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1. Symbolem Bratislavy je:
a) Nový most
b) Bratislavský hrad
c) Grassalkovičův palác
2. Původní název Bratislavy byl:
a) Pezinok
b) Budín
c) Prešpurk
3. Byla Bratislava hlavním městem Uherského království?
a) ano, ale jen několik století
b) ne, byla i sídlem uherských králů až do vzniku republiky 1918
c) ano, byla i sídlem uherských králů až do vzniku republiky 1918
4. Poslední zbytek původního opevnění Bratislavy se nazývá:
a) Michaĺská brána
b) Stará radnice
c) hrad Děvín
5. Na Slavíně se nachází
a) socha rabína
b) památník padlým vojákům Rudé armády
c) barokní fontána
6. Zlaté písky, známé rekreační středisko, jsou spojeny s tragickou nehodou:
a) havarovalo tam UFO
b) havarovala tam loď
c) havarovalo tam letadlo
7. Největším kostelem v Bratislavě je:
a) Modrý kostelík
b) Kostel sv. Ladislava
c) Katedrála sv. Martina
8. V roce 2001 byl vyhlášen stavbou století:
a) televizní vysílač
b) relaxační areál Zlaté písky
c) Nový most

9. V Grassalkovičově paláci sídlí:
a) prezident, primátor a vláda
b) prezident a ministerstva
c) senát
10. Laugaricio je:
a) jméno římského vojevůdce
b) původní název Trenčína
c) název legie, která u Trenčína přezimovala
11. Římský císař, jehož 2. legie se dostala v markomanských válkách k Trenčínu, se
jmenoval:
a) Marcus Antonius
b) Caesar
c) Marcus Aurelius
12. Římští vojáci pobývali u Trenčína v roce:
a) 79 př. n. l.
b) 179 n. l.
c) 476 n. l.
13. Markomani, kteří bojovali s Římany, patřili ke kmenům:
a) germánským
b) slovanským
c) keltským
14. Trenčínský hrad byl sídlem legendárního šlechtice:
a) Pribiny
b) Matyáše Korvína
c) Matúše Čáka
15. Farských schodů je:
a) 88
b) 66
c) 99
16. Trenčínský hrad patřil koncem 13. století:
a) Ferdinandovi I.
b) Zápoľskému
c) Matúši Čákovi
17. Synagoga v Trenčíně nese prvky:
a) maursko-orientální a byzantské
b) moderní soudobé architektury
c) renesanční

Slovenské dějiny do roku 1918
1. Slováci patří mezi Slovany:
a) západní
b) východní
c) jižní
2. Prvním uherským panovníkem, kterého uznal i papež na přelomu 10. a 11.
století byl:
a) Štěpán I.
b) Matyáš Korvín
c) Pribina
3. Mezi nejvýznamnější slovenská města patřila:
a) Nitra, Banská Bystrica, Košice
b) Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Kremnica
c) Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Martin
4. Ve kterém století došlo k připojení Nitranského knížectví k Velké Moravě:
a) 7. století
b) 8. století
c) 9. století
5. Slovenský politik a jazykovědec, který měl hlavní zásluhu na kodifikaci
spisovné slovenštiny v roce 1843 se jmenoval:
a) Milan Rastislav Štefánik
b) Ĺudovít Štúr
c) Anton Bernolák
6. Dokument z 30. 10. 1918, který potvrzoval připojení Slovenska k ČSR, se
nazýval:
a) Martinská deklarace
b) Bratislavský mír
c) Pittsburská dohoda
7. O vznik Československa se v roce 1918 s T. G. Masarykem a E. Benešem ze
Slováků nejvíce zasloužil:
a) Laco Novomeský
b) Rastislav Štefánik
c) Andrej Hlinka
Dějiny Slovenska po roce 1918
1. V letech 1918-19 vznikl přechodně na Slovensku stát, který se jmenoval:
a) Slovenská fašistická republika
b) Slovenské království
c) Slovenská republika rad
2. Jaký byl základní politický požadavek Slováků v letech 1918-1938?
a) samostatný stát

