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Zakroužkujte dle vašeho názoru správnou odpověď: 

   
 1. otázka: Prvním ministerským předsedou samostatného československého  

státu byl: 
 

a) Vlastimil Tusar 
b) Karel Kramář 
c) Antonín Švehla 
d) Jan Šrámek 

 
  2. otázka: Volby do Národního shromáždění se v první Československé republice  

konaly: 
   

a) podle systému poměrného zastoupení do Poslanecké sněmovny a podle  
    systému většinového do Senátu 
b) podle systému většinového do Poslanecké sněmovny a podle systému  
    poměrného zastoupení do Senátu 
c) podle systému poměrného zastoupení do Poslanecké sněmovny i do  
    Senátu 
d) podle systému většinového do Poslanecké sněmovny i do Senátu 

 

  3. otázka: Příslib autonomie Slovenska byl zakotven: 
 

a) v Pittsburské dohodě z 30. 5. 1918 
b) ve Washingtonské deklaraci z 18. 10. 1918 
c) v Martinské deklaraci z 30. 10. 1918 
d) v československé ústavě z 29. 2. 1920 

 
  4. otázka:  „Pětka“ v první Československé republice byla: 
  

a) koordinačním výborem hlavních politických stran. Jejím cílem bylo předem  
    konzultovat s opozičními stranami nejdůležitější vládní návrhy zákonů    
    s cílem dosažení co nejširšího konsensu. 
b) neoficiálním politickým orgánem složeným z vedoucích představitelů  
    pěti hlavních vládních stran.  V „pětce“ byly předem projednávány     
    všechny vládní návrhy zákonů a tím bylo zajištěna jejich průchodnost  
    parlamentem. 
c) parlamentním výborem pěti nejsilnějších stran v předsednictvu Národního  
    shromáždění (tzv. stálý výbor Národního shromáždění) 
d) úzkým kruhem pěti nejbližších spolupracovníků prezidenta T.G. Masaryka,  

kteří se snažili prosazovat ve vládních politických stranách Masarykovy 
politické představy. Pětka byla proto někdy nazývána „skupinou Hradu“.  
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  5. otázka:   Hlavní politickou stranou na Slovensku prosazující v první republice  
autonomismus byla: 

 

a) Slovenská větev republikánské (agrární) strany, vedená Milanem Hodžou 
b) Slovenská národní strana, vedená Martinem Rázusem 
c) Slovenská ľudová strana, vedená Andrejem Hlinkou 
d) Sjednocená maďarská strana, vedená Jánosem Esterházym 

  6. otázka:   Nejsilnější politickou stranou působící v československém  prostředí  
v meziválečném období byla: 

 

a) Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 
b) Československá sociálně-demokratická strana dělnická 
c) Československá národně-socialistická strana 
d) Československá národně-demokratická strana 

 
  7. otázka:   Nejsilnější a nejvlivnější německou aktivistickou stranou, která zůstala  

až do konce loajální vůči republice, byl(a) v období první republiky: 
 

a) Svaz zemědělců (Bund der Landwirte) 
b) Německá sociálně-demokratická dělnická strana   
c) Německá nacionálně-socialistická dělnická strana 
d) Německá křesťansko-sociální lidová strana 

   
  8. otázka: Která politická strana reprezentovala zájmy slovenských evangelických 

autonomistů? 
 

a) Slovenská ľudová strana 
b) Krajinská maďarsko-německá strana 
c) Republikánská strana 
d) Slovenská národní strana 

 
  9. otázka: V první Československé republice vycházela řada novin, přičemž  

většina byla vydávána politickými stranami. Jako liberálně orientované
 noviny intelektuální elity mající blízko k prezidentu Masarykovi se  

profiloval deník: 
 

a) Venkov 
b) Národní listy 
c) Lidové noviny 
d) České slovo 

  
10. otázka: V meziválečném období se úspěšně promítal film věnovaný legendární  

postavě Juraje Jánošíka. Film, který vznikl pod taktovkou režiséra  
Martina Friče a scenáristy Karla Plicky, se úspěšně prezentoval i na  
filmovém festivalu v Benátkách. Hlavní postavu ztvárnila zakládající  
osobnost slovenského filmu: 
 

a) Andrej Bagar 
b) Paľo Bielik 
c) Ján Borodáč 
d) Ivan Lichard 
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11. otázka: S autonomií Slovenska vyslovila československá vláda souhlas: 
 

