Test k adaptačnímu kurzu pro 1. a 2. ročník z 2.-4. září 2009.
V tyto dny studenti navštívili lanové centrum Tarzanii, Frenštát pod Radhoštěm, ves
Hukvaldy (na hradě strávili noc).
4. září navštívili v rámci zeměpisné exkurze solný důl Wieliczka v Polsku.
Jméno:

Třída:

Počet bodů:

1. Největší lanový park v ČR Tarzanie, ve kterém jste šplhali, se nachází
pod:
a) Lysou horou
b) Pustevnami
c) Ondřejníkem
2. Kterou z lanových cest v Tarzanii nenajdete:
a) zelenou
b) červenou
c) černou
3. Trojanovice, kde se lanový park nachází, jsou rodištěm spisovatele:
a) Bohumíra Strnadela – Četyny
b) Petra Bezruče
c) Vojtěcha Martínka
4. Tato část Beskyd je známá výletními ubytovnami, tzv. lidovou secesí,
např. na Pustevnách Libušín a Maměnka. Autorem těchto domů byl
významný architekt:
a) Jan Kaplický
b) Vladimír Karfík
c) Dušan Jurkovič

Libušín

Maměnka

5. V malebném městečku Frenštát pod Radhoštěm jste měli za úkol
vyfotografovat do svého mobilu pamětní desku prvního československého
olympijského vítěze na zimní olympiádě. Jak se jmenuje a ve které

disciplíně zvítězil:
a) Jiří Raška, skoky na lyžích
b) Aleš Valenta, akrobatické lyžování
c) Ondrej Nepela, krasobruslení
6. Z hřebene Radhošť pochází jeden ze základních kamenů:
a) Národního divadla v Praze
b) Ostravské radnice
c) Moravskoslezského divadla v Ostravě
7. V nedalekém Rožnově pod Radhoštěm se nachází:
a) technické muzeum
b) muzeum Dany a Emila Zátopkových
c) skanzen Valašské muzeum v přírodě
8. Který šlechtický rod založil hrad Hukvaldy?
a) Žerotínové
b) Přemyslovci
c) Hückeswagenové
9. Kdy byl hrad Hukvaldy založen?
a) ve druhé polovině 11. století
b) ve druhé polovině 12. století
c) ve druhé polovině 13. století
10. Hrad Hukvaldy svou velikostí mezi hrady v České republice zaujímá:
a) 1. místo
b) 2. místo
c) 3. místo
11. V Evropě vedla ve středověku ze severu na jih důležitá obchodní cesta.
Z důvodu ochrany této cesty v našem regionu byly založeny např. hrady
Starý Jičín, Helfštýn, Hukvaldy. Jak se tato cesta jmenovala:
a) Jantarová stezka
b) Hedvábná stezka
c) Baltská stezka
12. Prevety na hradech sloužily jako:
a) koupelny
b) toalety
c) spižírny
13. Hrad Hukvaldy byl nejdéle ve vlastnictví:
a) Přemyslovců
b) Olomouckého arcibiskupství
c) Habsburků
14. Komu se podařilo hrad Hukvaldy za třicetileté války dobýt?
a) nikomu

b) Dánům
c) Švédům
15. Se kterým z následujících stavebních slohů se na hradě nesetkáme?
a) secesním
b) renesančním
c) gotickým
16. V době středověku byl správcem hradu:
a) purkrabí
b) kastelán
c) pedel
17. Kolik schodů vede na vyhlídkou věž v paláci hradu Hukvaldy:
a) 63
b) 73
c) 83
18. Kolik kilogramů vážilo rytířské brnění ve vrcholném středověku:
a) asi 5-10 kg
b) asi 10-20 kg
c) asi 25-30 kg
19. Varkoč je:
a) bojová suknice
b) ozdoba na helmě středověkého rytíře
c) bodná zbraň panoše
20. Který dnes světově uznávaný hudební skladatel se ve vsi Hukvaldy
narodil:
a) Antonín Dvořák
b) Bohuslav Martinů
c) Leoš Janáček
21. Které z těchto děl zkomponoval?
a) Rusalka
b) Její pastorkyňa
c) Má vlast
22. Ve kterém roce došlo k rozdělení města Těšína na Těšín a Český Těšín:
a) 1920
b) 1945
c) 1968
23. V Polsku výrazně převládá náboženství:
a) evangelické
b) katolické
c) pravoslavné

