
Body celkem  Přepočet  Podpis: 
 
 
1. Přeložte do českého jazyka latinská úsloví:      Body 
 
Fiat lux    …………………………………………………. 

Cui bono?    …………………………………………………. 

Si vis pacem, para bellum  …………………………………………………. 

Ave, imperator, morituri te salutant …………………………………………………. 

Scio me nihil scire   …………………………………………………. 

Secundo loco    …………………………………………………. 

Viribus unitis    …………………………………………………. 

Cuius regio, eius religio  …………………………………………………. 

Noli tangere circulos meos  …………………………………………………. 

Citius, altius, fortius   …………………………………………………. 

Divide et impera   …………………………………………………. 

Nosce te ipsum   …………………………………………………. 

Pacta sunt servanda.   …………………………………………………. 

Quo vadis, Domine   …………………………………………………. 

Iesus hominum Salvator  …………………………………………………. 

 
2. Napište jméno autora základního díla pro obor pomocné vědy historické De re 
diplomatica libri sex: 
 
 
3. V kterém století dílo De re diplomatica libri sex vyšlo: 
 
 
4. Napište, čím se zabývají následující pomocné vědy historické: 
 
Kodikologie …………………………………………………. 

Genealogie …………………………………………………. 

Sfragistika …………………………………………………. 

Epigrafika …………………………………………………. 

Diplomatika …………………………………………………. 

Paleografie …………………………………………………. 

 
5. Napište jméno českého historického vědeckého časopisu založeného v roce 1895: 
 
 
6. S kterými státy neměla ČSR před rokem 1938 spojeneckou smlouvu: 
 
a) Francie b) Velká Británie c) SSSR d) USA e) Rumunsko f) Jugoslávie g) Itálie 
 



 
7. Určete, v které pomocné historické vědě figurují pojmy agnát a kognát: 
 
a) paleografii b) sfragistice c) genealogii c) epigrafice e) diplomatice 
 
8. Napište, jaké označení se užívá pro kovovou pečeť: 
…………………………………………………………. 
 
9. Doplňte:  

V roce 1582 byl papežskou bulou vyhlášen kalendář zvaný ………………….., který měl v 

Evropě nahradit používaný kalendář ……………………… . 

 
10. Vyjmenujte základní heraldické barvy: 
 
 
11. Vyjmenujte základní heraldické kovy: 
 
 
12. Vyjmenujte alespoň 3 strany 1. republiky, které tvořily tzv. skupinu Hradu: 
 
 
13. K uvedeným lokalitám napište stát, v němž se dnes nacházejí: 
 
Hnězdno …………………………….. 

Ostřihom …………………………….. 

Avignon …………………………….. 

Trident  …………………………….. 

Soluň  …………………………….. 

 
14. Vysvětlete pojmy: 
 
invokace …………………………….. 

arenga  …………………………….. 

koroborace …………………………….. 

narace  …………………………….. 

 
15. Určete, který z uvedených údajů nepatří mezi české délkové míry ze 17. století: 
a) látro 
b) korec 
c) prut 
d) sáh 
 
16. Napište jméno autora první tištěné mapy Čech: 
 
 
17. Vysvětlete pojem Madona: 
 
 
18. Napište jména postav z Piety: 



 
 
19. Určete, která z uvedených tvrzení odpovídají, či neodpovídají pravdě: 
1) Jan Zrzavý rozluštil písmo Chetitů.     ANO - NE 
2) Dílo Bartoloměje Paprockého z Hlohol je využíváno v heraldice. ANO - NE 
3). Korunová měna byla u nás zavedena v období Rakousko-Uherska. ANO - NE 
4) Geograf bavorský popisuje naše země v období vlády Karla IV. ANO - NE 
5) Dějiny a současnost patří mezi regionální časopisy.   ANO - NE 
 

1) 2) 3) 4) 5) 

 
 
20. Seřaďte chronologicky umělecké slohy: 
 
1) secese, 2) baroko, 3) klasicismus, 4)gotika, 5) manýrismus, 6) funkcionalismus 
 

1) 2) 3) 4) 5) 

 


