a) ukázka z kulturně historického testu
1.

Připojte významná data české historie ke konkrétní události:
1212; 1348; 1612; 1868; 1942; 1993
(Příslušný letopočet přepište do pravého sloupce.)
vznik České republiky
atentát na říšského protektora R. Heydricha
Zlatá bula sicilská
založení Karlovy univerzity

2.

Uvedené výrazy se používají v následujících oborech - podtrhněte správnou odpověď ano/ne

ARCHITEKTURA:
iluminace
ano/ne

klenba

ano/ne

rotunda

ano/ne

SOCHAŘSTVÍ:
komoda
ano/ne

busta

ano/ne

pilíř

ano/ne

MALÍŘSTVÍ A GRAFIKA:
arkáda
ano/ne

freska

ano/ne

suchá jehla

ano/ne

3.

Doplňte:

Nejstarší kamenný most v Čechách se nachází ve městě:
Í

K

Katedrála sv. Víta na Pražském hradě je postavena převážně ve slohu nazývaném:
T

A

Obraz Mona Lisa vznikl v období nazývaném:
E

4.

E

E

Zaškrtněte, v jakém vzájemném vztahu byli:

Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna
a) bratr a sestra
b) manželé
c) nebyli příbuzní
5. Zaškrtněte správnou odpověď:
Michelangello Buonarroti (1475 – 1564, Itálie)
a) biolog
b) sochař
c) hudební skladatel
Coco Chanel (1883 – 1971, Francie)
a) sochařka
b) módní návrhářka
c) architektka

Josef Čapek a Karel Čapek
a) bratři
b) nebyli příbuzní
c) otec a syn

František Kupka (1871 – 1957)
a) malíř
b) architekt
c) houslista
Pablo Picasso (1881 – 1973, Francie)
a) malíř
b) módní návrhář
c) chemik

6. Zatrhněte správné vysvětlení následujících termínů:
Exponát
a) vystavené dílo
b) ve starých rukopisných knihách označení konce
c) bělící prostředek
Synagóga
a) křesťanská svatyně
b) židovská modlitebna
c) zobrazení P. Marie se synem
Tapiserie
a) ornament rostlinného původu
b) liturgická kniha sborových zpěvů
c) nástěnný koberec
7.

Přiřaďte k sobě stavby a oděv, tak aby byly ze stejného období:

A
8.

B

C

1

2

U jednotlivých obrázků vyberte správný směr nebo období a podtrhněte je:
1.

Směr: kubismus, surrealismus, pop-art, dekonstruktivismus

2.

Období: paleolit, antika, románské, gotika, renesance, baroko, secese

3.

Směr: kubismus, surrealismus, pop-art, dekonstruktivismus

4.

Období: paleolit, antika, románské, gotika, renesance, baroko, secese
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