TEST I (jednoduchý)
1) V jakém roce došlo ke komunistickému převratu v Československu?
2) Během únorového komunistického převratu zastával funkci prezidenta republiky:
a) Jan Masaryk
b) Edvard Beneš
c) Klement Gottwald
d) Antonín Zápotocký
3) Důvody odchodu do zahraničí po komunistickém převratu byly především:
a) politické
b) ekonomické
c) osobní
d) jiné
4) Do zahraničí emigrovali převážně:
a) mladí lidé (studenti)
b) mladí lidé (dělníci)
c) starší lidé (dělníci)
d) starší lidé (úředníci)
5) Po překročení státní hranice byli emigranti ubytováni v(e):
a) vězení
b) domácnostech – v místních rodinách
c) uprchlických táborech
d) hotelech
6) Českoslovenští exulanti odcestovali do Kanady z:
a) Německa
b) Švédska
c) Ruska
d) Finska
7) Do Kanady se emigranti přepravovali:
a) vzducholodí
b) lodí
c) letadlem
d) ani jedna odpověď není správná
8) Čechoslováci v Kanadě o sobě nijak nevěděli a neorganizovali se.
a) ano
b) ne
9) Jaký je vztah emigrantů z roku 1948 k rodnému jazyku?
a) odmítají jím mluvit
b) zapomněli ho
c) používají ho doposud společně s angličtinou
d) znají ho již velmi málo
10) Krajané stále vzpomínají na svoji zemi a vrací se Čechy navštívit.
a) ano
b) ne

Test II (středně obtížný)
1) Úkolem studentské očistné komise bylo:
a) vyloučit ze studia politicky nespolehlivé
b) vyloučit ze studia prospěchově slabé
c) vyloučit ze studia absolventy prvorepublikových středních škol
d) vyloučit ze studia ženy
2) Nevraživost exulantů vůči komunistům měla původ v:
a) nedemokratické a násilné povaze systému
b) potlačování nekomunistického odboje během 2. světové války
c) problémech s pořizováním pasu pro trvalý pobyt v zahraničí
d) obtížích při shánění zaměstnání
3) Při přechodu hranice převažovala forma:
a) legálního přechodu s pasem
b) ilegálního přechodu s pomocí převaděčů
c) vycestování s cestovní kanceláří
d) ilegálního násilného překročení státní hranice (prostřílení)
4) V německém uprchlickém táboře Ludwigsburg založili studenti a učitelé:
a) českou základní školu
b) českou střední odbornou školu
c) české gymnázium
d) českou univerzitu
5) Podmínkou pro získání povolení pobytu v Kanadě byl(a):
a) zkouška z anglického jazyka
b) sňatek s kanadským občanem
c) studium na některé z kanadských univerzit
d) jednoroční pracovní kontrakt
6) Exulanti předpokládali brzký návrat do vlasti v důsledku:
a) udělení milosti prezidentem ČR
b) prohry východního bloku ve válečném střetu se západním blokem
c) nedostatku peněz na pobyt v zahraničí
d) prohry KSČ ve volbách
7) Do jakého typu zaměstnání nastupovala většina exulantů po příjezdu do Kanady?
a) vysoká manažerská funkce
b) úředník na státním úřadě
c) dělník nebo zemědělec
d) nezaměstnaný
8) V Kanadě byli exulanti sdruženi do tělovýchovné organizace:
a) Orel
b) Sup
c) Sokol
d) Sojka
9) Československé centrum v Torontu, Masaryktown, nese jméno po politikovi, který
byl první československý (doplňte):
10) Krajané se po kolapsu komunistického režimu v roce 1989 přestěhovali zpět do
Československa.
a) ano
b) ne

TEST III (obtížný)
1) Postoj KSČ ke studentským pochodům na Hrad v únoru 1948 byl:
a) kladný, strana pochody podporovala
b) neutrální
c) záporný
d) kladný, strana pochody organizovala
2) Důvodem k pronásledování občana ČSR po roce 1948 nebyl(a,o):
a) tzv. buržoazní původ
b) osobní kontakt v západní Evropě
c) náboženské vyznání
d) trestná činnost v období 1. republiky
3) Většina exulantů nekonzultovala odchod do zahraničí s rodiči, protože:
a) s rodinami nekomunikovali
b) odcházeli náhle na základě okamžitého rozhodnutí
c) by jim byl odchod zakázán
d) nechtěli rodiče vystavovat tlaku tajné policie StB
4) Úkolem profesionálního převaděče bylo:
a) převést exulanty přes hranice a kontaktovat osobu na druhé straně
b) přivést exulanty k hranici a ukázat cestu
c) ukázat exulantům cestu na mapě
d) sestavit skupinu a předat ji finanční stráži
5) Screening je:
a) výběr budoucí profese emigranta
b) systém přidělování potravin v uprchlických táborech
c) zdravotní prohlídka v uprchlickém táboře
d) výslech emigranta po přechodu hranice
6) V uprchlických táborech rozvinula svoji činnost organizace:
a) Sokol
b) Orel
c) Hlahol
d) Junák
7) Současným kulturním centrem exulantů v Torontu je:
a) Vaclavtown
b) Masaryktown
c) Palackytown
d) Benestown
8) Hlavní českojazyčné periodikum Čechoslováků v Kanadě se jmenuje:
a) Česká beseda
b) Exilové listy
c) Nový domov
d) Čechoslovák
9) Pro kontakt s domovem využívali exulanti v 50. letech 20. století:
a) Červený kříž
b) klasické poštovní služby
c) Československé velvyslanectví v Kanadě
d) přátele v ČSR, kteří poštu předávali příbuzným
10) Přiřaďte pojmy:
a) Masaryktown
Obvyklé místo přechodu hranic
b) Regensburg
Tělovýchovná organizace
c) Šumava
Německý uprchlický tábor
d) Sokol
Československé centrum v Torontu

Správné odpovědi:
Test I
1)1948 2)B 3)A 4)A 5)C 6)A 7)B 8)B 9)C 10)A
Test II
1)A 2)A 3)B 4)D 5)D 6)B 7)C 8)C 9)prezident 10)B
Test III
1)C 2)D 3)D 4)B 5)D 6)A 7)B 8)C 9)D 10)Masaryktown - Československé centrum v
Torontu, Regensburg - Německý uprchlický tábor, Šumava - Obvyklé místo přechodu hranic,
Sokol - Tělovýchovná organizace

