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. P
 rvní koněspřežná dráha na
evropském kontinentě vedla

/ 1 bod

▩▩z Prahy do Vídně
▩▩z Českých Budějovic do Lince
▩▩z Českých Budějovic do Vídně

2. V
 rámci přeshraniční spolupráce byly
vytvořeny tzv. euroregiony. Napiš
názvy tří, které máme společné / 3 body

5. S
 lavným českým rodákem byl
hudební skladatel, dirigent a ředitel
c.k. Vídeňské opery
/ 1 bod
▩▩Gustav Mahler
▩▩Antonín Dvořák
▩▩Herbert von Karajan

6. S
 lavným českým panovníkem,
který vládl i rakouským zemím byl
ve 13. století
/ 1 bod
▩▩Fridrich II. Bojovný
▩▩Přemysl Otakar II.
▩▩Béla IV.

3. P
 remiéry děl W. A. Mozarta –
Don Giovanni a La clemenza di Tito
byly uvedeny
/ 1 bod
▩▩v Salzburku
▩▩v Praze
▩▩ve Vídni

4. S
 lavný rakouský malíř Egon Schiele
pobýval často v matčině rodišti / 1 bod

7. P
 odobné stezky korunami stromů
najdeme
/ 1 bod
▩▩ v
 ČR – Lipno
nad Vltavou
▩▩ v Rakousku
v Rachau
▩▩ v ČR – v Praze
na Petříně
▩▩ v ČR ve Frenštátě
pod Radhoštěm

8. N
 a upomínku návštěvy
Františka Josefa a jeho daru bylo
vyzdobeno jedno z oken
/ 1 bod
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▩▩v Praze
▩▩v Brně
▩▩v Českém Krumlově
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▩▩Chrámu svatého Víta v Praze
▩▩Chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře
▩▩Chrámu Petra a Pavla v Brně

9. F
 rantišek Josef I. byl korunován
českým králem v roce 

/ 1 bod

▩▩1867
▩▩1848
▩▩nebyl nikdy korunován českým králem

10. N
 apiš jméno českého šlechtice,
slavného vojevůdce Rakouského
císařství, jehož socha stojí na
vídeňské Ringstrasse 
/ 2 bod

11. S
 ochy slavného barokního
rakouského sochaře Matyáše
Bernarda Brauna (Matthias
Bernhard Braun) najdeme 

12. R
 akouský císař František Josef
I. povýšil do šlechtického stavu
slavného českého skladatele 

/ 1 bod

▩▩Bedřicha Smetanu
▩▩Antonína Dvořáka
▩▩Leoše Janáčka

13. S
 lavný český herec Pavel Landovský
hrál po emigraci z Československa
ve Vídni 
/ 1 bod
▩▩v divadle Burgtheater
▩▩v divadle Volkstheater
▩▩v divadle Theater an der Wien

/ 1 bod

▩▩na Karlově mostě v Praze
▩▩na zámku Kuks
▩▩v kostele Karla Boromejského ve Vídni
(Wiener Karlskirche)

14. K
 reativní otázky: Napiš 200 slov v českém nebo německém jazyce!
Kreative Fragen: Beantworte die Fragen mit jeweils
200 Wörtern in tschechischer oder deutscher Sprache!

A/ Napiš 200 slov o tom, co mají společného Česká republika a Rakousko.
Schreibe 200 Wörter was Österreich und Tschechien gemeinsam haben?

/ až 10 bodů

B/ Napiš 200 slov o tom, co tě vedlo k tomu studovat český jazyk a poznávat českou kulturu.
Schreibe 200 Wörter was dich dazu gebracht hat, die tschechische Sprache und Kultur
kennenzulernen.

/ až 10 bodů
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