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  1. otázka: V létě 1900 se u Bodamského jezera uskutečnil pokus uvést do pohybu 

nový dopravní prostředek zkonstruovaný hrabětem Ferdinandem von 
Zeppelinem. O který dopravní prostředek se jednalo?  

 
a) letadlo 
b) automobil 
c) vzducholoď 
d) lokomotiva na elektrický pohon  
 

  2. otázka: V lednu 1905 zasáhla v Petrohradě armáda proti demonstraci, které se 
zúčastnili převážně dělníci. Okolo 1000 osob přišlo o život a 5 000 jich 
bylo zraněno. Tato událost vešla do dějin jako tzv.: 

 

a) Mikulášův výprask 
b) Krvavá neděle 
c) Den bajonetů 
d) Rasputinův masakr 

   
  3. otázka: Na počátku 20. století bylo Finsko:  
 

a) samostatným státem 
b) ve společné unii se Švédskem 
c) součástí carského Ruska 
d) součástí Pobaltské federace 
 

  4. otázka: Ve 2. balkánské válce bylo poraženým státem: 
 

a) Turecko 
b) Srbsko 
c) Řecko 
d) Bulharsko 
 

  5. otázka: Mezi nově vzniklé státy po skončení 1. světové války nepatřilo: 
 

a) Finsko 
b) Rumunsko 
c) Estonsko 
d) Lotyšsko  
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  6. otázka: Počátkem podzimu 1933 byl v Lipsku zahájen proces s bulharským  
  komunistou Georgim Dimitrovem a dalšími komunisty. Z čeho byli  
  obviněni? 
  
  a) z pokusu o atentát na nově zvoleného kancléře Adolfa Hitlera 
  b) ze zapálení Říšského sněmu 
  c) z vraždy předáka SA (= Sturmabteilung) Ernsta Röhma 
  d) ze špionáže ve prospěch Sovětského svazu 
 
  7. otázka: Dne 8. listopadu 1918 oznámili představitelé dohodových států  
  podmínky příměří. O několik dní později (11. listopadu 1918) němečtí  
  zástupci potřebné  dokumenty podepsali. Kde se tak stalo? 
 
  a) v Zrcadlovém sálu zámku ve Versailles  
  b) v Compiègne u Paříže 
  c) ve Štrasburku 
  d) v pevnosti Verdun 
   
  8. otázka: V létě 1909 Francouz Louis Blériot přeletěl na vlastnoručně 
  zkonstruovaném letadle jako první člověk: 
 
 a) Atlantský oceán 
  b) Gibraltar 
  c) kanál La Manche 
 d) Ladožské jezero 
 
  9. otázka: Německé město Memel (= Klajpeda) se ve 20. letech stalo součástí: 
 
  a) Polska 
  b) Estonska 
  c) Belgie 
  d) Litvy 

 
10. otázka: V roce 1922 byla na předměstí Janova v Rapallu uzavřena smlouva  
  mezi: 
 
  a) Francii a Itálií 
  b) Velkou Británií a USA 
  c) Německem a sovětským Ruskem (= RSFSR) 
  d) Tureckem a Bulharskem 

 
11. otázka: Již v polovině srpna 1914 pronikly ruské jednotky neočekávaně až na 

území:  
 

a) Vojvodiny 
b) východního Pruska 
c) Podkarpatské Rusi 
d) Sedmihradska 

 
 12. otázka:  V dubnu 1915 použila německá armáda na západní frontě chemickou  

bojovou látku. Stalo se tak v boji u:  
 
  a) Verdunu 
  b) Ypres 
  c) řeky Piavy 
  d) Arrasu 
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13. otázka: Na sklonku roku 1916 zemřel jeden z nejdéle panujících monarchů. 
  Jednalo se o:  
 
  a) císaře Františka Josefa I. 
  b) císaře Viléma II. 
  c) královnu Viktorii 
  d) krále Gustava V. 
 
14. otázka: Před rokem 1914 byla Itálie spojencem Rakouska-Uherska a Německa. 

Po vypuknutí 1. světové války však odmítla plnit své spojenecké 
povinnosti a již v srpnu 1914:  

 
a) vyhlásila válku Rakousku-Uhersku 
b) vyhlásila válku Německu 
c) vyhlásila neutralitu 
d) uzavřela spojeneckou smlouvu s Francií 

 
15. otázka: Několik dní po skončení 1. světové války se carský admirál Alexander  

Kolčak prohlásil za nejvyššího vládce Ruska. Ve které části země 
 poté zavedl diktaturu? 

 
  a) v Pobaltí 
  b) na ukrajinském a běloruském území 
  c) na Sibiři 
  d) na Krymu 
 
16. otázka: V roce 1934 se v Římě po finálovém vítězství 2:1 nad československými  
  fotbalisty stali mistry světa v kopané reprezentanti: 
 
  a) Německa 
  b) Brazílie 
  c) Maďarska 
  d) Itálie 
 
17. otázka: Několik měsíců po skončení 1. světové války byl na plenárním  
  zasedání mírové konference v Paříži schválen statut Společnosti  
  národů. Jaký byl její hlavní úkol? 
 
