
Vzorový test – všeobecný kulturní přehled                                                                                                              
 
 
Označ vždy jen jednu odpověď jako správnou 
 

1.   Marie Antoinetta nebyla  a) francouzská královna , manželka Ludvíka XVI. 
        b) vražedkyní Jeana Paula Marata 
      c) dcerou Marie Terezie, české královny a manželky císaře 
 
2. Kouzelník, který se stal průkopníkem kinematografie u nás, byl  a) Viktor Ponrepo 
          b) Emanuel Frynta 
          c) Jiří Voskovec 
 
3. Korea                                                              a) je Asijská země rozdělená na dva státy               
      b) je třetí nejlidnatější země světa 
                   c) je asijský typ přípravy čaje 
 
4. Není pravda, že Dadaismus                a) je antiumělecký umělecký směr, jehož východiskem byl nesmysl  
       b) vznikl za první světové války ve Švýcarsku 
      c) podporoval válečné snažení na straně spojenců 
 
5. K zaalpské renesanci patří a) Albrecht Dürer 
     b) Mistr Vyšebrodského oltáře 
     c) Peter Paul Rubens 
 
6. Gerhard Richter                              a) je významný výrobce malířských potřeb 
     b) nedávno zemřelý básník a hudebník industriálního směru 
     c) současný německý malíř, jeho výstava právě probíhá v Národní galerii 
 
7. Mezi umělce impresionisty patří   a) Edgar Degas 
      b) Antoine Watteau 
      c) Jean Jacques Rousseau 
 
7. Grafika roku  a) je celostátní soutěžní výstava vyhlašovaná Nadací Hollar  
    b) bývá uveřejněna na obálce časopisu Playboy 
    c) je cena udílená za nejlepší výkon v oboru filmové a televizní grafiky 
 
8. Město proslulé konáním světového uměleckého bienále                a. Kassel 
                    b. Benátky 
          c. Bern 
 
9. Jiří Trnka a) byl mimo jiné český výtvarník a režisér animovaných filmů, jeden ze zakladatelů  

českého animovaného filmu 
 b) český spisovatel, který jako první získal Pulitzerovu cenu 
 c) český emigrant, zakladatel exilového nakladatelství v Bruselu 
 
10. V katolickém křesťanství je například zakázáno    a) zobrazovat tento i vyšší svět 
         b) krást a zabíjet 
         c) zobrazovat Pannu Marii 
 
 
 



 
11. Ke starověkému umění předního východu patří  a) asyrské sochy a reliéfy 
        b) mešity a minarety 
        c) tušové malby na hedvábí 
 
12. Výrazem postmoderní umění rozumíme             a) obecně umění od 80. let 20. století do jeho konce 
           b) protiklad současným uměleckým tendencím 

c) umělecký proud, který skončil v 70. letech 20. století 
letech 

 
13. Který umělec je též tvůrce animovaných filmů  a. Miloš Forman 
        b. Karel Čapek 
        c.  Karel Zeman 
 
14. Kdo z uvedených autorů právě vystavuje ve Valdštejnské jízdárně  a. František Skála 
           b. Adolf Born 
           c. Jaroslav Róna 
 
15. Který umělec není současný umělec                                                a) Neo Rauch 
                     b) Jackson Pollock 
                     c) Yoko Ono 
 
16. Kompozice   a) je úprava organických složek odpadu v živiny pro další pěstování 
     b) líbezné sladění barev v rokoku 
     c) je skladba, organizace složek uměleckého díla 
 
17. Jeden z našich nejvýznamnějších tvůrců animovaného filmu se jmenoval        a) Matyáš Vávra 
                                                                                                                                                b) Karel Zeman 
                                                                                                                                                c) Jan Chmelíř 
 
18. Česká subverzivní umělecká skupina Ztohoven   a) byla přistižena při akci na náměstí Nebeského 

klidu v Pekingu  
  b) odešla v klidu do ilegality 
 c) byla odsouzena (tři hlavní členové) 

k podmínečnému trestu a náhradě škody za 
rozstříhanou standartu 

 
 
19. Kubistická architektura je stavební směr         a) který se projevil jen v našem státě a to před 1. světovou 

válkou 
       b) vrcholné a pozdní gotiky s ostrými hranami 
       c) typický pro východní Evropu v celém novodobém vývoji 
 
20. Romantismus  a) je výhradně literární žánr, jeho hlavním projevem je román 
    b) má za následek nezadržitelně naivní pohled na svět  

c) je umělecký směr, který koncem 18. a začátkem 19. století zasáhl všechny druhy 
umění, např. v malbě znejisťuje lokální barevnost 

                                                                                
 
 
                                                        


