Svět v druhé polovině 19. století

1. Viktoriánská Anglie:
a) Benjamin Disraeli byl představitelem liberální strany
b) prosazovala volný obchod (free trading)
c) zemí se silným podílem královské moci na vládě
d) v zahraniční politice prosazovala politiku „splendid isolation“ (izolace)
2.Suezský průplav:
a) byl otevřen roku 1848
b) byl vybudován francouzským inženýrem Lessepsem
c) byl od r. 1875 zcela pod kontrolou Francie
d) umožňoval nejkratší cestu do Indie a na Dálný východ
3. Itálie byla sjednocena:
a) revolucí, která zasáhla celý Apeninský poloostrov
b) z iniciativy sardinského království
c) s podílem národního hnutí
d) sjednocení dokončeno připojením Benátska a papežského státu
4. V bitvě u Magenty a Solferina :
a) byla spojencem Sardinského království Francie
b) bylo Rakousko poraženo r. 1859
c) bylo připojeno Benátsko k Itálii
d) byla připojena Lombardie k Itálii
5. K uvedeným osobnostem přiřaďte příslušné údaje:
a) Otto von Bismarck
b) Abraham Lincoln
c) Jefferson Davis
d) Camillo Benso Cavour
1.
2.
3.
4.

kancléř sardinského krále Viktora Emanuela II.
prezident USA, republikán
pruský kancléř
představitel Konfederace, demokrat

6. 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
7. Alfréd Dreyfus:
a) byl francouzským důstojníkem židovského původu
b) r. 1894 byl odhalen jako špion pro Francii
c) r. 1894 byl lživě obvině ze špionáže pro Německo
d) obvinění proti Dreyfusovi vznesl novinář E. Zola
8. 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

9. 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
10. V Rusku bylo zrušeno nevolnictví
a) po krymské válce
b) pro rusko-japonské válce
c) po ruské revoluci v r. 1905
d) po napoleonských válkách
11. Mezi politické strany založené na konci 19. stol v Rusku nepatří:
e) kadeti
f) eseři
g) sociální demokraté
h) národnici
12.. 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

13. 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

14. Abraham Lincoln byl:
a) představitelem republikánské Unie
b) 1. americkým prezidentem
c) vyhlásil Emancipační proklamaci (zrušení otroctví)
d) stál v čele USA i v době tzv. „rekonstrukce Jihu“
15. Kolonialismus
a) největší koloniální velmocí v 19. stol byla:
b) za perlu mezi svými koloniemi považovala:
c) významná dominia (4):
16. K těm, kteří se věnovali výzkumu Afriky, patří:
a) David Livingstone
b) R. Amundsen
c) H. Morton Stanley
d) E. Holub
17. 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
18. 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

19. V Rusku bylo zrušeno nevolnictví
a) po krymské válce
b) po rusko-japonské válce
c) po ruské revoluci v r. 1905
d) po napoleonských válkách
20. Mezi politické strany založené na konci 19. stol v Rusku nepatří:
a) kadeti
b) eseři
c) sociální demokraté
d) komunisté
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