  a) mírovou cestou řešit sporné otázky mezi jednotlivými státy 
  b) za pomoci britsko-francouzských vojenských jednotek řešit případné spory  
      mezi jednotlivými státy i za cenu případné intervence 
  c) zajistit vstup poražených států do Společnosti národů 
  d) zajišťovat dostatek potravin pro zaostalé země, zejména v Africe 
 
18. otázka: Který operní skladatel se proslavil operou Manon Lescaut? 
 
  a) Giacomo Puccini 
  b) Guiseppe Verdi 
  c) John Boyd Dunlop 
  d) Amadeo Modigliani 
 
19. otázka: V roce 1915 přistoupila/o k Trojspolku (tzv. ústředním mocnostem):  
 

  a) Rumunsko 
  b) Itálie 
  c) Bulharsko 
  d) Řecko  
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20. otázka: Hitlerovi dopomohly k moci úderné oddíly SA (= Sturmabteilung) v čele  
  s Ernstem Röhmem. Byly rovněž označovány jako takzvané: 
 
  a) černé košile 
  b) rudé košile 
  c) hnědé košile 
  d) zelené košile 
 
21. otázka: Před vypuknutím 1. světové války byla mezi carským Ruskem  
  a Rakouskem-Uherskem hlavním jablkem sváru oblast: 
   
  a) Krymu 
  b) Balkánu 
  c) východního Pruska 
  d) Kaspického moře 
 
22. otázka: Jaký byl osud Adolfa Hitlera po potlačení jeho pokusu o politický  
  převrat v Mnichově v listopadu 1923? 
 
  a) Adolf Hitler byl po zadržení a následném výslechu téhož dne propuštěn.  
  b) Adolf Hitler byl zatčen, odsouzen a několik měsíců strávil ve vězení. 
  c) Adolf Hitler utekl ze země a několik měsíců pobýval v Itálii pod ochranou 
      Benita Mussoliniho. 
  d) Adolf Hitler byl v průběhu potlačení pokusu o převrat postřelen   
      zasahujícími policisty, v nemocnici strávil několik měsíců a po vyléčení  
      mu bylo umožněno vrátit se bez trestu do veřejného života. 
 
23. otázka: Hyperinflace byla po skončení 1. světové války charakteristickým  
  rysem hospodářství: 
 
  a) Francie 
  b) Velké Británie 
  c) Německa 
  d) Švédska  
 
24. otázka: V roce 1935 došlo k připojení území Sárska k Německu. Která událost  
  tomuto kroku předcházela? 
 
  a) souhlas J. V. Stalina 
  b) německo-francouzská bilaterální dohoda 
  c) souhlasné stanovisko Společnosti národů 
  d) plebiscit v Sársku 
 
25. otázka:  V květnu 1935 došlo k uzavření spojenecké smlouvy o poskytnutí  

vzájemné pomoci mezi: 
 
  a) Francií a Velkou Británií na straně jedné a Polskem na straně druhé 
  b) Francií a Sovětským svazem 
  c) Německem a Polskem 
  d) Itálií a Rakouskem   
 
26. otázka: Který z níže uvedených států se nezapojil do bojů 1. světové války? 
 
  a) Belgie 
  b) Rumunsko 
  c) Bulharsko 
  d) Španělsko  
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27. otázka: Které rozhodnutí nebylo obsaženo ve versailleské mírové smlouvě  
  s Německem? 
 
  a) oblast Porýní připadne pod správu Společnosti národů 
  b) odstoupení Alsaska-Lotrinska Francii 
  c) omezení armády na 100 000 mužů 
  d) zákaz vojenského letectva 
  
28. otázka: Versailleská mírová smlouva z roku 1919: 
 
  a) nebránila Německu ve spojení s Rakouskem 
  b) výslovně zakazovala Německu spojení s Rakouskem  
  c) neřešila otázku spojení Německa s Rakouskem 
  d) podmiňovala možnost spojení Německa s Rakouskem plebiscitem 
 
29. otázka: Tzv. Curzonova linie: 
 
  a) byla strategicky významnou částí fronty v bitvě u Verdunu 
  b) oddělovala Valony a Vlámy v Belgii 
  c) byla strategicky významnou částí fronty v bitvě na řece Piavě 
  d) byla návrhem pro východní hranici Polska po skončení 1. světové  
      války 
 
30. otázka:  Na přípravě atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu Františka 

Ferdinanda D´Este se podílela tajná srbská nacionalistická organizace:  
 

a) Černá země   
b) Černá kočka  
c) Černá ruka   
d) Černá dáma 
 

31. otázka: Správný chronologický sled bitev a válečných operací 1. světové války          
je: 

 
a) Ludendorffova ofenzíva, bitva u Verdunu, bitva u Tannenbergu,  
    Kerenského ofenzíva 
b) bitva u Verdunu, Ludendorffova ofenzíva, bitva u Tannenbergu,  
    Kerenského ofenzíva 
c) bitva u Tannenbergu, bitva u Verdunu, Kerenského ofenzíva,  
    Ludendorffova ofenzíva 
d) Kerenského ofenzíva, bitva u Tannenbergu, bitva u Verdunu,  
    Ludendorffova ofenzíva 