a) 1. 10. 1938 v souvislosti s mnichovskou dohodou, neboť její dodatkový  
    protokol čs. vládu zavazoval splnit do 3 měsíců požadavky maďarské  
    a polské menšiny a udělit autonomii Slovensku a Podkarpatské Rusi 
b) 6. 10. 1938 v souvislosti s jednáním vedení Hlinkovy slovenské  
    ľudové strany s představiteli ostatních středových a pravicových     
    slovenských stran v Žilině. Tyto strany zde uzavřely dohodu o  
    společném postupu a předložily vládě v Praze požadavek autonomie  
    ultimativní formou. 
c) 2. 11. 1938 v souvislosti s tzv. vídeňskou arbitráží, když Československo  
    muselo odstoupit jih Slovenska a Podkarpatské Rusi Maďarsku. Vláda  
    druhé republiky se v této situaci domnívala, že bude vhodnější, když  
    jednání s Maďarskem povede autonomní slovenská vláda.  
d) 22. 11. 1938, kdy Senát schválil ústavní zákon o autonomii Slovenska.  
    Současně schválil i obdobný zákon o autonomii Podkarpatské Rusi 

12. otázka: Kdo se stal ministrem zahraničí poté, co byl Edvard Beneš v prosinci 
1935 zvolen novým československým prezidentem?  

 

a) Milan Hodža 
b) Kamil Krofta 
c) Jan Masaryk   
d) František Chvalkovský 

 
13. otázka: Zakladatelem časopisu Přítomnost byl:  
 

a) Ferdinand Peroutka 
b) Vlastimil Klíma 
c) Ladislav Rašín 
d) Jaroslav Ježek 

 
14. otázka: Který politik nikdy nebyl premiérem československé vlády? 
 

a) Karel Kramář 
b) Milan Hodža  
c) Edvard Beneš  

  d) Alois Rašín 
 
15. otázka: V roce 1919 byl jmenován pražským arcibiskupem:  
 

a) Leopold Prečan 
b) František Kordač 
c) Karel Kašpar 
d) František Tomášek 

 
16. otázka: Dne 29. února 1920 schválilo Národní shromáždění: 
 

a) pozemkovou reformu   
b) novou ústavu Československé republiky 
c) státní smlouvu s Rakouskem 
d) tzv. zmocňovací zákon 
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17. otázka: Sídlo Poslanecké sněmovny se v době první republiky nacházelo:  
 

a) v Kolovratském paláci  
b) v Rudolfinu   
c) v paláci Kinských  
d) ve Strakově akademii 

  
18. otázka: Prvním náčelníkem generálního štábu československé armády byl: 
 

a) Eugène Mittelhausser  
b) Maurice Pellé 
c) Maurice Gamelin 
d) Radola Gajda 

 
19. otázka: Zákon na ochranu republiky byl přijat: 
 

a) po generální stávce a pokusu o mocenský zvrat ze strany levicových  
    radikálů v roce 1921  
b) jako reakce čs. parlamentu po atentátu na člena čs. vlády v roce 1923 
c) po rozpuštění německých nacionálních socialistů a německých nacionálů  
    v Československu v roce 1933  
d) po založení Sudetendeutsche Partei 

 
20. otázka: Československé pohraniční pevnosti vzor 37 byly hovorově  

označovány jako: 
 

a) čopíky 
b) řopíky 
c) římani   
d) tobruky 

 
21. otázka: Která hra nebyla na repertoáru Osvobozeného divadla?  
 

a) Osel a stín 
b) Rub a líc  
c) Pudr a benzin 
d) Těžká Barbora 

 
22. otázka:   Jaké centrum měla separatistická provincie Sudetenland, vytvořená na  

 podzim 1918? 
 

a) Liberec 
b) Opavu 
c) Cheb 
d) Jihlavu 

 
23. otázka:   Tzv. Lánská smlouva byla významným mezníkem ve vztazích: 
 

a) s Rumunskem 
b) s Polskem 
c) s Rakouskem  
d) s Maďarskem 
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24. otázka:   Která událost v tzv. Marmaggiho aféře vedla k odchodu nuncia  
Francesca Marmaggiho z Prahy? 

