1. Kutná Hora byla v minulosti významným nalezištěm:
a) zlata
b) uhlí
c) stříbra
d) mědi
2. Chráněná krajinná oblast (CHKO) Jizerské hory se nachází:
a) v severních Čechách
b) na jižní Moravě
c) v jižních Čechách
d) ve východních Čechách
3. Největší odhalený monolit světa – Ayersova skála leží v:
a) Evropě
b) severní Americe
c) jižní Americe
d) Austrálii
4. Inkové – významná civilizace předkolumbovského období žili na území dnešního:
a) Izraele
b) Peru
c) Venezuely
d) Mexika
5. Karel IV., největší Čech byl:
a) synem císařovny Marie Terezie
b) bratrem krále Jiřího z Poděbrad
c) synem krále Jana Lucemburského
d) otcem císaře Karla V.
6. „Kamenné varhany“ – geologický útvar, který lze spatřit v obci Prácheň u Kamenického Šenova jsou typické:
a) sloupcovitou odlučností čediče
b) sloupcovitou odlučností pískovce
c) kvádrovitou odlučností vápence
d) deskovitou odlučností břidlice
7. Georgius Agricola, zakladatel montanistiky napsal svoje stěžejní dílo pod názvem:
a) Patnáct knih o hornictví
b) Dvanáct knih o hornictví a hutnictví
c) Základy geologie a hornictví
d) O krušnohorském dobývání stříbrných rud
8. Galapágy jsou skupinou oceánských ostrovů vzniklých nahromaděním lávy vytrysklé ze dna
v:
a) Tichém oceánu poblíž jižní Ameriky
b) Tichém oceánu poblíž Austrálie
c) Atlantském oceánu poblíž jižní Afriky
d) Indickém oceánu poblíž jižní Afriky
9. Autorem světoznámého obrazu Guernica, znázorňujícího město zničené náletem německých
a) Pablo Picasso
b) Joan Miró
c) Salvador Dalí
d) Antonio Gaudí
10. První čs. kosmonaut, Vladimír Remek, vzlétl do vesmíru v roce:
a) 1964
b) 1968
c) 1978
d) 1986
11. Antracit je:
a) železná ruda
b) uranová ruda
c) rašelina
d) černé uhlí

moře a nachází se

letadel byl:

12. Jednou z nejslavnějších evropských jeskyní s nástěnnými malbami z doby ledové je
Nachází se:
a) na Kypru
b) ve Španělsku
c) ve Francii
d) v Itálii

Lescaux v Dorgogni.

13. Andorra, nepatrné knížectví leží na hranici mezi:
a) Španělskem a Portugalskem
b) Francií a Itálií
c) Francií a Španělskem
d) Švýcarskem a Itálií
14. První kosmický let na oběžné dráze kolem Země, pilotovaný člověkem se uskutečnil v:
a) říjnu 1957
b) únoru 1960
c) dubnu 1961
d) červnu 1963
15. Vznik Velkomoravské říše můžeme přibližně datovat do:
a) 5. století př. n. l.
b) 2. století našeho letopočtu
c) 9. století našeho letopočtu
d) 12. století našeho letopočtu
16. Rychle zahašená zpevněná láva vyvřelého původu se nazývá:
a) eklogit
b) kimberlit
c) pemza
d) nefrit
17. Známé hornické město Příbram se vedle těžby uranových rud proslavilo také dolováním:
a) zlata
b) cínu
c) stříbra
d) uhlí
18. Praděd, nejvyšší hora Moravy a Slezska je:
a) vyšší jak 2000 m
b) vyšší jak 1600 m
c) vyšší jak 1450 m
d) nižší jak 1200 m
19. Cenu Americké filmové akademie – zlatou sošku Oscara za nejlepší zahraniční film nezískal
a) Ostře sledované vlaky
b) Kolja
c) Obchod na korze
d) Všichni dobří rodáci
20. Paleontologie je věda zkoumající:
a) vyhynulý život pomocí zkamenělin
b) intenzitu zemětřesení pomocí Richterovy stupnice
c) tvrdost minerálů podle Mohsovy stupnice
d) stáří objektů podle datování dřeva
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