 
32. otázka:  Mezi pět hlavních mocností s tzv. všeobecnými zájmy na mírové 

konferenci ve Versailles nepatřila/o:  
 

a) Itálie    
b) Japonsko    
c) Rusko     
d) Francie 
 

33. otázka: Která událost se nestala v roce 1938? 
 
  a) noc dlouhých nožů 
  b) mnichovská dohoda 
  c) anšlus Rakouska 
  d) křišťálová noc 
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34. otázka: Ruští bolševici předpokládali, že se jejich revoluce rozšíří do dalších 
zemí. Bolševici nevytvořili republiku rad:  
 
a) v Maďarsku   
b) v Bulharsku 
c) v Alsasku   
d) v Bavorsku 
 

35. otázka: Která skupina uvedených států zůstala během 1. světové války 
  neutrální? 
 

a) Španělsko – Švýcarsko – Švédsko – Nizozemsko  
b) Španělsko – Švýcarsko – Dánsko – Turecko  
c) Španělsko – Švýcarsko – Portugalsko – Japonsko   
d) Švýcarsko – Portugalsko – Řecko – Nizozemsko 

  
36. otázka: Po první světové válce Německo ztratilo část svého území ve prospěch 

sousedních států. Kterých?  
 

a) Francie – Belgie – Nizozemska – Dánska – Polska – Československa  
b) Francie – Belgie – Nizozemska – Litvy – Polska – Československa   
c) Francie – Belgie – Nizozemska – Dánska – Litvy – Polska  
d) Francie – Belgie – Dánska – Litvy – Polska – Československa 
 

37. otázka: Který hudební skladatel byl v Německu preferován po nástupu nacismu 
k moci? 

 
a) Petr Iljič Čajkovskij     
b) Richard Wagner     
c) Johann Strauss    
d) Gustav Mahler 

 
38. otázka: Mírová smlouva mezi mocnostmi Dohody a Maďarskem uzavřená v roce 
  1920 bývá označována jako: 
 
  a) trianonská 
  b) versailleská 
  c) neuillská 
  d) saintgermainská 
 
39. otázka: Kolem roku 1920 vznikl v Evropě umělecký směr, který usiloval 

o osvobození mysli, zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek. Na jeho  
  prudkém rozvoji se podílel slavný malíř Salvador Dalí. O který umělecký  
  směr se jednalo? 
 

  a) futurismus 
  b) surrealismus 
  c) secese 
  d) neoklasicismus 

 
40. otázka: „Černé košile“ bylo označení pro paramilitaristické oddíly: 
 

a) španělských fašistů – tzv. Falangu 
b) italských fašistů 
c) členů jednotek SA     
d) členů jednotek SS 
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41. otázka: Který evropský polárník zemřel s dalšími čtyřmi členy své výpravy  
  v rámci snahy dobýt jižní pól?  
 
  a) Roald Amundsen 
  b) Robert Scott 
  c) Robert Peary 
  d) Umberto Nobile 
 
42. otázka: Jak se nazývá první koncentrační tábor, který fungoval na německém 
  území od roku 1933? 
 
  a) Buchenwald 
  b) Ravensbrück 
  c) Dachau 
  d) Sachsenhausen 
 
43. otázka: V roce 1921 byla v Rusku vyhlášena Nová ekonomická politika (NEP).  
  V čem spočívala? 
 
  a) Zemědělská půda byla rozdělena mezi kolchozy a sovchozy. 
  b) Řízení průmyslových podniků převzaly dělnické rady. 
  c) Zivnostníci museli nuceně vstoupit do výrobních družstev. 
  d) Bylo částečně umožněno soukromé podnikání i příliv zahraničního 
      kapitálu. 
 
44. otázka: Ve kterém státu vládl v meziválečném období jako regent království  
                     Miklós Horthy? 
 
  a) Království SHS 
  b) Maďarsko 
  c) Portugalsko 
  d) Albánie 
 
45. otázka:  První světová válka byla zahájena na západní frontě: 
 

  a) útokem Rakouska-Uherska proti Srbsku  
  b) útokem Německa proti Francii 
  c) obsazením Alsaska-Lotrinska francouzskou armádou 
  d) útokem Německa proti Lucembursku a Belgii  

 
46. otázka: Kdo z uvedených vrcholných politiků Komunistické strany Sovětského  
  svazu zemřel nejpozději?     

 
  a) Vladimir Iljič Lenin 
  b) Sergej Mironovič Kirov  
  c) Nikolaj Ivanovič Bucharin  
  d) Felix Edmundovič Dzeržinskij 