 

a) vyjádření sympatií československé vlády krokům Benita Mussoliniho 
b) vyvěšení praporu s husitským kalichem na Pražském hradě 
c) prohlášení Jana Husa za největšího Čechoslováka 
d) vyjádření veřejné podpory Církvi československé ze strany TGM 

 
25. otázka: Kdo byl prvním rektorem Masarykovy univerzity v Brně, zřízené v roce  

1919? 
 

a) František Weyr  
b) Jaroslav Kallab 
c) Karel Engliš 
d) Jaroslav Preiss   

 
26. otázka: Kdo byl posledním předsedou Senátu Národního shromáždění   

republiky Československé v meziválečném období? 
 

a) Josef Stivín 
b) František Soukup 
c) Václav Donát 

  d) Bohuslav Sobotka 
 
27. otázka: Na základě tzv. malého školského zákona z roku 1922 byla povinná 

školní docházka v nově vytvořeném Československu stanovena: 
 

a) v Čechách 6 roků, na Slovensku 5 roků 
b) v Čechách 9 roků, na Slovensku 5 roků 
c) v Čechách 6 roků, na Slovensku 6 roků 
d) v Čechách 8 roků, na Slovensku 6 roků                               

 
28. otázka: Kdo byl po Šrobárovi v roce 1920 druhým ministrem československé 

vlády s plnou mocí pro správu Slovenska? 
 

a) Jozef Országh 
b) Ivan Dérer 
c) Martin Mičura 
d) již nikdo                               

 
29. otázka: Veletržní palác v Praze byl postaven ve stylu: 

 

  a) kubismu 
  b) secese 
  c) funkcionalismu 
  d) novorenesance 
 

30. otázka: Jako první se dočkala svého provedení na prknech Slovenského 
národního divadla v Bratislavě v roce 1920 opera: 

 

  a) Libuše      (Bedřich Smetana) 
b) Krútňava  (Eugen Suchoň) 
c) Hubička   (Bedřich Smetana) 
d) Jánošík     (Ján Cikker)                                                                          

 



          DDDĚĚĚJJJEEEPPPIIISSSNNNÁÁÁ   SSSOOOUUUTTTĚĚĚŽŽŽ   SSSTTTUUUDDDEEENNNTTTŮŮŮ   GGGYYYMMMNNNÁÁÁZZZIIIÍÍÍ     
 

 
          9. dubna 2014                                                                                                                                           strana č. 6 

31. otázka: Jako „mičuráci“ bylo označováno slovenské politické křídlo: 
 

a) Čs. strany lidové 
  b) Čs. sociálně-demokratické strany dělnické 

c) Agrární strany (Republikánské strany)  
  d) Národně demokratické strany 
 

32. otázka: Zvolenský manifest (A. Hlinka - M. Rázus) byl přijat: 
 

 a) v říjnu 1931 
  b) v říjnu 1932 
  c) v říjnu 1933 
  d) v říjnu 1918 

 
33. otázka: Kdy byla vyhlášena tzv. částečná mobilizace? 

 

  a) v lednu 1938 
  b) v květnu 1938 
  c) v září 1938 
  d) v říjnu 1938 
 

34. otázka : Pokus o nastolení komunistické moci na slovenském území v roce 1919  
se nazýval: 

   

  a) Slovenská komunistická republika 
  b) Slovenská republika rad 
  c) Slovenská republika bolševiků 
  d) Slovenská lidová republika 
 
35. otázka :  Ke třem slovenským biskupům jmenovaným po roce 1920 papežem 

Benediktem XV. a vysvěceným v únoru 1921 nepatřil: 
 

a) Marián Blaha 
  b) Karol Kmeťko 
  c) Andrej Škrábik 

d) Ján Vojtaššák 
 
36. otázka: Neúspěšná předarbitrážní jednání mezi maďarskými a slovenskými 

zástupci, která se týkala jižních oblastí Slovenska, probíhala ve dnech 
9. - 13. října 1938: 
 

  a) v Budapešti 
  b) v Bratislavě 
  c) v Košicích 
  d) v Komárně 
 
37. otázka :  Který z politiků označovaných jako „muži 28. října“ založil v roce 1930  

Národní ligu jako nacionalistickou stranu inklinující k fašismu? 
 

  a) Alois Rašín 
  b) František Soukup 
  c) Jiří Stříbrný 
  d) Antonín Švehla 
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38. otázka :  V parlamentních volbách roku 1935 získala nejvíce hlasů voličů: 
 

  a) Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 
  b) Československá sociálně demokratická strana dělnická 
  c) Československá strana národně socialistická 
  d) Sudetoněmecká strana 
 
39. otázka :  Mezi muže 28. října nepatřil: 
 

  a) Karel Kramář 
  b) Jiří Stříbrný 
  c) František Soukup 
  d) Vavro Šrobár 
 
40. otázka :  V době II. republiky byla nově vytvořena: 
 

  a) Národní jednota 
  b) Komunistická strana Československa 
  c) Československá strana lidová 
  d) Národní strana práce 
 
