
 

                                              

 
 

A2 2019/2020 

 

 

 

 

 

V týmech složených vždy ze tří žáků vypracujete úkoly a zodpovíte otázky zadané v českém 

jazyce. Téma letošního ročníku pro věkovou kategorii 2 je 

 

Výročí 190. let narození Františka Josefa I., 

rakouského císaře, českého a uherského krále 

 

Soutěž pro věkovou kategorii 2 organizuje Velvyslanectví České republiky ve spolupráci 

s Jihočeským krajem a s podporou dolnorakouské zemské školské rady, hornorakouské 

zemské školské rady a vídeňské školské rady. 

 

Vypracované kvízové otázky zašlete do 31. 1. 2020 na events.vienna@mzv.cz 

Maximální počet bodů: 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXT: Žákyně a žáci Gymnázia ul. Česká, České Budějovice pod vedením Mgr. et Mgr. Martina Štoudka 
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I. Doplňte do textu  

Nápověda: Hellbrunn, Bern, Habsbursko-lotrinského, Lichtenštejnové, Žofie a František 

Karel, Gertruda a Pavel, Leopolda 1. a Marie, 1848, Sisi, Schönbrunn, Ženevě, Basilej, 

Rakousko-Uhersko, Uhersko-Rakousko, První světové války, Druhé světové války, 1916, 

Babemberského, 1936, 1908, Danubská federace 

 

František Josef se narodil 13. 8. 1830 na zámku ……………… ve Vídni. 

 

Pocházel z ……………………………… rodu. 

 

Jeho rodiče byli ……………… a ……………… . 

 

2. prosince roku ……………… získal titul „z Boží vůle císař rakouský“. 

 

Dne 24. dubna 1854 se oženil se svou sestřenicí Alžbětou Bavorskou přezdívanou  

…………… .  

 

Na jeho ženu byl v září 1898 ve švýcarském městě ……………… spáchán atentát, 

kterému bohužel podlehla. 

 

Za jeho vlády se změnil název říše z „Rakouské císařství“ na 

…………………………………… .  

 

Atentát na jeho následovníka Františka Ferdinanda d’Este se stal záminkou k rozpoutání  

…………………………………… . 

 

František Josef zemřel roku ………………… tedy dva roky před rozpadem Rakousko-Uherska 

 

Max. 10 bodů 

 



 

                                              

 
 

A2 2019/2020 

II. Křížovka 

 

 

 

 

1. V jakém měsíci se František Josef I. narodil?         

2. V jakém měsíci zemřel?            

3. Jak se jmenovala císařova jediná dcera?          

4. Kolik měl František Josef II. potomků? (počet napište slovem)       

5. Jak se jmenovala jeho matka?           

6. Označení pro dočasného zástupce panovníka v monarchii        

7. Jaký titul měl císařův syn Adam? (nápověda: císař/král/princ)       

8. Jak se jmenovala manželka Františka Josefa I.?         

9. V jaké zemi se narodil?            

 

DOPLŇTE Z TAJENKY:  

František Josef II. byl kníže z Lichtenštejnu a hrabě z ………………………………….. . 

 

Max. 9 bodů 

 

 

 

1.             

 

2.             

 

3.             

 

4.             

 

5.             

 

6.             

 

7.             

 

8.             

 

9.             
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III. Zakroužkujte, správná je vždy jen jedna z nabízených možností 

 
 

1. Matka Františka Josefa I. se jmenovala       1bod 

a. Alžběta 

b. Žofie 

c. Sissi 

d. Marie Anna 

 

2. Nejoblíbenějším pivem Františka Josefa I. Byl      1bod 

a. Budvar 

b. Gösser 

c. Stieg 

d. Plzeň 

 

3. Císařův bratr Maxmilián v roce 1864       1bod 

a. se stal bavorským králem 

b. se stal mexickým císařem 

c. vzdal se nároku vládnout 

d. byl popraven 

 

4. Svou budoucí ženu poznal císař František Josef I.      1bod 

a. v Mnichově 

b. v Gmundenu 

c. v Bad Ischlu 

d. ve Vídni 

 

5. František Josef I. měl         1bod 

a. 2 děti 

b. 3 děti 

c. 4 děti 

d. 5 dětí 

 

6. Císařův syn Rudolf          1bod 

a. se stal jeho následníkem 

b. spáchal sebevraždu 

c. zemřel v dětském věku 

d. sídlil v Praze 

 

7. Rakousko – Uhersko se stalo členem       1bod 

a. Trojspolku 

b. Trojdohody 
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8. Císařova manželka Sissi         1bod 

a. byla zavražděna r. 1898 

b. ho přežila 

c. onemocněla tuberkulózou a na ni zemřela r. 1898 

d. se s císařem rozvedla 

 

9. Během prvních let jeho vlády měl na něj vliv ministerský předseda   1bod 

a. Klemens W. von Metternich 

b. Felix Schwarzenberg 

c. Alexander Bach 

d. Eduard Taaffee 

 

10. Roku 1860 se rakouská monarchie stává       1bod 

a. absolutistickou monarchií 

b. konstituční monarchií 

c. federací 

d. konfederací 

 

11. Za jeho vlády byl(o/a)         1bod 

a. zavedeno všeobecné volební právo pro muže 

b. zrušeno nevolnictví 

c. podepsán toleranční patent 

d. vyhlášena ČSR 

 

12. Roku 1866 došlo          1bod 

a. ke krymské válce 

b. k rakousko – uherskému vyrovnání 

c. k rakousko – českému vyrovnání 

d. k abdikaci císaře 

 

13. V souvislosti s rozvojem průmyslu vznikla v monarchii r. 1855 banka   1bod 

a. Komerční banka 

b. Creditanstalt 

c. Raiffeisenbank 

d. Erste Bank 

 

14. František Josef I. vládl         1bod 

a. 86 let 

b. 68 let 

c. 66 let 

d. 70 let 
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15. Kdo je na následujících obrázkách:       4 body 

korunní princ Rudolf, František Josef I., Sissi, císařova matka Žofie    

 

 

1.                                     2.  

 

 

3.                                               4.      

 

 

 

Zdroje obrázků: 

1. https://bit.ly/2AYBFmZ, 2. https://bit.ly/2OrTaEe, 

 3. https://bit.ly/2of5lKc, 4. https://bit.ly/33nljAT  

https://bit.ly/2AYBFmZ
https://bit.ly/2OrTaEe
https://bit.ly/2of5lKc
https://bit.ly/33nljAT

