
Reálie Vietnamu v kontextu zemí Dálného východu a jihovýchodní Asie 

 

Celkem 25 otázek, každá hodnocena 2 body. Z uvedených možností je u každé otázky právě jedna 

možnost správná. 

 

Správné odpovědi označte zakroužkováním 

 

1. Největším městem Vietnamu je: 

a. Hanoj 

b. Ho Či Minovo Město 

c. Nha Trang 

d. Da Nang  

2. Město Dien Bien Phu se nachází: 

a. v severním Vietnamu 

b. v jižním Vietnamu 

c. ve středním Vietnamu 

d. na Centrální vrchovině 

3. Jezero Navráceného meče se nachází: 

a. v Ho Či Minově městě 

b. v Bangkoku 

c. v Pekingu 

d. v Hanoji 

4. Poslední vietnamská dynastie Nguyen panovala do roku: 

a. 1887 

b. 1918 

c. 1945 

d. 1954 

5. Na území kterého z níže uvedených státu se nacházela zaniklá říše Čampa? 

a. Čína 

b. Thajsko 

c. Kambodža 

d. Vietnam 

6. Která z níže uvedených zemí byla součástí Francouzské Indočíny? 

a. Indie 

b. Čína 

c. Kambodža 

d. Thajsko 

7. Hinduistický chrámový komplex My Son se nachází na území: 

a. severního Vietnamu 



b. středního Vietnamu 

c. jižního Vietnamu 

d. Centrální vrchoviny 

8. Pařížská dohoda byla v roce 1973 podepsána: 

a. Vietnamskou demokratickou republikou, Republikou Vietnam, Provizorní revoluční 

vládou jižního Vietnamu, USA 

b. Vietnamem, Čínou, Japonskem, Francií 

c. Vietnamem, Čínou, Kambodžou, Francií 

d. Vietnamskou demokratickou republikou, Republikou Vietnam, Čínou, USA 

9. Ho Xuan Huong byla:  

a. vietnamskou političkou 

b. vietnamskou podnikatelkou 

c. vietnamskou revolucionářkou 

d. vietnamskou básnířkou 

10. Autor eposu Kim Van Kieu je: 

a. Nguyen Van  

b. Nguyen Trai  

c. Nguyen Du  

d. Kim Du  

11. Vietnamský básník Nguyen Binh je autorem do češtiny přeložené sbírky: 

a. Tisíc oken 

b. Tisíc dveří 

c. Sto oken 

d. Sto dveří 

12. Thich Nhat Hanh je:  

a. držitel Nobelovy ceny za literaturu 

b. buddhistický mnich 

c. zakladatel Hnutí nové poezie 

d. známý zpěvák 

13. V Chrámu literatury v Hanoji je uctíván: 

a. Mencius 

b. Lao-c‘  

c. Konfucius 

d. Ho Či Min 

14. Jak se jmenuje současný čínský prezident?  

a. Si Ťin-pching (Xi Jinping) 

b. Čou En-lai (Zhou Enlai) 

c. Teng Siao-pching (Deng Xiaoping) 

d. Mao Ce-tung (Mao Zedong)  

15. ASEAN je: 

a. Sdružení národů jihovýchodní Asie 

b. Sdružení národů Asie 

c. Sdružení národů Dálného východu 

d. Sdružení výrobců zaoceánských lodí 

16. Aun Schan Su Ťij (Aung San Suu Kyi) je: 



a. Držitelkou Nobelovy ceny za chemii 

b. Držitelkou Nobelovy ceny za literaturu 

c. Držitelkou Nobelovy ceny za fyziku 

d. Držitelkou Nobelovy ceny za mír 

17. Počet národností žijících ve Vietnamu, které uznává Vietnamská socialistická republika, je:  

a. 36 

b. 45 

c. 54 

d. 79 

18. Mytičtí první panovníci Vietnamu se jmenují: 

a. králové Hung  

b. Králové Trieu  

c. králové Trung  

d. králové Dinh  

19. Alternativním pojmenováním etnika Viet je: 

a. King 

b. Kinh 

c. Trinh 

d. Minh 

20. Vietnamské komunitě v ČR byl přiznán status národností menšiny v roce: 

a. 1989 

b. 1998 

c. 2013 

d. 2015 

21. Oficiální název Vietnamu je: 

a. Vietnamská socialistická republika 

b. Vietnamská republika 

c. Vietnamská demokratická republika 

d. Vietnamská lidově-demokratická republika 

22. Čínská nadvláda nad Vietnamem trvala: 

a. 347 let 

b. tisíc let 

c. pět desetiletí 

d. tři tisíce let 

23. Standardní vietnamština je jazyk: 

a. se šesti tóny 

b. s dvaceti tóny 

c. bez tónů 

d. původně tonální, ale v současnosti bez tónů 

24. Ve Vietnamu najdeme tato náboženství: 

a. šintoismus, taoismus, filantropismus 

b. buddhismus, zoroastrismus, taoismus 

c. buddhismus, taoismus, křesťanství 

d. islám, hinduismus, nestoriánství 

25. Ve kterém roce byl sjednocen Vietnam? 

a. 1975 



b. Vietnam doposud nebyl sjednocen 

c. 1945 

d. 2000 

 