41. otázka :  Slovenský národ se k československému státu přihlásil: 
   

  a) Zvolenským manifestem 
  b) Mikulášskou deklarací 

c) Martinskou deklarací 
  d) Martinským memorandem  
 
42. otázka: Dne 12. července 1932 tragicky zahynul Tomáš Baťa, tvůrce úspěchu  

zlínské obuvnické firmy Baťa. Při jaké události? 
 

a) při atentátu v Uherském Hradišti 
b) při leteckém neštěstí u Otrokovic 
c) při vlakovém neštěstí u Stéblové 
d) při automobilové nehodě ve Zlíně 

 
43. otázka:   Mezi surrealisty nepatří: 
 

  a) Karel Teige 
  b) Toyen 
  c) Jindřich Štýrský 
  d) Otto Gutfreund 
 
44. otázka :  Tzv. „sedmidenní válka“ pro Československo znamenala: 
 

  a) zisk Hlučínska 
  b) rozdělení Těšínska 
  c) normalizaci vztahů s Polskem 
  d) ztrátu Ratibořska 
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45. otázka: Jak se nazývala britská diplomatická mise, která působila v ČSR  
od srpna 1938? 

 

  a) mise Winstona Churchilla 
  b) mise Nevilla Chamberlaina 
  c) mise Waltra Runcimana 
  d) mise Nicholase Wintona 
 
46. otázka: Které město navštívil jako první Adolf Hitler poté, co německé jednotky  

zahájily počátkem října 1938 zábor československého pohraničí? 
 

  a) Cheb 
  b) Aš 
  c) Liberec 
  d) Most 
 
47. otázka: Funkční období čs. prezidenta v I. republice trvalo: 

 

a) 4 roky 
b) 5 let 
c) 6 let 
d) 7 let 

 
48. otázka : Který požadavek neobsahoval Karlovarský program? 
 

  a) volné hlásání německého světového názoru 
  b) odstoupení pohraničních území s německou menšinou 
  c) vytvoření uzavřeného sídelního území s německou samosprávou 
  d) uznání sudetoněmecké národnostní skupiny jako právnické osoby 
 
49. otázka : Významný čs. diplomat Štefan Osuský zastával post vyslance: 
 

  a) v Polsku a Maďarsku 
  b) v USA a Sovětském svazu 
  c) ve Velké Británii a Francii 
  d) v Jugoslávii a Rumunsku 
 
50. otázka : Ivan Dérer patřil k významným politickým osobnostem meziválečného 
  období. Která z následujících charakteristik jeho osoby není správná? 
 

  a) ministr školství a spravedlnosti v letech 1929 - 1938 
  b) významný stoupenec autonomie Slovenska 
  c) předseda zemského výboru sociálně-demokratické strany 
  d) účastník shromáždění, které přijalo Martinskou deklaraci 
 
 
   poznámka: správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů 1. kola = 50) 
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SSPPRRÁÁVVNNÉÉ  OODDPPOOVVĚĚDDII          11..  kkoollaa 

 
  1 b = Karel Kramář 
  2 c = podle systému poměrného zastoupení do Poslanecké sněmovny   

i do Senátu 
  3 a = v Pittsburské dohodě z 30. 5. 1918 
  4 b = neoficiálním politickým orgánem složeným z vedoucích představitelů  

pěti hlavních vládních stran.  V „pětce“ byly předem projednávány     
všechny vládní návrhy zákonů a tím bylo zajištěna jejich průchodnost  
parlamentem 

  5 c = Slovenská ľudová strana, vedená Andrejem Hlinkou 
  6 a = Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 
  7 b = Německá sociálně-demokratická dělnická strana   
  8 d = Slovenská národní strana 
  9 c = Lidové noviny 
10 b = Paľo Bielik 
11 b = 6. 10. 1938 v souvislosti s jednáním vedení Hlinkovy slovenské  

ľudové strany s představiteli ostatních středových a pravicových     
slovenských stran v Žilině. Tyto strany zde uzavřely dohodu o  
společném postupu a předložily vládě v Praze požadavek autonomie  
ultimativní formou. 

