pravicová strana Jobbik  

d) pravicová strana Fidesz  

28. M. Gorbačevem zavedený termín glasnosť označuje: 

a) přestavbu sovětské společnosti  

b) snahu o informovanost a otevřenost diskusi v sovětské společnosti  

c) politický pluralismus  

d) vzájemnou informační spolupráci v rámci uvolňování napětí v Evropě 

29. Funkci prezidenta na Ukrajiněvykonává v současné době: 

a) Viktor Janukovič 

b) Julia Timošenková  

c) Viktor Juščenko  

d) Mykola Azarov  

30. Dalmácie patřila v poslední třetině19. století:  

a) k Předlitavsku  

b) k Zalitavsku  

c) byla spravována společně 

d) byla ještěsoučástí Osmanské říše  

31. Která členská zeměEU naposledy zavedla euro? 

a) Slovensko  

b) Estonsko  

c) Slovinsko  

d) Madarsko  

32. Jaké město bylo označováno jako severní Jeruzalém? 

a) Vilnius  



b) Krakov  

c) Lodž  

d) Lvov  

33.Město  Černovice bylo hlavním městem: 

a) Haliče  

b) Podkarpatské Rusi  

c) Sedmihradska  

d) Bukoviny  

34. Metohije je součástí: 

a) Kosova  

b) Makedonie  

c) Bosny  

d) rumunské Dobrudži  

35. Historický region Sandžak novopazarský: 

a) byl po balkánských válkách rozdělen mezi Srbsko a Černou Horu  

b) je součástí Bosny  

c) připadl k Albánii  

d) byl rozdělen mezi Bulharsko a Řecko  

Esej   

Témata esejí: 

1. Srovnejte problém uznání limitrofů(západních okrajin carské  říše) v evropské politice po  

první světové válce  

2. Byl rozpad Sovětského svazu nevyhnutelný? Alternativní scénáře.  

3. Srovnejte možnosti a limity balkánských uchazečůpro připojení k EU   