 
47. otázka: Nejúspěšnější výpravou XI. letních olympijských her 1936 v Berlíně se  
  se ziskem 38 zlatých, 31 stříbrných a 32 bronzových medailí stali  
  sportovci: 
 

  a) Sovětského svazu 
  b) Spojených států amerických  
  c) Maďarska  
  d) Německa 
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48. otázka: Nejvýraznější postavou letních olympijských her 1924 v Paříži 
  byl nepochybně „mlčenlivý Fin“ Paavo Nurmi, který během pouhých 
  čtyř dnů získal pět zlatých olympijských medailí. Ve které sportovní  

disciplíně? 
 

  a) plavání 
  b) sportovní gymnastika  
  c) lehká atletika  
  d) střelba z malorážky a šerm 
 

49. otázka: V důsledku versaillské mírové smlouvy bylo území Německa rozděleno 
  na dvě části. Německým územím odtrženým od vlastního Německa  
  byla: 

 
  a) oblast města Gdaňsk (německy Danzig) 
  b) oblast Východního Pruska  
  c) oblast Horního Slezska 
  d) oblast Porýní 

 
50. otázka: V čem byly olympijské hry v roce 1936 také výjimečné? 
 

a) Poprvé probíhaly zimní hry odděleně od letních. 
b) Poprvé byly olympijské hry zneužity k propagaci totalitního státu. 
c) Poprvé ženy nastoupily v atletických disciplínách. 
d) Poprvé byla stanovena délka maratonského běhu. 

 
_______________________________________ 
poznámka: správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů 1. kola = 50) 
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. kola 
 

  1. c vzducholoď 
  2. b krvavá neděle 
  3. c součástí carského Ruska 
  4. d Bulharsko 
  5. b Rumunsko 
  6. b ze zapálení Říšského sněmu 
  7. b v Compiègne u Paříže 
  8. c kanál La Manche 
  9. d Litvy 
10. c Německem a sovětským Ruskem (= RSFSR) 
11. b východního Pruska 
12. b Ypres 
13. a císaře Františka Josefa I. 
14. c vyhlásila neutralitu 
15. c na Sibiři 
16. d Itálie 
17. a mírovou cestou řešit sporné otázky mezi jednotlivými státy 
18. a Giacomo Puccini 
19. c Bulharsko 
20. c hnědé košile 
21. b Balkánu 
22. b Adolf Hitler byl zatčen, odsouzen a několik měsíců strávil ve vězení. 
23. c Německa 
24. d plebiscit v Sársku 
25. b Francií a Sovětským svazem 
26. d Španělsko 
27. a oblast Porýní připadne pod správu Společnosti národů 
28. c neřešila otázku spojení Německa s Rakouskem 
29. d  byla návrhem pro východní hranici Polska po skončení 1. světové války 
30. c Černá ruka 
31. c bitva u Tannenbergu, bitva u Verdunu, Kerenského ofenzíva, Ludendorffova 
  ofenzíva 
32. c Rusko 
33. a noc dlouhých nožů 
34.  b v Bulharsku  
35. a Španělsko – Švýcarsko – Švédsko – Nizozemsko 
36. d Francie – Belgie – Dánska – Litvy – Polska – Československa 
37. b Richard Wagner 
38. a trianonská 
39. b surrealismus 
40. b italských fašistů 
41. b Robert Scott 
42. c Dachau 
43. d Bylo částečně umožněno soukromé podnikání i příliv zahraničního kapitálu. 
44. b Maďarsko 
45. d útokem Německa proti Lucembursku a Belgii 
46. c Nikolaj Ivanovič Bucharin 
47. d Německa 
48. c lehká atletika 
49. b oblast Východního Pruska  
50. b Poprvé byly olympijské hry zneužity k propagaci totalitního státu. 
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Na vyznačené místo napište správnou odpověď.                                   
 
  1. otázka: Uveďte alespoň příjmení známého sovětského režiséra, mezi jehož  
  filmy patří např. Křižník Potěmkin, Alexandr Něvský nebo Ivan Hrozný. 
   

.................................................................................................................... 
 
  2. otázka: V roce 1905 zemřel v Amiens francouzský spisovatel dobrodružné  
  literatury, který je považován za jednoho ze zakladatelů žánru  
  vědeckofantastické literatury. Jeho knihy jsou dodnes oblíbeny hlavně  
  mezi mládeží. Napište jeho jméno a příjmení. 
   

……………………………………………………………………………………. 
 
  3. otázka: Jak označovalo bolševické hnutí bohatší rolníky v Rusku? 
   

.................................................................................................................... 
 
  4. otázka: Který dvouslovný výraz se vžil pro celoněmecký protižidovský pogrom 
  zorganizovaný nacistickou vládou dne 9. listopadu 1938 (na některých 
  místech trval až do 11. listopadu)?  
   
  .................................................................................................................... 
 
  5. otázka: Dne 9. října 1934 byli ve francouzské Marseille při atentátu spáchaném 
  příslušníky chorvatské nacionalistické organizace Ustaša zavražděni  

jugoslávský král Alexandr I. a francouzský ministr zahraničí, který se  
výrazně zasazoval o vytvoření protiněmecké evropské koalice. Uveďte  
alespoň jeho příjmení. 

   
  .................................................................................................................... 
 