12 a = Milan Hodža 
13 a = Ferdinand Peroutka 
14 d = Alois Rašín 
15 b = František Kordač 
16 b = novou ústavu Československé republiky 
17 b = v Rudolfinu 
18 b = Maurice Pellé 
19 b =  jako reakce čs. parlamentu po atentátu na člena čs. vlády v roce 1923 
20 b = řopíky 
21 c = Pudr a benzin 
22 b = Opavu 
23 c = s Rakouskem 

24 b = vyvěšení praporu s husitským kalichem na Pražském hradě 
25 c = Karel Engliš 
26 b = František Soukup 
27 d = v Čechách 8 roků, na Slovensku 6 roků                               
28 b = Ivan Dérer 
29 c = funkcionalismu 
30 c = Hubička   (Bedřich Smetana) 
31 a = Čs. strany lidové 
32 b = v říjnu 1932 
33 b = v květnu 1938 
34 b = Slovenská republika rad 
35 c = Andrej Škrábik 
36 d = v Komárně 
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37 c = Jiří Stříbrný 
38 d = Sudetoněmecká strana 
39 a = Karel Kramář 
40 d = Národní strana práce 
41 c = Martinskou deklarací  
42 b = při leteckém neštěstí u Otrokovic 
43 d =  Otto Gutfreund 
44 b = rozdělení Těšínska 
45 c = mise Waltra Runcimana 
46 b = Aš 
47 d = 7 let 
48 b = odstoupení pohraničních území s německou menšinou 
49 c = ve Velké Británii a Francii 
50 b = významný stoupenec autonomie Slovenska 

 
   poznámka: správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů 1. kola = 50) 
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OODD  VVZZNNIIKKUU  ČČEESSKKOOSSLLOOVVEENNSSKKAA  DDOO  KKOONNCCEE  IIII..  RREEPPUUBBLLIIKKYY 
 
             autoři:          prof. PhDr. Roman Holec, CSc.. 
                                  prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 

 
 
 

               doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 

              Mgr. Miroslav Stulák 
               
         
Na vyznačené místo napište správnou odpověď: 

  
 

 1. otázka:  Prvním ministrem vnitra československého státu se stal významný  
představitel agrární strany. Zasloužil se o posílení bezpečnostního  
aparátu a měl tak i zásluhu na potlačení pokusu sociálně demokratické  
levice (pozdějších komunistů) o převrat v prosinci 1920. Později se stal     
také předsedou čs. vlády. Napište jeho jméno (nutné!) a příjmení: 

 
...................................................................................................................... 

 
  2. otázka:  Vytvoření a stabilizace československé měny je zásluhou významného  

českého politika a finančního odborníka, který se jako ministr financí 
stal obětí atentátu. Napište jeho jméno (nutné!) a příjmení: 

 
  ...................................................................................................................... 
 
  3. otázka:   Která slavná herečka vytvořila filmovou roli manželky neméně slavného  

Oldřicha Nového ve filmu Kristián? 

  ....................................................................................................................... 
   
  4. otázka:   Napište jméno (nutné!) a příjmení významného slovenského politika,  

který se stal 7. října 1938 předsedou první slovenské autonomní vlády: 
 
  ........................................................................................................................ 
   . 
  5. otázka:   Uveďte alespoň příjmení ukrajinofilského politika na Podkarpatské 

Rusi, který stanul v čele podkarpatoruské autonomní vlády a 15. 3. 1939  
ve snaze zabránit maďarské okupaci neúspěšně vyhlásil samostatnost  
Podkarpatské Rusi pod názvem Karpatská Ukrajina: 

 
  ........................................................................................................................ 

 
  6. otázka: Ve které sportovní disciplíně získal Alois Hudec zlatou olympijskou  

medaili na berlínské olympiádě v roce 1936? 
 
........................................................................................................................ 

 

  7. otázka: Tzv. pribinovské oslavy v roce 1933 u příležitosti 1100. výročí prvního  
křesťanského chrámu na Slovensku, které se změnily v protičeskou  
manifestaci, proběhly (pozn. město):  

 
v ........................................................................................................................ 
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  8. otázka: Jediným slovenským generálem čs. armády v meziválečném období  
 byl:  

 
....................................................................................................................... 

 

  9. otázka: Hlavním aktérem tzv. teplického incidentu, který na podzim 1937 přispěl  
k zostření česko-německého napětí, byl poslanec Sudetoněmecké  
strany: 

 
....................................................................................................................... 

 

10. otázka: Ve které disciplíně získal Rudolf Burkert první československou medaili  
na zimních olympijských hrách v roce 1928? 

 
....................................................................................................................... 

 
11. otázka: Jak se jmenoval debatní klub, který se scházel ve vile známého  

českého spisovatele Karla Čapka? 
 

...................................................................................................................... 
 

12. otázka: Jak se jmenoval jeden z největších českých sochařů, který na vrcholu  
sil ve věku 45 let dobrovolně ukončil  počátkem května 1925  svůj život 
a jehož plastiky (např. „Raněný“) vynikají silou výrazu? 

