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TEST O PRAZE Jméno:_________________________ 

Zakroužkuj správné odpovědi na otázky o Praze. Za každou správnou odpověď budeš oceněn 1 
bodem. 

 1. Prezident sídlí na jednom hradě. Jak se tento hrad jmenuje? 
a) Karlštejn b) Pernštejn c) Pražský d)Karlova koruna 
 
2. Jak se jmenuje katedrála, která stojí na Pražském hradě a jsou v ní pochovány ostatky českých 
světců a panovníků? 
a) bazilika sv. Jiří b) chrám sv. Víta c) chrám sv. Barbory d) chrám sv. Mikuláše 
 
3. Zakroužkuj jméno nejstaršího kamenného mostu v Praze. Nápověda: jmenuje se podle 
panovníka, který ho dal před více než šesti sty lety postavit. 
a) most Václava Havla b) most Václava Klause   c) Karlův most   d) Václavův most 
 
4. V Praze se nachází nejstarší univerzita ve střední Evropě. Je to:  
a) Pavlova univerzita b) Václavova univerzita    c) Karlova univerzita d) Havlova univerzita 
 
5. Přejdeš-li Karlův most směrem od Starého Města, ocitneš se na druhé straně mostu ve čtvrti: 
a) Malá Strana  b) Velká Strana  c) Pražská Strana d) Karlova Strana 
 
6. V Praze se nachází jedno z nejpamátnějších pohřebišť v Evropě. Je to:  
a) Karlův hřbitov b) Židovský hřbitov c) Pražský hřbitov d) Václavův hřbitov 
 
7. Co se nachází na kopci nad Malou Stranou, který se nazývá Petřín? 
a) rozhledna b) hrad  c) kostel d) most 
  
8. Jak se říká domu, který vypadá, jako by tančil? 
a) Divadelní dům b) Tančící dům  c) Taneční dům  d) Baletní dům 
 
9. Zakroužkuj název největšího a nejznámějšího divadla v Praze: 
a) Středočeské divadlo  b) Pražské divadlo c) Národní divadlo d) Velké divadlo 
 
10. Jak se jmenuje náměstí, kde stojí socha sv. Václava? 
a) Národní b) Václavské c) Masarykovo  d) Karlovo 
 
11. Na kterém náměstí stojí Staroměstská radnice? 
a) Staroměstském b) Václavském  c) Masarykově  d) Národním 
 
12. Na Staroměstské radnici jsou velké hodiny, v okénku se objevují postavy svatých, kokrhá na nich 
kohout a na zvonek zvoní kostlivec. Jak se jim říká? 
a) Staroměstské hodiny  b) Pražský orloj  c) Karlův orloj  d) Václavův orloj 
 
 
 
 
 
 



 

Správné řešení: 
1c)     2b)     3c)     4c)     5a)     6b)     7a)     8b)     9c)     10b)     11a)     12b) 
 

Hodnocení: 

 

      body                   známka 

12 – 10 bodů   1 

9 – 8 bodů   2 

7 – 6 bodů   3 

5 – 4 body   4 

3 – 0 bodů   5 

 


