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Kontrolní test-SOU-L1-1 

1. Psaný text označujeme pojmem: ………………………………………….. 
 
 

2. Jedním ze znaků pohádek je např.: 
a) vystupování nadpřirozených bytostí 
b) vysvětlování přírodních jevů 
c) dobro vítězí nad zlem 
d) pravdivé jádro 

 
3. Pověst má: 

a) pravdivé jádro 
b) šťastný konec 
c) tragický konec 
d) mravoučný závěr 

 
4. Příběh, ve kterém zvířata jednají jako lidé a který končí mravním ponaučením, se na-

zývá: 
a) báje 
b) pohádka 
c) bajka          
d) novela 
e) pověst 

 
5. Báje vypráví: 

a) o životě bohů, o vzniku světa 
b) o skutečných událostech 
c) o citech člověka 
d) o historických událostech 
e) o životě světců 

 
6. Romány, povídky, novely řadíme do: 

a) odborné literatury 
b) krásné literatury 
c) jednacího písemnictví 
d) publicistiky 

 
7. Do odborné literatury patří: 

a) básně 
b) divadelní hry 
c) učebnice 
d) literatura faktu 
e) encyklopedie 

 
8. Mezi sběratele pohádek patří: 

a) K. J. Erben 



b)  B. Němcová 
c)  K. H. Mácha 
d)  K. Čapek 
e)  J. Hašek 

 
9. Román je: 

a) epizoda ze života jedné postavy 
b) zachycení různých prostředí a osudů mnoha postav v dlouhém úseku života 
c) krátký prozaický útvar 
d) pouze romanticky laděný příběh 
e) tragické drama 

 
10. Literární druh zaměřený na líčení dějové složky se nazývá: ……………………………. 

 
 

11. Komedie: 
a) ukazuje život z veselé stránky, zápletky mívají šťastné rozuzlení 
b) má vážné téma, hrdiny jsou obyčejní lidé 
c) je veselohra 
d) zachycuje současné společenské problémy 
e) končí tragicky 

 
12. Co neodpovídá baladě: 

a) pochmurný děj 
b) báseň veselá, optimistická 
c) oslavná báseň 
d) dramatický spád, tragický závěr 

 
13. Větou - Bylo nebylo, za devatero horami a devatero moři… - začíná: 

a) bajka 
b) pohádka 
c) epos 
d) elegie 
e) legenda 

 
14. Do lidové slovesnosti patří: 

a) píseň 
b) přísloví 
c) anekdota 
d) óda 
e) detektivka 

 
15. V Egyptě vzniklo písmo: 

a) klínové 
b) azbuka 
c) obrázkové 
d) hieroglyfické  



e) hlaholice 
 
16. V Mezopotámii se psalo na: 

a) hliněné destičky 
b) plátno 
c) hedvábí 
d) papyrus 
e) papír 

 
17. Epos o Gilgamešovi vznikl: 

a) v Skotsku 
b) v Egyptě 
c) v Číně 
d) v Indii 
e) v Mezopotámii 

 
18. Pojmy, které se vztahují k eposu Ilias: 

a) Homér 
b) trojská válka 
c) Kyklop 
d) Achyleus 
e) Penelopé 

 
19. Nový zákon je vyprávění o životě: ………………………………. 
 
20. Starý zákon je: 

a) součást hebrejského písemnictví 
b) součást řeckého písemnictví 
c) součást egyptského písemnictví 
d) součást čínského písemnictví 
e) součást arabského písemnictví 

 
 
 
 
 