 
..................................................................................................................... 

 

13. otázka: Ve kterém uměleckém stylu byla postavena známá vila Tugendhat  
v Brně?  

 
..................................................................................................................... 

 
14. otázka: Prvním československým ministrem školství byl v letech 1918 - 1920  

sociální demokrat: 
 
.................................................................................................................... 

 
15. otázka: Která politická strana zvítězila v prvních československých  

parlamentních volbách a mohla tak uplatnit nárok na křeslo  
ministerského předsedy, což se také stalo? 

 
.................................................................................................................... 

 
16. otázka: Kde se nacházelo letní sídlo čs. prezidenta na Slovensku? 
 

..................................................................................................................... 
 

17. otázka:   V říjnu 1926 vznikla na základě výsledků parlamentních voleb  
z listopadu 1925 vláda česko-německých politických občanských stran.  
Jak se zpravidla tato vládní koalice nazývá? 

  
........................................................................................................................ 
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18. otázka: Jak se jmenovala největší německá separatistická provincie, která se  
pokusila odtrhnout na podzim 1918 od československého státu?  

 

......................................................................................................................... 
 
19. otázka: V novoročním čísle časopisu Venkov v lednu 1938 vyšel článek  

významného politika, který vyzýval k větší vstřícnosti vůči  
Sudetoněmecké straně. Kdo byl jeho autorem? 

 
 ....................................................................................................................... 

 
20. otázka: Jak se v Československu nazýval systém poskytování podpor  

v nezaměstnanosti v letech 1921 - 1938? 
 

........................................................................................................................ 
 
21. otázka: Kde byla po ukončení 1. světové války podepsána mírová smlouva  

s Rakouskem? 
 
........................................................................................................................ 

 
22. otázka: Bylo Československo v letech 1918 - 1938 alespoň jednou pořadatelem 

mistrovství světa v ledním hokeji? 
 
....................................................................................................................... 

 
23. otázka : Kdo byl režisérem němého filmu Jánošík z roku 1921 a komu byla  

svěřena hlavní role slovenského lidového hrdiny Jánošíka? 
 

................................................ + ................................................................ 
 

24. otázka : V roce 1934 byl T.G. Masaryk počtvrté zvolen prezidentem ČSR.  
Ve které části Pražského hradu volba proběhla? 
 
......................................................................................................................... 

 
25. otázka :  Kdo se stal prvním předsedou českého centra PEN-klubu založeného  

v roce 1925 v pražské kavárně Louvre? (nutno uvést jméno + příjmení)  
 
......................................................................................................................... 
 
 
  

 
   poznámka: správná odpověď = 2 body (maximální počet bodů 2. kola = 52) 
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SSPPRRÁÁVVNNÉÉ  OODDPPOOVVĚĚDDII          22..  kkoollaa 

 
  1. otázka  = Antonín Švehla (pozn.: nutno uvést i jméno) 
  

  2. otázka = Alois Rašín  (pozn.: nutno uvést i jméno) 
 

  3. otázka = Nataša Gollová 
 

  4. otázka = Jozef Tiso  (pozn.: nutno uvést i jméno) 
 

  5. otázka = Augustin Vološin 
 

    6. otázka = ve sportovní gymnastice (cvičení na kruzích) 
 

    7. otázka = v Nitře 
 

    8. otázka = generál Rudolf Viest 
 

    9. otázka = Karl Hermann Frank 
 

10. otázka = ve skoku na lyžích 
 

  11. otázka = Pátečníci 
 

12. otázka = Jan Štursa 

  13. otázka = ve funkcionalismu 
 

14. otázka = Gustav Habrman 
 

  15. otázka = Čs. strana sociálně demokratická 
 

16. otázka = Topoľčianky (Topolčianky) 

  17. otázka = Panská koalice 
 

18. otázka = Deutschböhmen 

  19. otázka = Rudolf Beran 
 

20. otázka = Gentský systém 
 

21. otázka = v Saint-Germain-en-Laye poblíž Paříže 
 

22. otázka = ano (2x : 1933 + 1938) 
 

  23. otázka = Jaroslav Siakeľ + Theodoru Pištěkovi 
 

  24. otázka = ve Vladislavském sálu 
  

25. otázka = Karel Čapek  (pozn.: nutno uvést i jméno) 
 
