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Vyzkoušejte si, co umíte. Odpovědi na všechny otázky najdete  
na panelech ve 2. patře. 

 
 
 
 
 

Cizinci. Klapka. Jedem! 

 
1. Odpovídej ano – ne: 
a) Začala 2. světová válka napadením Polska? 

b) Bylo to 15. 3. 1939? 

c) Začalo válku Německo? 

d) Říkáme tomuto útoku blesková válka? 

2. Které panovnické rody vládly ve Svaté říši římské i v českých zemích? 
 

3. Jedna evropská země hrála důležitou roli v dějinách Německa. Podle nápovědi urči, 
která to byla. 

a) Panovník hledané země rozpustil Svatou říši římskou a částečně ji nahradil Rýnským 
spolkem. 

b) V roce 1871 bylo v této zemi vyhlášeno sjednocené Německo. 

4. Po 1. světové válce byla Zakarpatská Ukrajina připojena k: 
a) Německu 
b) Československu 
c) Maďarsku 

 
5. V Polsku i v Čechách vládl ve středověku jeden panovnický rod. Byli to:  
a) Habsburkové 
b) Jagellonci 
c) Lucemburkové 

6. Vypiš pravdivé odpovědi z historie Vietnamu: 
a) Prvními Evropany zde byli Portugalci. 
b) První Evropané přišli do země v 15. století. 
c) Po 2. světové válce se Vietnam rozdělil na tři části. 
d) V roce 1954 došlo k rozdělení na severní a jižní část. 
e) K opětovnému vytvoření jednotného státu došlo v roce 1976. 
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7. Češi a Slováci žili dvakrát ve společném státu.  
Poprvé to bylo  v   ____ .  století  a stát se jmenoval 

___________________. Vznikl   z    ___________ a 

_____________knížectví. Podruhé to bylo po ___. světové   válce 

v roce _________. Přispěl k tomu i tento slovenský politik. 

 
Napiš jeho jméno 
_________________________________________ 

 
8. Na otázky z historie Rómů odpovídej ano – ne: 
a) Je za původní vlast označována Indie? 
b) Přišli Rómové do Evropy přes Balkánský poloostrov? 
c) Byli původně nazýváni Cikány? 
d) Usazují se ve střední Evropě už v 11. století? 
e) Stali se od svého příchodu plnoprávnými obyvateli státu, v němž se usadili? 
f) Byli v českých zemích někdy pronásledováni? 
g) Stali se za 2. světové války obětí německých rasových zákonů?  

 
9. Československo bylo vyhlášeno ___. ___. ________. Jeho prvním prezidentem byl 

zvolen __________________________________________. Funkci ministra zahraničí 

zastával pozdější 2. československý prezident ________________________. Hymnou 

se stala píseň skladatele __________________________ na slova 

_______________________________________. Dalším symbolem nového státu se 

stala státní vlajka. Označ, která je správná. 

 
  

a)                                                b)                            c) 

10. Vytvoř dvojice: 
1945    rozpad České a Slovenské federativní republiky 
1968    prezident Václav Havel 
1989    1. poválečný prezident Edvard Beneš 
1993    sametová revoluce 
1993    pražské jaro  

 


