Svět v 19. stol.
1. S jakým vynálezem máš spojeny následující osobnosti:
a) J. Watt
b) George Stephenson
c) Robert Fulton
2. Vídeňský kongres:
a) probíhal v letech 1814 – 1815
b) odmítl návrat starých dynastií
c) podpořil hegemonii Velké Británie a Rakouska v Evropě
d) provedl územní vyrovnání a nové rozdělení Evropy
3. Společné prohlášení – Svatou alianci nepodepsali:
a) ruský car
b) pruský král
c) papež a sultán
d) rakouský císař
e) britský premiér
4. Kvietismus byl:
a) program územního vyrovnání po napoleonských válkách
b) teorie pasivity, neměnnosti společenských poměrů, klidu jako záruky míru
c) ekonomická teorie konsolidace poválečného hospodářství
d) teorie rovnováhy sil, dohoda o povinném společném zásahu proti revolučnímu hnutí
5. Kníže Metternich působil jako ministr zahraničí a později kancléř v rakouském císařství v letech:
a) 1800 – 1839
b) 1809 – 1848
c) 1814 – 1851
d) 1815 – 1849
6. Liberalismus:
a) vychází z myšlenek Velké francouzské revoluce a staví se proti absolutismu
b) zdůrazňuje lidská práva a občanská práva a svobody
c) schvaluje vliv církve na vědomí lidí
d) prosazuje svobody podnikání, obhajuje ústavnost
7. Nacionalismus:
a) je opakem šovinismu
b) je synonymem ke slovu nacismus
c) je hnutí směřující k dosažení suverenity národa ustavením národního státu (právo na sebeurčení)
d) vychází z francouzského pojetí pospolitosti skupiny se společnou minulostí a zájmy a z herderovského pojetí
národa se společnými dějinami, zájmy, jazykem a územím
8. K utopickým socialistům 19. stol. patří:
a) Fourier a Saint-Simon
b) Owen
c) Robespierre a Babeuf
d) More a Campanella

9. Falanga je:
a) pojmenování makedonské vojenské taktiky – boj v sevřeném šiku
b) název fašistické strany ve Španělsku v třicátých letech 20. sol.
c) Fourierův návrh menších výrobních a spotřebních družstev s rovnostářským způsobem existence
d) Saint-Simonův název pro společenskou jednotku industriální společnosti
10. Červencová revoluce ve Francii:
a) byla zaměřena proti Karlu IX.
b) byla zaměřena proti Ludvíku Filipovi Orleánskému
c) byla proti potlačování všech demokratických institucí a svobod Bourbony
d) skončila ustavením konstituční monarchie
11. Karbonáři v 19. stol. byli:
a) tajná organizace bojovníků za sjednocení Itálie a osvobození od rakouské nadvlády
b) odborová organizace italských horníků
c) odpůrci zavádění strojů při těžbě uhlí
d) italští archeologové zabývající se studiem mladších prvohor, útvaru karbon, nazývaného podle výskytu uhlí
12. František II.:
a) byl posledním římsko-německým císařem
b) byl první císařem rakouským jakožto František I.
c) byl syn Marie Terezie
d) byl uherským a českým králem
13. Austroslavismus byl:
a) politický program německého obyvatelstva v Čechách
b) politický program českých liberálů
c) předpokládal zachování habsburské monarchie za podmínky její přeměny z absolutistického a
centralizovaného státu v národnostně spravedlivý federativní stát
d) synonymem ke slovu panslovanismus (=všeslovanství)
14. František Palacký se odmítl zúčastnit jednání r. 1848:
a) Slovanského sjezdu
b) kroměřížského sněmu
c) frankfurtského sněmu
d) schůze ve Svatováclavských lázních
15. Jednání říšského sněmu o ústavě rakouského císařství probíhala:
a) ve Vídni
b) v Praze
c) v Olomouci
d) v Kroměříži
16. Pozitivním výsledkem jednání říšského sněmu bylo 7. 9. 1848:
a) zrušení nevolnictví
b) zrušení poddanství
c) toleranční patent
d) prosazení občanských svobod
17. Slovanský sjezd v Praze:
a) požadoval realizaci austroslavismu
b) čestným předsedou byl Josef Dobrovský
c) propagoval panslovanismus a pangermanismus
d) jednání bylo předčasně ukončena v důsledku revoluce v Praze
18. Pražské povstání v červnu 1848 bylo potlačeno dělostřeleckým útokem vojsk:

