Test z poznávacího zájezdu do Paříže – Gymnázium EDUCAnet Ostrava
(neděle 24. 6. – čtvrtek 28. 6. 2012)
1. Které státy jsou rozlohou větší než Francie:
a) Rusko, Ukrajina
b) Německo, země Beneluxu
c) Velká Británie, Španělsko
2. Francie má tento počet obyvatel:
a) 83 milionů
b) 58 milionů
c) 65 milionů
3. Současný prezident Francie se jmenuje:
a) Francois Hollande
b) Nicolas Sarkozy
c) Jacques Chirac
4. Paříž leží u soutoku řek:
a) Marna a Loira
b) Loira a Seina
c) Marna a Seina
5. Jak se jmenovala Paříž v době Starověkého Řima:
a) Paris
b) Lutecie
c) Lugdunum
6. Cestou do Paříže jste zhlédli film o Jindřichovi Navarrském. Původním vyznáním byl Jindřich:
a) katolík
b) byl bez vyznání
c) hugenot
7. Edikt nantský umožňoval:
a) zproštění daňově povinnosti pro obyvatele Paříže
b) zrovnoprávnění hugenotů a katolíků ve Francii
c) vyhnání hugenotů z Francie
8. S kterým králem z rodu Borbonů je spjat kardinál Armand-Jean du Plessis de Richelieu:
a) s Ludvíkem XIII.
b) s Ludvíkem XIV.
c) s Ludvíkem XV.
9. Sídlo ve Versailles jako lovecký zámeček začal budovat:
a) Ludvík XIII.
b) Ludvík XIV.
c) Ludvík XVI.

10. Systém fontán (fungování vodotrysku) zdokonalil:
a) Denis Papin
b) Jean-Jacques Rousseau
c) Pierre Simon de Laplace
11. V dolní části zahrad ve Versailles stojí zámek Velký a Malý Trianon. Zde byly přijaty trianonské
dohody, které souvisí s uspořádáním hranic. Jedná se o hranice:
a) po prusko-francouzské válce v roce 1871
b) hranice střední Evropy po I. světové válce
c) hranice bývalých francouzských kolonií v severní Africe
12. Ostatky Napoleona Bonaparte jsou uloženy:
a) na ostrově Svatá Helena
b) pod Vítězným obloukem v Paříži
c) v Invalidovně v Paříži
13. Dnešní symbol Paříže - Eiffelova věž byla postavena:
a) ke konání příležitosti 100. výročí francouzské revoluce v roce 1889
b) k příležitosti olympijských her a světové výstavy v Paříži v roce 1900
c) na oslavu vítězství Francie po I. světové válce
14. Francouzi věnovali USA tuto sochu jako výraz jejich obdivu k Deklaraci nezávislosti
(její zmenšenou repliku jste měli možnost zhlédnout nad Seinou). Jedná se o sochu:
a) Krista Spasitele
b) sochu Svobody
c) sochu George Washingtona
15. Na Monmartru v Paříži byl za účelem posílení duchovní jednoty země postaven po pruskofrancouzské válce (1870-1871):
a) chrám Sacré Coeur
b) kabaret Moulin Rouge
c) vinohrad
16. Cestou zpět do ČR jste v autobuse zhlédli film Marie Antoinetta. Marie Antoinetta byla dcerou:
a) Marie Terezie
b) Josefa II.
c) anglického krále Jiřího II.
17. V muzeu Louvre jste zhlédli originál obrazu Mona Lisa. Jeho autorem je:
a) Sandro Botticelli
b) Michelangelo Buonarroti
c) Leonardo da Vinci
18. Korunovace francouzských králů probíhala:
a) v chrámu ve Vichy
b) v katedrále v Remeši
c) ve Versailles

19. 14. červenec je pro Francii dnem státního svátku. Francouzi si připomínají:
a) dobytí Bastily v roce 1789
b) osvobození Paříže v roce 1944
c) konec 1. světové války v roce 1918
20. Které země staly u zrodu dnešní Evropské unie:
a) Francie a země Beneluxu
b) Francie a Velká Británie
c) Francie a Německo

