
TEST KULTURNÍ PŘEHLED - vzor 
 
U každé otázky zakroužkuj pouze jednu z odpovědí – tu, kterou považuješ za správnou. 
 
1. Mezopotámie neležela na území                                    a) dnešní Sýrie 
                                                                                            b) dnešního Afganistánu 
                                                                                            c) dnešního Iráku 
 
2. Mezi zapsané české památky UNESCO patří:                 a) Třešť 
                                                                                              b) Český Krumlov 
                                                                                              c) Tábor 
 
3. Novověk je období začínající v                                         a) v renesanci 
                   b) ve 20. století 
        c) v roce 2000 
 
4. Jaké pořadí je správné?          a) gotika, baroko, renesance, secese, impresionismus 
                                                  b) románský sloh, renesance, gotika, baroko, eklektismus 
                                                 c) románský sloh, gotika, renesance, baroko, rokoko 
 
5. Před přesně sedmi sty roky se narodil                 a) český král Jan Lucemburský 
               b) římský císař a český král Karel IV. 
                                                                                 c) český král Přemysl Otakar I. 
 
6. Reliéf v sochařství                   a)  je plastické dílo vystupující z povrchu nebo  
                                                         zapuštěné v ploše 
          b) je modelovaný plastický objekt stojící osamoceně 
                                                     c) je objekt vysekaný z vnějšku hmoty bez pozadí 
 
7. Která slova (sousloví) neoznačují umělecké dílo                         a) olejomalba  
            b) vitráž 
                    c) ledové výkvěty  
 
8. Který z umělců byl renesanční malíř?                           a) Mistr Vyšebrodského oltáře 
                                                                                              b) Michelangelo 
        c) Ludwig van Beethoven  
 
9. Alfons Mucha                                       a) byl francouzský zakladatel secese 
            b) byl český malíř, grafik, fotograf a designer 
                                                                  c) je český vynálezce holografie 
 
10. Do gotických staveb v našem státě nepatří:      a) Lednicko-Valtický areál 
                                                                                 b) Karlův most v Praze 

               c) Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře 
 
 
 
 

11.  Významný barokní grafik původem z Čech        a) Václav Hollar 
             b) Petr Brandl 

c) Vladimír Boudník 
 



12. Expresionismus je                                               a) umělecký směr  
      b) zpěvácká tribuna 
      c) starověká kultura 

   
 
13.  K objektům Národní galerie nepatří             a) Letohrádek Hvězda                                                                                              
       b) Veletržní palác 
       c) Anežský klášter 
 
14. . Bienale je                                     a)  studentská oslava jara 
       b)  grafická soutěž 
                                                                            c)  akce konaná po dvou letech 
 
15.  Josef Václav Myslbek vytvořil                         a) pomník sv. Václava  
                                                                                       na Václavském náměstí v Praze 
                                                                                   b) pomník Jana Žižky na Vítkově v Praze 
                                                                                   c)  rotundu sv. Martina na Vyšehradě 
 
17. Kubismus je                                                  a) architektonický řád 
                                                                            b) směr moderního umění ve 20.století    
                                                                            c) malířský barokní žánr                
 
18. Street art je                                                   a) jakékoli umění vytvářené     
                                                                                 na veřejných místech 
                b) animační výtvarná technika  
         c) přehlídka před cirkusovým vystoupením 
 
19. Linoryt je                a) model sazby 
       b) grafická technika tisku z výšky 
       c) zastaralý typ fotografie  
 
20. Kdo z uvedených je spisovatel                     a)  Milan Kundera 
       b) Toyen 
       c) Otto Wichterle                        
 
 
 


