
Test ze studijního zájezdu do zemí Beneluxu ve dnech 14. – 19. 4. 2009

1. Kterými spolkovými zeměmi jsme projeli, než jsme se navštívili první německé 
město?
a) Saskem, Šlesvickem, Meklenburskem
b) Durynskem, Hesenskem, Sárskem
c) Bavorskem, Bádenskem Württemberskem, Porýním Falckem

2. Nejstarší město na území Německa se jmenuje
      a) Mnichov
      b) Berlín
      c) Trevír

3. V jakém příbuzenském vztahu byl s Janem Lucemburským arcibiskup Balduin 
Lucemburský?
a) bratr
b) strýc
c) dědeček

4. Na které řece leží město, které jsme v Německu navštívili?
a) Labe
b) Mosela
c) Rýn

5. Jak se jmenuje nejzachovalejší památka v německém městě, kterou jsme 
navštívili?
a) Porta Coeli
b) Porta Nigra
c) Porto Nero

6. Kde se trávili občané v římských městech volný čas?
a) lázně
b) bazilika
c) tržiště

7. V jakém stavebním slohu se stavěly baziliky?
a) románský
b) gotický
c) rokokový

8. Který myslitel se narodil v německém městě, které jsme navštívili? Zvol z těchto 
možností:
a) Kant, Königsberg
b) Adenauer, Kolín
c) Karel Marx, Trevír

9. V Lucembursku jsou dva úřední jazyky, které Lucemburčané výborně ovládají. 
Napište je.
-
-
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10. Český král Jan Lucemburský je pohřben v Lucemburku. Jakým přízviskem ho 
nazývají Lucemburčané? V jaké bitvě a v kterém století zemřel a kdo byla jeho 
první manželka?

11. Které hospodářské odvětví dominovalo lucemburské ekonomice v 19. a v první 
polovině 20. století? 
a) ocelářský průmysl
b) potravinářský průmysl
c) bankovnictví

12. Společně se Švýcarskem je Lucembursko významnou zemí ve sféře
a) výroby mléka a čokolády
b) výroby hodinek
c) finančnictví

13. Co je v Lucembursku povinné?
a) vojenská základní služba
b) účast ve volbách
c) být katolíkem

14. Lucembursko je
a) velkovévodství
b) království
c) republika

15. Waterloo je místo, kde se odehrála poslední Napoleonova bitva. Leží na území 
dnešní:
a) Belgie
b) Nizozemska
c) Lucemburska

16. Bitva u Waterloo proběhla v roce: 
a) prosinec 1805
b) listopad 1813
c) červen 1815

17. Kdo u Waterloo nebojoval proti Napoleonovi?
a) Prusové
b) Rusové
c) Angličané

18. Doplň dva národy, které tvoří skladbu obyvatel v Belgii, a napiš do závorky, 
kterými jazyky hovoří:
-
-
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19. V čele Belgie je
a) prezident
b) král
c) předseda parlamentu

20. Město Brusel je sídlem dvou světových mezinárodních organizací, napiš je.
-
-

21. Atomium v roce 1958 bylo postaveno u příležitosti
a) fotbalového mistrovství Evropy
b) přenesení evropských institucí z Paříže do Bruselu
c) světová výstava EXPO 1958

22. Kolik členských států má k dnešnímu dni Evropský parlament?
- 23
- 27
- 30

23. Evropští poslanci o důležitých zákonech hlasují v(e)
a) Bruselu
b) Štrasburku
c) Lucemburku

24. Robert Schumann je:
- současný předseda evropského parlamentu
- současný předseda evropské komise
- jeden z tvůrců sjednocené Evropy v padesátých letech minulého století

