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Test – Reálie
NĚMECKO
1. Německo se skládá z:
a. 16 spolkových zemí
b. 13 spolkových zemí
c. 9 spolkových zemí
2. Počet obyvatel je:
a. 82 milionů
b. 70 milionů
c. 90 milionů
3. Hlavní město Německa:
a. Bonn
b. Mnichov
c. Berlin
4. Nejvyšší horou Německa je:
a. Zugspitze
b. Matterhorn
c. Großglockner
5. Německá vlajka se skládá ze tří pruhů (shora dolů):
a. Žlutá, červená, černá
b. Černá, červená, žlutá
c. Žlutá, černá, červená
6. S Německem nesousedí:
a. Polsko, Slovensko, Maďarsko
b. Polsko, Francie, Belgie
c. Čechy, Dánsko, Švýcarsko
7. Německem protékají řeky:
a. Rýn, Dunaj, Visla
b. Rýn, Odra, Labe
c. Nekar, Rýn, Dunaj
8. Německo nemá pobřeží u:
a. Baltského moře
b. Severního moře
c. Středozemního moře
9. K Německu nepatří ostrov
a. Sylt
b. Rujana
c. Lolland
10. Přístavní město není:
a. Lübeck
b. Hannover
c. Hamburg
11. Braniborskou bránu najdeme ve městě:
a. Kolín nad Rýnem
b. Mnichov
c. Berlín
12. Mezi významné osobnosti Německa nepatří:

a. W. A. Mozart, J. W. Goethe
b. A. Schwarzeneger, A. Merkel
c. A. Merkel, W. A. Mozart
13. V Německu leží jezero:
a. Genfer See
b. Bodensee
c. Neuenburger See
14. V Bavorsku se nachází:
a. Lipsko
b. Norimberk
c. Drážďany
15. Porúří je oblast:
a. na jihu Německa, která zahrnuje i Alpy
b. na severu Německa, která je známá množstvím jezer
c. na západě Německa, která je průmyslově využívaná
16. Nejdelší řekou protékající Německem je:
a. Dunaj
b. Labe
c. Rýn
17. Kdy vznikla Spolková republika Německo?
a. 1993
b. 1949
c. 1961
18. Rozloha Německa činí
a. 357 000 km2
b. 607 000 km2
c. 243 000 km2
19. Která z firem není německá?
a. Siemens
b. BMW
c. Ford
20. Základní škola v Německu trvá
a. 4 roky
b. 6 let
c. 8 let
21. Co je to Eintopf?
a. Koláč
b. Polévka
c. Masová směs
22. Mnichov není spjat s
a. Oktoberfestem
b. BMW
c. Braniborskou bránou
23. Alexanderplatz najdeme v
a. Mnichově
b. Berlíně
c. Hamburku
24. Pohádkoví Stadtmuzikanten pocházeli z
a. Brém
b. Berlína

c. Drážďan
25. Hamburkem protéká řeka
a. Labe
b. Dunaj
c. Rýn
26. Přírodní útvar Kreideküste leží
a. na ostrově Sylt
b. na ostrově Rujána
c. v Lübecku
27. Malíř Albrecht Dürer pocházel z
a. Norimberku
b. Frankfurtu nad Mohanem
c. Drážďan
28. Helgoland je
a. město
b. hora
c. ostrov
29. Fridrich Schiller byl
a. spisovatel
b. malíř
c. hudební skladatel
30. Bratři Grimmové byli
a. vynálezci
b. spisovatelé
c. politici
31. Největším městem Německa je
a. Mnichov
b. Berlín
c. Hamburk

RAKOUSKO
1. Rozloha Rakouska je
a. 84 000 km2
b. 78 000 km2
c. 93 000 km2
2. Počet obyvatel je
a. 8 milionů
b. 6 milionů
c. 12 milionů
3. Rakousko nesousedí s
a. Polskem
b. Slovinskem
c. Itálií
4. Počet sousedních zemí Rakouska je
a. 6
b. 7
c. 8

5. Nejvyšší horou je
a. Großglockner
b. Wildspitze
c. Matterhorn
6. Rakouskem neprotéká řeka
a. Dunaj
b. Inn
c. Rýn
7. Jezero ležící v Rakousku se nazývá
a. Neusiedler See
b. Genfersee
c. Müritz
8. Hlavním městem Rakouska je
a. Innsbruck
b. Salzburg
c. Vídeň
9. V Rakousku vyrábí nejvíce energie pomocí
a. větrných elektráren
b. vodních elektráren
c. teplených elektráren
10. Počet spolkových zemí činí
a. 8
b. 9
c. 7
11. Zámek Schönbrun nalezneme
a. ve Vídni
b. v Salzburku
c. v Linci
12. Gustav Mahler byl
a. spisovatel
b. malíř
c. hudební skladatel
13. Vlajka Rakouska se skládá z
a. dvou červených pruhů po okrajích a uprostřed je pruh bílý
b. dvou bílých pruhů po okrajích a uprostřed je pruh červený
c. jednoho pruhu bílého a jednoho červeného
14. Na státním znaku Rakouska je vyobrazen
a. bílý orel
b. černý orel
c. černý orel a lev
15. Který koncentrační tábor ležel v na rakouském území?
a. Dachau
b. Buchenwald
c. Mauthausen
16. Salzburg je významný díky
a. těžbě uhlí
b. soli
c. 1. železnici

ŠVÝCARSKO
1. Rozloha Švýcarska je
a. 41 000 km2
b. 35 000 km2
c. 53 000 km2
2. Švýcarsko má společnou hranici s
a. 4 zeměmi
b. 5 zeměmi
c. 6 zeměmi
3. Největší plochu Švýcarska zaujímají
a. Schweizer Jura
b. Alpy
c. Mittelland
4. Nejvyšší horou je
a. Matterhorn
b. Jungfrau
c. Monte Rosa
5. Švýcarskem protéká
a. Rýn
b. Dunaj
c. Rhona
6. Které jezero není švýcarské?
a. Lago Maggiore
b. Bodensee
c. Neusiedler See
7. Úředním jazykem Švýcarska je
a. němčina
b. němčina, italština, francouzština, rétorománština
c. němčina a francouzština
8. Největší město Švýcarska je
a. Zürich
b. Bern
c. Basel
9. Státní vlajka se skládá z:
a. bílého kříže na červeném podkladu
b. červeného kříže na bílém podkladu
c. žlutého kříže na bílém podkladu
10. Švýcarsko je známé díky své produkci
a. energie
b. aut
c. hodinek
11. Který produkt není typicky švýcarský?
a. sýr
b. čokoláda
c. pivo
12. Světoznámý dřevěný most nalezneme ve městě:
a. Bern
b. Luzern
c. Genf (Ženeva)
13. Vyber, která města jsou pouze švýcarská:

a. Bern, Genf, Luzern, Bonn
b. Tessin, Zürich, Basel, Bern
c. Genf, Luzern, Zürich, Innsbruck
14. Švýcarsko je
a. republika
b. konstituční monarchie
c. knížectví
15. Oficiální název Švýcarska je
a. Schweizerische Republik
b. Schweizerische Eidgenossenschaft
c. Schweiz
16. Počet obyvatel Švýcarka je
a. 7 milionů
b. 8 milionů
c. 6 milionů

