PRACOVNÍ LIST – VŠEOBECNÁ ČÁST
1.
a)
b)
c)
d)

Které ostrovy jsou součástí Španělska? Vyberte správnou odpověď.
Baleárské ostrovy
Kanárské ostrovy
Super ostrovy
a i b jsou správně

2.
a)
b)
c)
d)

Jaká je nejdelší řeka ve Španělsku? Vyberte správnou odpověď.
Guadalquivir
Duoro (Duero)
Tagus (Tajo)
Kisses (Besòs)

3. Pro horké středozemní klima jsou typická suchá, horká léta a mírné, vlhké
zimy.
a) Pravda
b) Nepravda
4.
a)
b)
c)
d)

Doplňte větu: Španělsko je ...
Diktatura
Anarchie
Republika
Demokracie

5. Kolik autonomních oblastí je ve Španělsku?
a)
b)
c)
d)

5
17
23
Žádná

6.
a)
b)
c)
d)

Kdy byla vydána ústava?
1930
1970
1980
1978

7.
a)
b)
c)

Státní zřízení ve Španělsku je...
Parlamentní monarchie
Parlamentní republika
Parlamentní anarchie
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8.
a)
b)
c)
d)

Jak se nazývala španělská měna před eurem?
Peseta
Duro
Rubia
Costosa

9.
a)
b)
c)
d)

Španělsko je největším světovým producentem...
Sangríe
Limonády
Pomerančů
Olivového oleje

10. Jaké je nejrozšířenější náboženství?
a) Islám
b) Judaismus
c) Křesťanství
d) Ateismus
11. Nový Rok je svátkem...
a) Národním
b) Regionálním
12. Jak se nazývá svátek 11. září?
a) Den Madridu
b) Den Ceuty
c) Den Katalánska
d) Den Evropy
13. Které podmínky pro adopci dítěte jsou správné?
a) Biologičtí rodiče byli soudem zbaveni péče o dítě.
b) Biologičtí rodiče souhlasí s adopcí.V případě novorozeného dítěte musí
biologičtí rodiče dát souhlas, nejdříve 30 dní po datu narození.
c) Došlo k odložení dítěte a identita rodičů není známa. Pokud bylo dítě po
narození opuštěno, může být adoptováno po 30 dnech za předpokladu, že
se matka v této době neohlásí.
d) Všechny výše uvedené
14. Jaký je ve Španělsku minimální věk pro uzavření manželství?
a) 18 let
b) 17 let
c) 16 let
d) 19 let
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15. Jak se nazývá katalánský národní tanec?
a) Flamenco
b) Sevillana
c) Salsa
d) Sardana
16. Vzdělání je povinné a bezplatné pro děti od 6 do 16 let.
a) Ano
b) Ne
17. Španělská jména a příjmení:
a) Děti dostávají první jméno, příjmení po otci a příjmení po matce.
b) Obvyklá jsou prostřední jména, často se vyskytuje složenina – např. José
Luis.
c) Ženy si po sňatku mění příjmení.
d) Všechna tvrzení jsou správná.
18. Vyberte správné tvrzení:
a) Používá se formální oslovení tú (pl vosotros) nebo neformální you (usted, pl
ustedes)
b) Používá se formální oslovení you (usted,pl.ustedes) nebo neformální tú (pl.
vosotros)
19. Španělsko je velká země, kde každá oblast má svou tradiční kuchyni. Které
tvrzení je správné?
a) Španělsko je přímořský stát, typický pokrm je maso.
b) Španělsko není přímořský stát, typická je však mořská strava.
c) Španělsko je přímořský stát, typická je tedy mořská strava.
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20. Oblíbená “Tortilla espanola” je:
a) Omeleta s brambory a česnekem
b) Omeleta s brambory a cibulí
c) Omeleta s brambory a bazalkou
d) Omeleta s brambory a petrželí
21. “Pincho” je tradiční pokrm....
a) Z masa
b) Z ryb
c) Z mořských plodů
d) Malá svačina
22. Večeře se obvykle podává mezi...
a) 17. hodinou a půlnocí
b) 18. hodinou a půlnocí
c) 20. hodinou a půlnocí
d) 21. hodinou a půlnocí
23. Typické vegetariánské katalánské jídlo je...
a) Butifarra
b) Escudella
c) Escalivada
d) Paella
24. Typický katalánský dezert je...
a) Crema Catalana
b) Romesco
c) Paellla
d) Escalivada
25. Typická katalánská omáčka je....
a) Paella
b) Panellets
c) Alioli
d) Escalivada
26. Jaký je typický španělský sport?
a) Motocyklový sport
b) Vodní sporty
c) Golf
d) Fotbal
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27. Kde se konaly letní olympijské hry?
a) V Barceloně
b) V Madridu
c) V Seville
d) Ve Valencii
28. Jak se nazývá španělská fotbalová liga?
a) El calcio
b) La Liga
c) La de siempre
d) El robo
29. Co jsou “panellets”?
a) Malé kulaté sladkosti z mandlí, cukru, vajec a piniových oříšků. Mohou být
obaleny v různých ingrediencích, ale piniové oříšky jsou tradiční.
b) Dezert podobný francouzskému crème brulée. Na jeho přípravu je třeba
cukr, žloutky, skořice a nakonec se flambuje.
c) Omáčka z mandlí, pečeného česneku, olivového oleje a sušených červených
paprik.
d) Měkký nesolený kozí sýr podávaný s medem a vlašskými ořechy.
30. Vyberte správné tvrzení:
a) Oběd je hlavním jídlem dne. Podává se odpoledne mezi 4. a 6. hodinou
během siesty.
b) Oběd je hlavním jídlem dne. Podává se odpoledne mezi 2. a 5. hodinou
během siesty.
c) Oběd není hlavním jídlem dne. Podává se odpoledne mezi 2. a 5. hodinou
během siesty.
d) Oběd není hlavním jídlem dne. Podává se odpoledne mezi 4. a 6. hodinou
během siesty.
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