  6. otázka: Na sklonku září 1938 se v Mnichově uskutečnila mezinárodní  

konference, během níž se zúčastnění politici usnesli na rozsahu  
 odtržení pohraničního území od Československa. Které státy  

zastupovali?  
 
……………………………………………………………………………………. 

 
  7. otázka: Pod kterým uměleckým jménem vystupovala původem nizozemská  
  tanečnice Margaretha Geertruida Zelle, popravená Francouzi  

za 1. světové války jako údajná německá špiónka? 
   
  .................................................................................................................... 

+ + +
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  8. otázka: Kterou lékařskou psychologickou teorii rozvíjel Sigmund Freud na  
začátku 20. století? 

   
  .................................................................................................................... 
 
  9. otázka: Ve kterém státě byl v průběhu 20. a 30. let 20. století vybudován systém 
  opevnění zvaný Mannerheimova linie?  
   
  .................................................................................................................... 
 
10. otázka: Picassův obraz s námětem ze španělské občanské války vystavený  
  roku 1937 v Paříži se jmenuje: 
   
  .................................................................................................................... 
 
11. otázka: Napište, ve kterém městě byla dne 3. března 1918 podepsána separátní 
  mírová smlouva mezi Ruskem a ústředními mocnostmi.   
   
  .................................................................................................................... 

  
12. otázka: V květnu 1926 došlo v Polsku k vojenskému převratu. V čele   
  vzbouřenců stanul vysoký důstojník, hrdina boje za obnovení  
  nezávislosti Polska. Napište alespoň jeho příjmení.  
   
  .................................................................................................................... 
 
13. otázka: Napište jméno a příjmení norské krasobruslařky, která se v průběhu 

kariéry stala trojnásobnou olympijskou vítězkou, desetinásobnou 
mistryní světa a šestinásobnou mistryní Evropy. Po skončení sportovní 
kariéry uspěla jako filmová herečka v Hollywoodu. 

   
  .................................................................................................................... 
 
14. otázka: V první polovině září 1914 francouzská armáda odrazila německý útok 
  a zabránila tak Němcům v dalším postupu na Paříž. Uveďte název  
  řeky, v jejíž oblasti se významné boje odehrály. 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
15. otázka: Jak se nazývají dohody mezi Itálií a papežským stolcem z roku 1929,   

na jejichž základě byl znovuobnoven papežský stát?  
   
  .................................................................................................................... 
 
16. otázka: V roce 1927 měl premiéru německý černobílý němý film rakouského 
  expresionistického režiséra Fritze Langa. Jedná se o jeden z prvních  

snímků z žánru science fiction a zároveň o jeden z nejdražších filmů 
 meziválečné kinematografie, který výrazně ovlivnil další vývoj  

filmového umění. Jak se film jmenuje?  
   
  .................................................................................................................... 
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17. otázka: V roce 1911 byl poprvé zdolán jižní pól. O prvenství soupeřily   
  dvě výpravy – britská (Robert F. Scott) a norská. Uveďte jméno  

a příjmení slavného polárníka, který byl v čele úspěšnější, norské  
výpravy. 

   
  ....................................................................................................................  
 
18. otázka: Z následujících pojmů určete, o kterou osobnost se jedná (uvést jméno  
  a příjmení): novinář - Fasci di Combattimento - Černé košile - Clara Petacci. 
   

…………………………………………………………………………………….. 
 
19. otázka: Uveďte alespoň příjmení režisérky, která točila v nacistickém   
  Německu propagandistické filmy – např. Triumf vůle (o nacistických  
  sjezdech) nebo Olympia (o olympijských hrách v Berlíně v roce 1936).  
   
  .................................................................................................................... 
 
20. otázka: Která významná vědkyně obdržela v době před 1. světovou válkou      
  dvakrát Nobelovu cenu? Nutno uvést její jméno a příjmení.  
   
  .................................................................................................................... 
 
21. otázka: Pro politiku ustupování agresivnímu Německu v druhé polovině 30. let  

se užívá anglický výraz: 
 
…………………………………………………………………………………….. 

 
22. otázka: Podepsaná německo-sovětská smlouva o neútočení ze srpna 1939 
  měla vedle oficiální části tajný dodatek, který se obecně týkal:   
   

…………………………………………………………………………………….. 
 

23. otázka: Z následujících pojmů určete, o kterou osobnost se jedná (postačuje  
  příjmení): ring - bez rozdílu vah - Anny Ondráková - Joe Louis - 1930. 
   

…………………………………………………………………………………….. 
 

24. otázka: Z následujících pojmů určete, o kterou osobnost se jedná (uvést jméno   
  a příjmení): obecná teorie relativity - židovský původ - Nobelova cena 1921. 
   

…………………………………………………………………………………….. 
 

25. otázka: Pierre de Coubertin byl až do roku 1925 předsedou: 
   

…………………………………………………………………………………….. 
 