b) autonomie
c) zřízení Slovenské univerzity
3. Který slovenský představitel nejvíce prosazoval slovenskou autonomii v rámci
Československa v době 1. republiky
a) Gustav Husák
b) Andrej Hlinka
c) Jan Šverma
4. Co znamená pojem klerofašistický
a) fašistický režim s podporou šlechty
b) fašistický režim s podporou církve
c) fašistický režim s podporou odborů
5. Jak se jmenoval hlavní představitel Slovenského štátu v letech 1938-1945?
a) Andrej Hlinka
b) Béla Bugár
c) Josef Tiso
6. Jak se jmenovalo politické hnutí, které po roce 1989 sdružilo většinu opozice?
a) Občanské fórum
b) Verejnosť proti násiliu
c) Verejnosť za demokracii
7. V roce 1990 se odehrál jeden symbolický střet mezi Čechy a Slováky, čeho se
týkal?
a) státní hymny a vlajky
b) názvu společné měny
c) názvu státu
8. Kteří dva politici dohodli rozpad ČSFR a vznik dvou samostatných států?
a) Vladimír Mečiar a Václav Klaus
b) Václav Klaus a Mikuláš Dzurinda
c) Václav Havel a Ján Čarnogurský
9. Který slovenský politik je jako předseda vlády spojen s vypadnutím
Slovenska ze skupiny demokratických zemí čekajících na vstup do EU a je
spojen s nárůstem korupce a klientelismu?
a) Robert Fico
b) Ján Čarnogurský
c) Vladimír Mečiar
10. Který slovenský politik je jako předseda vlády spojen s návratem Slovenska
mezi demokratickou skupinu států a zasloužil se o vstup Slovenska do EU?
a) Mikuláš Dzurinda
b) Ján Čarnogurský
c) Vladimír Mečiar
11. Který slovenský politik je v současnosti premiérem?
a) Robert Fico

b) Ján Slota
c) Mikuláš Dzurinda
12. Jak početná je maďarská menšina na Slovensku:
a) 50 tisíc
b) 200 tisíc
c) 500 tisíc
13. V nedávné době na Slovensku prudce vzrostl význam jednoho průmyslového
odvětví, kterého?
a) hutnictví
b) strojírenství
c) automobilový průmysl
Biologie, geografie
1. Co je to endemit?
a) rostlina nebo živočich žijící pouze na území Karpat
b) rostlina nebo živočich žijící pouze na jednom malém území
c) rostlina nebo živočich žijící pouze v Súlovských skalách
2. Proč je na horách v některých místech zákaz sběru borůvek?
a) protože se jedná o chráněná území, kde se nesmí nic sbírat
b) protože i na horách jsou soukromé pozemky
c) protože je to jedna hlavních plodin, kterou žere medvěd
3. Kde najdeme Obrovskou a Gotickou bránu?
a) v Hričovském Podhradí
b) na Súlovských skalách
c) na Strážovských vrších
4. Co je to telemetrie?
a) schopnost někomu číst myšlenky
b) sledování pohybu vybraných jedinců vysílačkou
c) měření velikosti otisků tlap medvěda a zjišťování velikosti jednotlivých medvědů
5. Proč samička kudlanky ukusuje hlavu samečkovi při páření?
a) jedná se o rituál
b) pokud ji přinese dárek (potravu), ušetří jej
c) kvůli ejakulaci
6. Jak si vydra značkuje území?
a) trusem
b) pachovými stopami na kamení pod mostem
c) hlasem
7. Karpaty se rozkládají také na území
a) Slovenska, Německa, Rumunska, ČR
b) Srbska, Rakouska, Rumunska, ČR
c) Rakouska, Německa, Slovenska, Rumunska

8. Kterým městem Váh NEprotéká?
a) Trenčín
b) Bratislava
c) Žilina
9. Proč se chovají na horách ovce a méně krávy?
a) ovce prokypřují půdu a provzdušňují ji
b) krávy by sežraly vzácné orchideje, ovce jim neublíží
c) krávy jsou citlivé na pobyt ve vyšších polohách
10. Za jakým účelem je vybudována Vážská kaskáda?
a) aby se v ní mohly chovat ryby
b) aby se vytvořil rezervoár pitné vody pro potřeby obyvatel okolo
c) aby zadržovala vodu a zabránila zátopám
11. Vodní dílo Gabčíkovo mělo původně zasahovat na území:
a) Maďarska
b) Moravy
c) Rakouska
12. Který rostlinný druh z následujících je chráněný
a) podbílek šupinatý
b) lilie zlatohlavá
c) podražec křovištní
13. Jak se nazývá vesnice, kde jsou zachovalé staré dřevěnice s malbami (a la
perníková chaloupka)?
a) Domaniža
b) Hrušov
c) Čičmany
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