
Vyber nebo napiš správnou odpověď ! 
Wähle oder schreibe die richtige Antwort!
Může být jedna nebo více správných odpovědí. / Eine oder mehrere Antworten sind pro Frage möglich.

1.  Jan Ámos Komenský  
byl český: / 1 bod

 ▩ operní zpěvák
 ▩ známý politik
 ▩ učenec, který se zabýval vzděláváním

2.  První československý prezident 
se jmenoval: / 1 bod

 ▩Jan Hus
 ▩T. G. Masaryk
 ▩ Miloš Zeman

3.  Vyjmenuj státy sousedící s ČR: / 2 body

4.  Jak se jmenuje řeka, 
která protéká Prahou? / 1 bod

 ▩ Inn
 ▩Vltava
 ▩ Dunaj

5.  Druhé největší město ČR 
se jmenuje: / 1 bod

 ▩ Brno
 ▩ Mikulov
 ▩ Pardubice

6.  Mezi česká pohoří nepatří: / 1 bod

 ▩ Krkonoše
 ▩ Alpy
 ▩ Šumava

7.  Kolik obyvatel má přibližně hlavní 
město Praha? / 1 bod

 ▩ 1 milion
 ▩ 3 miliony
 ▩ 5 milionů

8.  Jak se jmenoval český král 
a římský císař, který v Praze 
založil univerzitu? / 1 bod

 ▩Jan Lucemburský
 ▩ Karel IV.
 ▩ Přemysl Otakar II.

9.  Ve kterém městě žil rakouský 
císař Rudolf II. Habsburský? / 1 bod

 ▩Vídeň
 ▩ Praha 
 ▩ Salzburg
 ▩ Bratislava

10.  Autorem slova „robot“ je: / 1 bod

 ▩ Karel Čapek
 ▩Jaroslav Seifert 
 ▩Jaroslav Rudiš 
 ▩Jiří Kratochvíl 

11. Ve kterém 
městě se nachází 
památka UNESCO 
na obrázku? / 1 bod

 ▩ Třebíč
 ▩ Kutná Hora
 ▩ Holašovice
 ▩ Lednice
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12.  Kreativní otázky: Napiš 100 slov v českém nebo německém jazyce!  
Kreative Fragen: Beantworte die Fragen mit jeweils 
100 Wörtern in tschechischer oder deutscher Sprache!

B/  Co byla Železná opona, kdy padla a co znamenala tato událost pro Rakousko? 
Was war der „Eiserne Vorhang“, wann fiel er und was bedeutete dieses Ereignis 
für Österreich? /  až 10 bodů

A/  Jaké místo v ČR máte nejraději nebo kam byste se v ČR nejraději podívali a proč? 
Welchen Ort in der Tschechischen Republik habt ihr am liebsten oder möchtet ihr 
unbedingt besuchen und warum? /  až 10 bodů