_______________________________________________________________________ 
pozn.: Není-li v otázce požadováno jinak, v případě osoby lze uznat za správnou odpověď pouze tu, pokud je správně uvedeno nejen 

příjmení, ale také jméno. Správná odpověď = 2 body (maximální počet bodů 2. kola = 50) 
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 2. kola 

        1. otázka: Ejzenštejn      0 - 2 body 

  2. otázka: Jules Verne      0 - 2 body 

  3. otázka: kulak (= kulaci)      0 - 2 body 

  4. otázka: křišťálová noc      0 - 2 body 

  5. otázka: Barthou       0 - 2 body 

  6. otázka: Francie + Itálie + Německo + Velká Británie  0 - 2 body 

  7. otázka: Mata Hari      0 - 2 body 

  8. otázka: psychoanalýzu      0 - 2 body 

  9. otázka: Finsko       0 - 2 body 

10. otázka: Guernica      0 - 2 body 

11. otázka: Brest-Litovsk (= Brest Litovský, Brest)  0 - 2 body 

12. otázka: Piłsudski      0 - 2 body 

13. otázka: Sonja Henie      0 - 2 body 

14. otázka: Marna       0 - 2 body 

15. otázka: lateránské smlouvy     0 - 2 body 

16. otázka: Metropolis      0 - 2 body 

17. otázka: Roald Amundsen     0 - 2 body 

18. otázka: Benito Mussolini     0 - 2 body 

19. otázka: Riefenstahlová      0 - 2 body 

20. otázka: Marie Curie-Skłodowska    0 - 2 body 

21. otázka: appeasement      0 - 2 body 

22. otázka: rozdělení sféry vlivu     0 - 2 body 

23. otázka: Schmelling      0 - 2 body 

24. otázka: Albert Einstein      0 - 2 body 

25. otázka: Mezinárodního olympijského výboru  0 - 2 body 
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12. otázka: Piłsudski      0 - 2 body 

13. otázka: Sonja Henie      0 - 2 body 

14. otázka: Marna       0 - 2 body 

15. otázka: lateránské smlouvy     0 - 2 body 

16. otázka: Metropolis      0 - 2 body 

17. otázka: Roald Amundsen     0 - 2 body 

18. otázka: Benito Mussolini     0 - 2 body 

19. otázka: Riefenstahlová      0 - 2 body 

20. otázka: Marie Curie-Skłodowska    0 - 2 body 

21. otázka: appeasement      0 - 2 body 

22. otázka: rozdělení sféry vlivu     0 - 2 body 

23. otázka: Schmelling      0 - 2 body 

24. otázka: Albert Einstein      0 - 2 body 

25. otázka: Mezinárodního olympijského výboru  0 - 2 body 
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17. otázka: V roce 1911 byl poprvé zdolán jižní pól. O prvenství soupeřily   
  dvě výpravy – britská (Robert F. Scott) a norská. Uveďte jméno  

a příjmení slavného polárníka, který byl v čele úspěšnější, norské  
výpravy. 

   
  ....................................................................................................................  
 
18. otázka: Z následujících pojmů určete, o kterou osobnost se jedná (uvést jméno  
  a příjmení): novinář - Fasci di Combattimento - Černé košile - Clara Petacci. 
   

…………………………………………………………………………………….. 
 
19. otázka: Uveďte alespoň příjmení režisérky, která točila v nacistickém   
  Německu propagandistické filmy – např. Triumf vůle (o nacistických  
  sjezdech) nebo Olympia (o olympijských hrách v Berlíně v roce 1936).  
   
  .................................................................................................................... 
 
20. otázka: Která významná vědkyně obdržela v době před 1. světovou válkou      
  dvakrát Nobelovu cenu? Nutno uvést její jméno a příjmení.  
   
  .................................................................................................................... 
 
21. otázka: Pro politiku ustupování agresivnímu Německu v druhé polovině 30. let  

se užívá anglický výraz: 
 
…………………………………………………………………………………….. 

 
22. otázka: Podepsaná německo-sovětská smlouva o neútočení ze srpna 1939 
  měla vedle oficiální části tajný dodatek, který se obecně týkal:   
   

…………………………………………………………………………………….. 
 

23. otázka: Z následujících pojmů určete, o kterou osobnost se jedná (postačuje  
  příjmení): ring - bez rozdílu vah - Anny Ondráková - Joe Louis - 1930. 
   

…………………………………………………………………………………….. 
 

24. otázka: Z následujících pojmů určete, o kterou osobnost se jedná (uvést jméno   
  a příjmení): obecná teorie relativity - židovský původ - Nobelova cena 1921. 
   

…………………………………………………………………………………….. 
 

25. otázka: Pierre de Coubertin byl až do roku 1925 předsedou: 
   

…………………………………………………………………………………….. 
 

_______________________________________________________________________ 
pozn.: Není-li v otázce požadováno jinak, v případě osoby lze uznat za správnou odpověď pouze tu, pokud je správně uvedeno nejen 

příjmení, ale také jméno. Správná odpověď = 2 body (maximální počet bodů 2. kola = 50) 
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OTÁZKY      3. kola  část    A    autor: Mgr. Miroslav Stulák   
  
  
                                                                          
1) Z textu určete, o kterou událost (= jednání politiků) z 20. let se jedná. 
 