24. Kolik žije přibližně v Polsku milionů obyvatel?
a) 25
b) 40
c) 60
25. Papež Jan Pavel II. (Karol Wojtyla) se narodil:
a) ve Wadowicích
b) v Katovicích
c) v Krakově
26. Solný důl Wieliczka je jedním nejstarších solných dolů:
a) v Polsku
b) v Polsku a Evropě
c) v Polsku, Evropě a na světě
27. Legenda o vzniku solného dolu ve Wieliczce se váže:
a) k uherské princezně a polskému knížeti
b) moravské princezně a polskému knížeti
c) polské princezně a litevskému knížeti
28. Světově uznávaný polský matematik a astronom Mikuláš Koperník
navštívil důl ve Wieliczce:
a) jako dítě
b) jako již uznávaný matematik
c) v době svých studií na univerzitě v Krakově
29. Který plyn ohrožoval život horníků při těžbě soli:
a) methan
b) helium
c) vodík
30. Jaká je celoroční teplota v celém solném dole
a) 10-12 stupňů
b) 14-16 stupňů
c) teplota v dole je nestálá, mění se podle ročního období na povrchu
31. Významným pomocníkem horníků při těžbě soli byli koně. Jakou
nepřetržitou dobu koně většinou trávili v dole:
a) 1 rok
b) 5 let
c) 10 let
32. Podpěry zabraňující zřícení stropu v chodbách či komorách v solném dole
byly:
a) jenom ze dřeva
b) ze dřeva a solného kamene
c) později došlo ke kombinaci dřeva a železa
33. Největší solnou komorou ve Wieliczce je:
a) Komora Józefa Pilsudského

b) Kaple svaté královny
c) Komora Warszava, která se využívá k slavnostním příležitostem (např.
schůzky prezidentů či premiérů)
34. V jedné z komor jsme si vyslechli ukázku romantické skladby jednoho
z největších skladatelů tohoto období. Autorem této skladby byl:
a) Johan Sebastian Bach
b) Petr Iljič Čajkovskij
c) Frédéric Chopin
35. Vydání Horního zákoníku je spjato s králem:
a) Vladislav I. Lokýtek
b) Kazimír III. Veliký
c) Vladislav Jagellonský
36. Výzdoba solné komory, kde se každou neděli konají mše nebo občas také
svatby, trvala:
a) 70 let
b) 80 let
c) 90 let
37. Je solný důl ve Wieliczce zapsán na Seznamu světového dědictví
UNESCO:
a) ano – již od roku 1978 jako dvanáctý na světě
b) není
c) v současnosti polská vláda usiluje o zapsání do tohoto seznamu
38. Nejvýznamnější úlohu při zrodu polského státu v raném středověku
sehráli:
a) Jagellonci
b) Přemyslovci
c) Piastovci
39. Městem Krakówem protéká řeka:
a) Wisla
b) Olše
c) Odra
40. Wawel, který najdeme v Krákówě, je:
a) muzeum, ve kterém se seznámíme s historií Malopolska
b) název nejznámějšího náměstí v Krakówě, které je zapsáno na Seznamu
světového dědictví UNESCO
c) královský hrad, který je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO
41. Tržnice „Sukiennice“ na krakowském Rynku je v současnosti:
a) radnice města Krakówa
b) místem, kde turisté najdou množství stánků se suvenýry
c) jednou z budov Jagellonské univerzity

42. V době osobního volna jste měli zjistit jméno polského básníka, jehož
pomník se nachází na krakowském Rynku. Básník se jmenuje:
a) Adam Mickiewicz
b) Łukasz Górnicki
c) Adam Asnyk
43. Bylo město Kraków v minulosti hlavním městem Polska?
a) ne, nikdy
b) ano, od roku 1038 do roku 1609
c) má být hlavním městem Polska od roku 2020, všude v Krakówě o tom
informují billboardy
Hodnocení:
1= 43-39
2= 38-32
3=31-22
4=21-14
5=13-0
Otázky do testu připravili po proběhnutém adaptačním kurze v autobuse
z Krakówa do Ostravy: Petra Brožová, Aleš Nitra, Marek Šimoňák
Ostrava, 4. září 2009