25. Kdy proběhnou příští volby do Evropského parlamentu?
a) za 3 roky, volilo se loni
b) červen 2009
c) říjen 2009

26. Poslanců v Evropském parlamentě je zhruba
a) 400-500
b) 500-600
c) 700-800

27. Město Antverpy jsou:
a) významným evropským přístavem
b) městem, kde zasedá belgická vláda
c) univerzitním městem

28. Hrad (pevnost) ve městě Antverpy se jmenuje:
a) Kost (bonnem)
b) Kámen (steen)
c) Loket (elbuen)

- 3 -



29. Řeka protékající Antverpami se jmenuje:
a) Maasa
b) Šelda
c) Rýn

30. V Antverpách žil a tvořil jeden z největších malířů vlámského baroka
a) Vincent van Gogh
b) Hieronymus Bosch
c) Peter Paul Rubens 

31. Největší zemí Beneluxu rozlohou i počtem obyvatel je:
-

32. Pro nizozemské království jsou typické
a) tulipány, dřeváky, větrné mlýny
b) tulipány, víno, čokoláda
c) tulipány, růže, vodní mlýny

33. V době 2. světové války bylo Nizozemsko
a) okupováno Německem
b) neutrální
c) spojencem Velkoněmecké říše

34. Co je to polder?
a) území zatopené mořem
b) území získané na úkor moře
c) typ nizozemské hráze

35. Brakická voda je
a) voda získaná odvodněním polderu
b) voda neobsahující žádné živiny
c) smíšená voda říční a mořská

36. Kolik procent nizozemského území je vysušené mořské dno?
a) 10%
b) 25%
c) 55%

37. Co odděluje Nizozemsko od moře?
a) západoholandská vrchovina
b) pásmo písečných dun
c) sladkovodní jezera

38. Nizozemské království je omýváno mořem
a) baltským
b) fríským
c) severním
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39. Námi navštívenou dominantou Rotterdamu byl
a) Euromast
b) ruské kolo
c) starobylé historické centrum

40. Jak se jmenuje největší evropský přístav, který najdeme v Rotterdamu?
a) Europort
b) Eurosport
c) Euromast

41. Která mezinárodní instituce sídlí v Haagu?
a) Unicef
b) mezinárodní soudní dvůr
c) evropská fotbalová federace

42. Přiřaďte k sobě správně tyto pojmy: Amsterdam, Haag, Rotterdam, hlavní 
město, největší evropský přístav, sídelní město vlády:
-
-
-

43. Aby se ruský car Petr Veliký naučil stavět válečné lodi, vypravil se do Nizozemí. 
Jako tesařský učeň pracoval v
a) Amsterodamu
b) Zaandamu
c) Harlemu

44. Při své návštěvě Nizozemí ve 30. letech 20. století napsal knihu Obrázky 
z Holandska
a) Josef Čapek
b) Karel Čapek
c) Karel Poláček

45. Po bitvě na Bílé hoře dochází v Čechách z náboženských důvodů k velké emigraci 
obyvatel. Který myslitel a filozof strávil v Amsterodamu zbytek svého života?
a) Karel starší ze Žerotína
b) Erasmus Rotterdamský
c) Jan Amos Komenský

46. Amsterodam a Antverpy jsou známé výrobou a zpracováním
a) zlata
b) bižuterie
c) diamantů

47. Na čem jsou postaveny domy v Amsterodamu?
a) na dřevěných pilotech
b) na kamenných základech
c) na betonové desce
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48. Který slavný nizozemský malíř žil v Amsterodamu a je autorem obrazu Noční 
hlídka?
a) Franz Hals
b) Jan Vermeer
c) Rembrandt van Rijn

49. Po návštěvě sýrárny zakroužkujte nejznámější holandské sýry:
a) gouda a edam
b) ementál a cheddar
c) rocqefort a camembert

50. Jaký je oficiální přesný název poslední země Beneluxu, kterou jsme navštívili?
a) Nizozemské království (Nizozemsko)
b) Holandsko
c) Nizozemí

Hodnocení:
1= 50-46
2= 45-38
3=37-26
4=25-17
5=16-0

Otázky do testu připravili po proběhnutém výkladu v autobuse:
Mgr. Petr Popule
Marek Šimoňák
Ing. Miroslav Wisnar

Benelux, 15.-19. 4. 2009
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