Luther, říšský kancléř, podepisuje jako první, Stresemann učiní zmatečné prohlášení,  mluví 
chraptivým hlasem, německy. Briand skvěle improvizuje... Chamberlain, jemuž se rozrušením 
chvějí ruce, pronese několik slov, která není slyšet, opět usedne, má slzy v očích, skřipec mu 
padá do klína. Šéf Briandova kabinetu Alexis Léger vysvětuje kdekomu: „Pánové, Francie 
konečně získává bezpečnost na Rýnu! Nyní by ozbrojené síly britské a italské automaticky přišly 
na pomoc Francii, kdyby Německo jednou nedodrželo své slovo; napříště nebude obav 
z budoucnosti. Už nikdy válka. Německo vstupuje do Společnosti národů, přestože trvá naše 
okupace Porýní.“ Některých se zmocní takové nadšení, že spěchají na poštu, aby poslali svým 
přátelům a rodinám telegramy: „Hurá!! Mír je zajištěn!“ 
 
............................................................................................................................................... 
 
 
2) Z výňatku určete, o které zákony se jedná a ve kterém roce byly přijaty. 
 
„Žid nemůže být občanem říše. Nemá volební právo, nemůže zastávat veřejný úřad... 
Židem je osoba, která má mezi prarodiči alespoň do třetího kolena rasově plně židovský původ... 
Židem je také osoba, která pochází ze dvou plně židovských prarodičů, jestliže: 
a) byla členem židovské náboženské obce... b) v době vydání zákona byla v manželství s osobou 
židovského původu... c) vzala si osobu židovského původu... d) udržovala mimomanželské vztahy 
k židovi...“ 
 
.............................................................................................................................. + ............. 
 
 
3) Z textu určete, o kterou dohodu se jedná a ve kterém roce byla přijata. 
 
Čl. I: Obě Vysoké smluvní strany se zavazují upustit od jakéhokoliv násilného aktu, od jakékoli 
válečné akce, od vzájemného napadení, které by provedly buď samy, anebo ve spojení s jinými 
silami. 
Čl. II: V případě, že by se jedna z Vysokých smluvních stran stala objektem válečného aktu ze 
strany třetí síly, neposkytne druhá Vysoká smluvní strana žádným způsobem pomoc této třetí síle. 
Čl. III: Vlády obou Vysokých smluvních stran budou v budoucnosti udržovat stálý vzájemný 
kontakt za účelem konzultace, umožňující výměnu informací o problémech týkajících se 
společných zájmů. 
Čl. VI: Tato smlouva se uzavírá na dobu deseti let s tím, že nevypoví-li ji jedna z Vysokých 
smluvních stran rok před uplynutím této doby, bude platnost smlouvy automaticky prodloužena  
o dalších pět let. 
Čl. VII: Tato smlouva bude ratifikována v nejkratším možném čase. Ratifikační listiny budou 
vyměněny v Berlíně. Smlouva nabývá platnosti v okamžiku jejího podepsání. 
 
.............................................................................................................................. + ........... 
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    OTÁZKY   3.  kola  část    B  
 
 
 
Přiřaďte k osobnostem rok jejich úmrtí.            rok - 1901, 1918, 1922, 1924, 1934 
  
Karel I. Mikuláš II.  královna Viktorie Engelbert Dollfuss Vladimir I. Lenin 

     
 
            
 

      OTÁZKY   3.  kola  část    C      
 
 
Spojte jednotlivé pojmy tak, aby spolu jednoznačně logicky souvisely. Přiřazené  
pojmy lze použít jen jednou. 
 
  1) Kronštadt    A) Rusko 
  2) noc dlouhých nožů   B) Berchtesgaden 
  3) Jesse Owens    C) Real Madrid 
  4) Alexander Fleming   D) Vincennes († 15. říjen 1917) 
  5) Benito Mussolini   E) Falanga 
  6) Duma     F) penicilin 
  7) Ricardo Zamora    G) mnichovská konference 
  8) Mata Hari    H) bolševická diktatura 
  9) Orlí hnízdo           CH) olympijské hry v Berlíně 
10) Francisco Franco    I) Sturmabteilung (SA) 
 
 
  1   +  
  2 +  
  3 +  
  4 +  
  5 +  
  6 +  
  7 +  
  8 +  
  9 +  
10 +  
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1)  

 
 
 
 

 2)  

 
 

 3)  
   

         
 
 
 
 
 

4)  

 
 
 
 
 
 
 

  5)  
 

 
 
 
 

6)  
   
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 

7)   
 
 

  8)  
 
 
      
 
 
 
 

       
9)  

Napište alespoň příjmení osobnosti na fotografii. 
 
 

OTÁZKY   3. kola  část  D 
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1)  

 
 
 
 

 2)  

 
 

 3)  
   

         
 
 
 
 
 

4)  

 
 
 
 
 
 
 

  5)  
 

 
 
 
 

6)  
   
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 

7)   
 
 

  8)  
 
 
      
 
 
 
 

       
9)  

Napište alespoň příjmení osobnosti na fotografii. 
 