   
 
   poznámka: správná odpověď = 2 body (maximální počet bodů 2. kola = 52) 

 
postačuje zvýrazněná část odpovědi !!!
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OODD  VVZZNNIIKKUU  ČČEESSKKOOSSLLOOVVEENNSSKKAA  DDOO  KKOONNCCEE  IIII..  RREEPPUUBBLLIIKKYY 
 
 

OOOTTTÁÁÁZZZKKKYYY         333...   kkkooolllaaa  čččááásssttt      AAA                autoři : doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 
                                                                         Mgr. Miroslav Stulák 
 
 
Dopište do textu chybějící údaje: 

  
      

1) V Komárně zatím probíhala československo-maďarská jednání o odstoupení 
 
     části území …………………. + …………….........…….. včetně měst B ………........, 
 
     N ……………….., K …………….., U ………………, M ……………. a Ber …………… 
     Maďarsku. Pro čs. stranu byly maďarské požadavky nepřijatelné, ale její pozice byla 
     slabá. Jednání v Komárně nakonec skončila bez výsledku. Maďarská strana  
 
     požádala ………………… a ……………… (státy) o arbitrážní řešení sporu.       

          (literatura: Ivan Pop, Podkarpatská Rus, Libri 2005,  str. 599) 
  
           

2) V dubnu …………. (před volbami) vznikla ………………………………………………. 
 
     Do jejího čela se postavil Konrád …………………. Rovněž na Slovensku se  
 
 formovalo německé nacionalistické hnutí. Reprezentovala jej ……………………….. 
  
 strana vedená Franzem ………………….     

             (literatura  Jan a Jan Kuklíkové, Dějepis pro gymnázia a střední školy IV.,SPN  2002, str. 51 )  
 
        

3) 1. prosince 1938, neprodleně po svém zvolení, jmenoval prezident Hácha novou 
 

      česko-slovenskou vládu. V jejím čele stál předseda Strany ……………………….. 
  
 Rudolf Beran, jeho náměstky byli generál ………………. a luďácký předák ………… 
 
 Ze třinácti ministrů hrál významnou roli především ministr (resort) …………………… 
 František Chvalkovský. 

           (literatura: kol., Kronika českých zemí 1900-1938, Fortuna) 

 

 

4) Proti přijetí mnichovské dohody se ostře postavilo velení československé branné  
      moci včetně nejvyšších funkcionářů. Zvláště aktivně si počínal velitel 4. armády 
 
 generál Lev …………….., jenž vážně uvažoval i o použití síly. Na velitelské 
 
 stanoviště generála Sergeje Ingra v J ……………(město) povolal mimo jiné velitele 
     dvou rychlých divizí, jejich motorizované brigády měly táhnout na Prahu.   

           (literatura: Jan Gebhart, Jan Kuklík, Velké dějiny zemí Koruny české, díl XV.a, Paseka 2006, str. 91 
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      OOOTTTÁÁÁZZZKKKYYY         333...   kkkooolllaaa  čččááásssttt      BBB   
 

  

 
 
 
Přiřaďte k osobnostem jejich data úmrtí:  
 
        rok:  1919, 1921, 1924, 1937, 1938 
  
Vlastimil Tusar M.R. Štefánik F.X. Šalda Andrej Hlinka P.O. Hviezdoslav 

     

 
  
 

               OOOTTTÁÁÁZZZKKKYYY         333...   kkkooolllaaa  čččááásssttt      CCC      
 
 
 
Spojte jednotlivé pojmy tak, aby spolu jednoznačně logicky souvisely. Přiřazené pojmy lze 
použít jen jednou. 
 
  1) Jan Černý      A) na vrchu Bradlo 
  2) Národně-socialistická strana   B) DAV 
  3) Walter Runciman     C) Vladislav Vančura 
  4) M.R. Štefánik      D) Ružomberok (fara) 
  5) Laco Novomeský     E) Společnost národů 
  6) Jozef Tiso       F) Jiří Frejka 
  7) Osvobozené divadlo     G) Červený Hrádek 
  8) Andrej Hlinka      H) úřednická vláda 
  9) Zbraslav                     I) České slovo 
10) Štefan Osuský              J) ministr zdravotnictví a tělovýchovy 
 
      

  1 +  

  2 +  

  3 +  

  4 +  

  5 +  

  6 +  

  7 +  

  8 +  

  9 +  

10 +  
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OOOTTTÁÁÁZZZKKKYYY         333...   kkkooolllaaa  čččááásssttt      DDD 

 
 

   
 

 

 

 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

5) 

 

 

 

 

 

 

       6) 

        
 
 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

7) 

 

 

 

 

 

 

 

8) 

 

 

 

 

 

 

 

   9) 

