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Utajení textů úloh a samostatnost při vypracování je nezbytnou podmínkou  

regulérnosti soutěže!!! 
 

Ukázka Word – odpovědi 

                                                                                                                                           Josef Novák 

1. A, E 

2. B, cylindr 

3. koněspřežná tramvaj, lanovka, elektrická dráha, parní vlak 

4. 1 c,  2 e,  3 d,  4 b,  5 a 

5. ano, ano, ne, ano 

6. a) R;  b) Bosna a Hercegovina;  c) U;  d) součást Uher-G;  e) Halič 

 

Ukázka Pdf - zadání 

Úkol č. 1 

Představ si, že jsi kurátorem výstavy vztahující se k působení československých legionářů v Rusku. 
Na výstavě se má objevit obraz Františka Parolka z roku 1918 a tvým úkolem je napsat titulek. 
Z nabídky vyber dva titulky, které jsou pravdivé a k tématu obrázku se nejvíce hodí. 

A.      boj čs. legií proti bolševikům (komunistům) 

B.      stavba transsibiřské magistrály čs. legionáři 

C.      vítězství čs. legionářů v Rusku 

D.      čs. legionáři bojují u Zborova 

E.      přesun čs. legií z Ruska přes transsibiřskou magistrálu  



Úkol č. 2 
I móda 19. století má své typické znaky. Dámské oblečení druhé poloviny 19. století se neobešlo 
bez krinolíny. Zakroužkuj, na kterém z obrázku se krinolína nachází. 

Pánové nosili k saku vysoký tvrdý klobouk (viz obrázek), kterému se říkalo __________________ . 

Úkol č. 3 
Česká i moravská města ve druhé polovině 19. století rostla a s tím vzrůstala i potřeba dostupné 
hromadné dopravy. Vyber (zakroužkuj) čtyři z hromadných dopravních prostředků, ze kterých 
mohli ke konci 19. století vybírat obyvatelé největších měst v českých zemích:  

autobus – koněspřežná tramvaj - lanovka - metro – trolejbus – elektrická dráha – parní vlak - 
letadlo 

Úkol č. 4 

V 19. století se větší míře slavily svátky, z nichž mnohé upadají v zapomnění. Vytvoř správné 
dvojice: 

1. masopust                                a. židovský svátek 

2. dožínky                                    b. noc z 30. dubna na 1. května 

3. poutní slavnost                      c.  od Tří králů do Popeleční středy 

4. pálení čarodějnic                   d. svátek zasvěcený patronu místního kostela 

5. Pesach                                     e. slavení ukončení sklizně 

Úkol č. 5 

Přečti si text od rakouského židovského spisovatele Stefana Zweiga (1881-1942) a rozhodni 
(zakroužkuj správnou odpověď), zda tvrzení pod textem vyplývají, či nevyplývají z textu. 

Žilo se dobře, .... neoddělovala člověka od člověka, národ od národa… 

V Rakousku existovala nejméně jedna politická strana s protižidovskými názory.                   ANO/NE 

Členové říšské rady měli mezi sebou na parlamentní úrovni neshody.                                      ANO/NE 

Stefan Zweig zažil ve škole nenávist jednoho národa k druhému.                                               ANO/NE 

Nálada, kterou zažíval Zweig v době svého dětství a mládí, se postupně změnila.                   ANO/NE 

Úkol č. 6 

Prohlédni si schematickou mapu Rakouska-Uherska k roku 1910 a odpověz na otázky: 

a) Pod kterým písmenem se nachází Rakouské Slezsko? ____________________ 

b) Napiš název území, které monarchie získala v roce 1908. _________________ 

c) Pod kterým písmenem se toto území nachází? _______________ 

d) Kde bys hledal Slovensko (napiš písmeno oblasti, na jejímž území se nachází)?  ______________ 

e) Napiš název území, které se skrývá pod písmenem S? ___________________________ 

 