 

OTÁZKY   3. kola  část  D 
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1)  

 
 
 
 

 2)  

 
 

 3)  
   

         
 
 
 
 
 

4)  

 
 
 
 
 
 
 

  5)  
 

 
 
 
 

6)  
   
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 

7)   
 
 

  8)  
 
 
      
 
 
 
 

       
9)  

Napište alespoň příjmení osobnosti na fotografii. 
 
 

OTÁZKY   3. kola  část  D 
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  OTÁZKY   3.  kola  část    E   
 
 
Přiřaďte roky k událostem.              rok -  1919, 1922, 1928, 1935, 1939 
  

V Itálii byl proveden 
státní převrat 

označovaný jako 
„pochod na Řím“. 
Moci v zemi se 
postupně ujala 

fašistická strana
v čele s Benitem 

Mussolinim.  

Německo se 
podpisem mírové 
smlouvy vzdalo 

ve prospěch 
Francie Alsaska-
Lotrinska a přišlo 

o všechny své 
kolonie. 

Vojska generála 
Francesca Franca 
obsadila Madrid. 
Franco oznámil 

ukončení občanské 
války a Španělsko 

vystoupilo ze 
Společnosti národů. 

Říšský sněm přijal 
protižidovský 

zákon na ochranu 
německé krve a 
cti, který právně 
zakotvil veřejné 
pronásledování 

Židů. 

V Paříži byl přijat 
Briand-Kelloggův 

pakt. Účastníci paktu 
se zavázali, že 

k řešení sporů budou 
užívat pouze 

mírových prostředků. 

     
 
 
    
 

OTÁZKY      3. kola  část    F    
 
 
 
K dobovým literárním dílům napište alespoň příjmení autora.   
 
         
1) Tři sestry (drama)     ................................................. 
         
2) Matka (román z ruského prostředí)   ................................................. 
         
3) Na západní frontě klid (román)   ................................................. 
         
4) Žid Süss (román)     ................................................. 
         
5) Smrt na Nilu (detektivní román)   .................................................       
                  
____________________________________________________________ 
poznámka: správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů 3. kola =  39) 

    

 

        
            
 
      

     

     

V Itálii byl proveden
státní převrat

označovaný jako
„pochod na Řím“.

Na moci v zemi se po 
převratu rozhodujícím 

způsobem podílela 
fašistická strana 

Benita Mussoliniho.
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 3. kola 
A Dopište do textu chybějící údaje. 
 
1. úryvek: Konference v Locarnu 2. úryvek: norimberské rasové zákony + 1935 
3. úryvek: Smlouva o neútočení mezi Německem a SSSR (= Pakt Ribbentrop-Molotov)  + 1939        
 

B Přiřaďte k osobnostem rok jejich úmrtí.         rok - 1901, 1918, 1922, 1924, 1934 
  

Karel I.   Mikuláš II.  královna Viktorie Engelbert Dollfuss Vladimír I. Lenin 

1922 1918 1901 1934 1924 
 

C Spojte jednotlivé pojmy tak, aby spolu jednoznačně logicky souvisely. 

 

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

D Napište alespoň příjmení osobnosti na fotografii. 

 

foto 1: Einstein    foto 2: Mussolini             
foto  3: Daladier    foto  4: Garbo 
foto 5: Karel I. (= IV.)   foto 6: Tolstoj 
foto 7: Piłsudski    foto  8:  Nurmi 
foto 9: Vilém II. 
 

E                  rok -  1919, 1922, 1928, 1935, 1939 
  

 

 

  
 

Německo se 
podpisem mírové 
smlouvy vzdalo 

ve prospěch 
Francie Alsaska-
Lotrinska a přišlo 

o všechny své 
kolonie. 

Vojska generála 
Francesca Franca 
obsadila Madrid. 
Franco oznámil 

ukončení občanské 
války a Španělsko 

vystoupilo ze 
Společnosti 

národů. 

Říšský sněm 
přijal 

protižidovský 
zákon na ochranu 
německé krve a 
cti, který právně 
zakotvil veřejné 
pronásledování 

Židů. 

V Paříži byl přijat 
Briand-Kelloggův 

pakt. Účastníci paktu 
se zavázali, že 

k řešení sporů budou 
užívat pouze 

mírových prostředků. 

1922 1919 1939 1935 1928 
 

F      
        

Čechov
 

1) Tři sestry (drama)     .................................................. 
        

Gorkij
 

2) Matka (román z ruského prostředí)   .................................................. 
        

Remarque
 

3) Na západní frontě klid (román)   .................................................. 
        

Feuchtwanger
 

4) Žid Süss (román)     .................................................. 
        

Christie
 

5) Smrt na Nilu (detektivní román)   .................................................. 

Přiřaďte roky k událostem.

K dobovým literárním dílům napište alespoň příjmení autora.

V Itálii byl proveden
státní převrat

označovaný jako
„pochod na Řím“.

Na moci v zemi se po 
převratu rozhodujícím 

způsobem podílela 
fašistická strana 

Benita Mussoliniho.