   
 

  

Napište alespoň příjmení osobnosti na obrázku: 
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      OOOTTTÁÁÁZZZKKKYYY         333...   kkkooolllaaa  čččááásssttt      EEE   
 
 
Přiřaďte roky k událostem:  rok:  1923, 1927, 1929, 1932, 1934 
  

Tukův 
proces 

Mostecká 
stávka 

Sázavská aféra 

zahájení  
pravidelného 

vysílání            
Čs. rozhlasu 

fotbalisté ČSR se 
probojovali do 

finále mistrovství 
světa 

     

 
     

OOOTTTÁÁÁZZZKKKYYY         333...   kkkooolllaaa  čččááásssttt      FFF      

      
 
Vysvětlete pojmy: 
    
A54   :  ........................................................................................................... 
    
Sokol   :  ........................................................................................................... 
    
deník Venkov :  ........................................................................................................... 
 
HSĽS   :  ........................................................................................................... 
      
kongrua  :  ........................................................................................................... 
      

 

OOOTTTÁÁÁZZZKKKYYY         333...   kkkooolllaaa  čččááásssttt      GGG    
 
 
K dobovým dílům napište jméno a příjmení autora (pozn.: u otázky č. 5 stačí uvést příjmení)  
 
1) Bílá nemoc        ................................................. 
 
2) Klapzubova jedenáctka   ................................................. 
 
3) Muži v offsidu        .................................................  
 
4) Plukovník Švec      ................................................. 
 
5) Adam Šangala      ................................................ 
________________________________________________________________________ 
poznámka: správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů 3. kola = 60) 

            počet bodů CELKEM: ______  

 

podpis (porota): ___________   +    ___________,   podpis (dozorčí komise) : ___________ 
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SSPPRRÁÁVVNNÉÉ  OODDPPOOVVĚĚDDII          33..  kkoollaa 

       

čččááásssttt      AAA   
  

1) Slovenska + Podkarpatské Rusi + Bratislavy + Nitry + Košic + Užhorodu 
+ Mukačeva + Berehova + Německo + Itálii   

2) 1935 + Sudetendeutsche Partei (Sudetoněmecká strana) + Henlein 
      + Karpatendeutsche Partei (Karpatoněmecká) + Karmasinem 
3) Národní jednoty + Syrový + Sidor + zahraničí 
4) Prchala + Jihlavě 

   

čččááásssttt      BBB 
  

Vlastimil Tusar M.R. Štefánik F.X. Šalda Andrej Hlinka P.O. Hviezdoslav 

1924 1919 1937 1938 1921 

 

čččááásssttt      CCC    

     1   H 
     2   I 
     3   G 
     4   A 
     5   B 
     6   J 
     7   F 
     8   D 
     9   C 
               10    E 

   

čččááásssttt      DDD    

 

1) Andrej Hlinka 

2) Karel Čapek 

3) Lída Baarová 

4) Radola Gajda 

5) Milan Hodža 

6) Štefan Osuský 

7) František Plánička 

8) Alois Rašín 

9) Vavro Šrobár 
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čččááásssttt      EEE    

   

Přiřaďte roky k událostem:  rok -  1923, 1927, 1929, 1932, 1934 
 
 

Tukův proces 
Mostecká 

stávka Sázavská aféra 

zahájení  
pravidelného 

vysílání             
Čs. rozhlasu 

fotbalisté ČSR se 
probojovali do 

finále mistrovství 
světa 

1929 1932 1927 1923 1934 
 
  

čččááásssttt      FFF    

Vysvětlete pojmy: 
    
A 54   = pracovník Abwehru, agent čs. zpravodajské služby 
Sokol   = tělovýchovná organizace 

Deník Venkov = hlavní tiskový orgán Agrární strany  
HSĽS   = Hlinkova slovenská ľudová strana  
kongrua  = státní příspěvek k platu duchovních 
 
 

čččááásssttt      GGG    

K dobovým dílům napište jméno a příjmení autora: 
 
1) Bílá nemoc     =   Karel Čapek  
2) Klapzubova jedenáctka   =    Eduard Bass  
3) Muži v offsidu       = Karel Poláček  
4) Plukovník Švec     = Rudolf Medek  
5) Adam Šangala    = Ladislav Nádaši-Jégé  
       (postačuje Ladislav Nádaši, Nádaši, Jégé)       

 

 
 

 

 
 

 
  

 
  

 
  

 

       
   poznámka: správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů 3. kola =  60, maximální počet bodů 1.- 3. kola celkem : 162 

        

    


