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PÍSEMNÝ TEST
Vyber správnou variantu. Na každou odpověď je vždy jen jedna možná
odpověď.

1. Které skalní město nenajdeme v Českém ráji?
a) Prachovské skály
c) Adršpašské skály
b) Besedické skály
d) Klokočky
2. Na kterém hradě najdeme vyobrazení K. H. Máchy?
a) Trosky
c) Valečov
b) Frýdštejn
d) Valdštejn
3. Muzeum Českého ráje najdeme v …………… ?
a) Trutnově
c) Jičíně
b) Turnově
d) Sobotce
4. Jaké polodrahokamy můžeme nalézt na Kozákově?
a) vltavín
c) český granát
b) diamant
d) nefrit

5. Na hradě Houska najdeme ……….. .
a) nejhlubší studnu v ČR
c) vchod do pekla
b) unikátní sbírku loveckých trofejí
d) gotickou kapli s cennými
freskami
6. Jak se jmenuje hradiště nad Kokořínským dolem, kde byl údajně
poražen Karel Veliký?
a) Hradsko
c) Olešno
b) Skalsko
d) Mšeno
7. Kterou technickou památku najdeme v Lobči?
a) větrný mlýn
c) pivovar
b) železniční nádraží
d) vodní mlýn
8. Jaká řeka protéká CHKO Křivoklátsko?
a) Berounka
c) Vltava
b) Sázava
d) Ohře

9. Který významný artefakt byl nalezen v Kamenných Žehrovicích?
a) kamenné řady
c) hlava kelta
b) menhir
d) kostra mamuta
10. Co patří k sobě? Točník a …………. .
a) Krakovec
c) Lány
b) Týřov
d) Žebrák
11. V jakém slohu je postavena radnice v Liberci?
a) renesance
c) baroko
b) novorenesance
d) funkcionalismus
12. Kdy v Liberci probíhalo mistrovství světa v klasickém lyžování?
a) 2007
c) 2011
b) 2009
d) 2013

13. Hlavním turistickým cílem v Jablonném v Podještědí je?
a) zámek
c) hrad
b) chrám
d) železniční viadukt
14. Za jakým účelem bylo založeno dnešní Máchovo jezero?
a) rekreace
c) ochrana proti povodním
b) chov ryb
d) výroba elektřiny
15. Jaká surovina se těžila pod u Mimoně a Stráže pod Ralskem?
a) železná ruda
c) uhlí
b) ropa
d) uran
16. Kdo žil na zámku v Zákupech?
a) prezident Masaryk
b) spisovatel Bohumil Hrabal

c) král a císař Ferdinand Dobrotivý
d) loupežník Václav Babinský

17. Ve vlastnictví jakého rodu je zámek v Mělníku?
a) Schwarzenbergové
c) Valdštejnové
b) Lobkowiczové
d) Kolowratové
18. Jak se jmenuje nejslavnější mělnické víno?
a) Václav
c) Anežka
b) Ludmila
d) Prokop
19. Jaká onemocnění se léčí v Poděbradech?
a) pohybového ústrojí
c) kožní choroby
b) nemoci dýchacích cest
d) srdeční onemocnění
20. Z jakého materiálu jsou postaveny hradby v Nymburku?
a) z kamene
c) z cihel
b) ze dřeva
d) z hlíny