a) maršála Radeckého
b) generála Laudona
c) generála Evžena Savojského
d) generála ˇWindischgrätze
19. Maďarští povstalci byli poraženi:
a) v srpnu 1848
b) v srpnu 1849
c) u Villagose
d) u Banské Štiavnice
20. Viktoriánská Anglie:
a) byla nazývána dílnou světa
b) prosazovala volný obchod (free trading)
c) měla pluralitní politický systém (v parlamentu byly zastoupeny všechny politické strany)
d) v zahraniční politice prosazovala politiku „splendid isolation“ (izolace)
21. Itálie byla sjednocena:
a) cestou násilí shora
b) z iniciativy sardinského království
c) s podílem národního hnutí
d) sjednocení dokončeno připojením Benátska a papežského státu
22. V bitvě u Magenty a Solferina :
a) byla spojencem Sardinského království Francie
b) bylo Rakousko poraženo r. 1859
c) bylo připojeno Benátsko
d) byla připojena Lombardie
23. Hlavním iniciátorem sjednocení Německa byl:
a) Martin Luther
b) Thomas Müntzer
c) Otto von Bismarck
d) Camillo Benso Cavour
24. Prusko-francouzská válka r. 1870:
a) znamenala konec 2. císařství
b) Francie zvítězila u Met a prohrála u Sedanu
c) nespokojenost v Paříži vedla k občanské válce a Pařížské komuně
d) důsledkem bylo vyhlášení Severoněmeckého spolku pod vedením Pruska
25. Krymská válka je střetnutí:
a) rusko-turecké 1887 – 1888
b) širší evropský konflikt 1853 – 1856
c) skončila vítězstvím Ruska u Sevastopolu
d) důsledkem bylo, že Černé moře se stalo neutrální zónou
26. Poslední akcí Svaté aliance byla:
a) vojenská pomoc Rakouska Rusku za Krymské války
b) vojenská pomoc Ruska Rakousku proti maďarským povstalcům u Villagose
c) zásah Svaté aliance v bitvě u Hradce Králové (Sadová)
d) zásah Svaté aliance proti revoluční republikám v Itálii r. 1848
27. Americký prezident Monroe je spojen:
a) s vyhlášením nezávislosti USA r. 1776
b) s doktrínou, která odmítá evropské zasahování na americkém kontinentě
c) se založením svobodného státu Libérie pro černochy, kteří se chtěli vrátit zpět do Afriky

d) s válkou Jihu proti Severu

28. Konfederace:
a) je označení 11 severských států, které se odtrhly od USA
b) velitelem vojsk Konfederace byl generál Robert Lee
c) Konfederační vojska kapitulovala r. 1865 po bitvě u Appomatoxu
d) Konfederace bojovala za zrušení otrokářství v USA
29. Abraham Lincoln byl:
a) představitelem republikánské strany v USA
b) 1. americkým prezidentem
c) vyhlásil Emancipační proklamaci (zrušení otroctví)
d) stál v čele USA i v době tzv. „rekonstrukce Jihu“
30. Kolonialismus
a) největší koloniální velmocí v 19. stol byla:
b) za perlu mezi svými koloniemi považovala:
c) významná dominia (3):
31. K těm, kteří se věnovali výzkumu Afriky, patří:
a) David Livingstone
b) R. Amundsen
c) H. Morton Stanley
d) E. Holub
32. Roku 1898 se u africké pevnosti Fašoda střetla vojska:
a) Německa a Velké Británie
b) Velké Británie a Itálie
c) Velké Británie a Francie
d) Francie a Německa
33. Búrské války:
a) probíhaly v letech 1899 – 1902
b) Francie se snažila ovládnout jih Afriky, kde byla bohatá naleziště zlata a diamantů
c) Búrové, nebo-li Afrikánci, vedli proti agresorům partyzánskou válku
d) Búrové se nedali zlomit ani koncentračními tábory a zvítězili
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