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Kontrolní test- SOU-L1-2 

1. Pojem literatura můžeme nahradit synonymem: ……………………………… 
 

2. Pro pohádku je typické: 
a) dobro zvítězí nad zlem 
b) odehrává se na konkrétním místě, v určitý čas 
c) má tragický závěr 
d) objasňuje a vykládá vznik světa 

 
3. Pověst se vyznačuje: 

a) opěvováním krás přírody 
b) vztahuje se k určitému místu nebo osobě 
c) je z historie 
d) má pravdivé jádro, ale důležitou roli zde sehrává fantazie 
e) děj je zcela smyšlený 

 
4. Bajka je: 

a) alegorický příběh 
b) příběh, kde lidé vystupují se zvířaty 
c) příběh o bohatýrech 
d)  zvířata jednají jako lidé 
e)  má mravní ponaučení 

 
5. Příběhy, ve kterých lidé ztvárnili své představy o vzniku světa, o přírodních jevech,      

o životě bohů, se nazývají: 
a) báje 
b) pověsti 
c) pohádky 
d) ódy 
e) elegie 

 
6. Encyklopedie patří: 

a) do umělecké literatury 
b) do odborné literatury 
c) do jednacího písemnictví 
d) do publicistiky 

 
7. Větou - A jestli nezemřeli, žijí dodnes.- končí některé: 

a) romány 
b) pohádky 
c) písně 
d) bajky 
e) pranostiky 

 
8. Pověsti psali: 

a) A. Jirásek 



b) V. Čtvrtek 
c) V. Dyk 
d) E. Petiška 
e) B. Němcová 

 
9. Do jednacího písemnictví patří: 

a) zápisy z porad 
b) horory 
c) balady  
d) protokoly  
e) žádosti 

 
10. Dialogy a monology herců na scéně jsou typické znaky pro: 

a) činohru 
b) epiku 
c) komedii 
d) lyriku 

 
11. Vyjádření prožitku, citu a nálady autora se nazývá: …………………………………. 

 
12. Vyberte znaky typické pro baladu: 

a) dobrý konec 
b) rychlý dějový spád 
c) tragický závěr 
d) veselá nálada 
e) dobro vítězí nad zlem 

 
13. Tragédie: 

a) střídá mluvené slovo a zpěv 
b) je hra s vážným obsahem 
c) hrdina prohrává, často i umírá 
d) kritizuje lidské nedostatky, vysmívá se jim 
e) vyzařuje radost ze života 

 
14. V Mezopotámii vzniklo písmo: 

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

 
15. V Číně se psalo na: 

a) pergamen 
b) hedvábí  
c) papír 
d) hliněné destičky 
e) kámen 



 
16. Posvátné knihy védy, ve kterých byly představy o světě a vesmíru, vznikly: 

a) v Indii 
b) v Mezopotámii 
c) v Egyptě 
d) v Řecku 
e) v Římě 

 
17. Vyberte pojmy, které se vztahují k Egyptu: 

a) papyrus, pyramidy 
b) střelný prach, porcelán 
c) papír, hliněné destičky 
d) hieroglyfy, mumie 

 
18. Pro epos Odyssea platí: 

a) vypráví o trojské válce 
b) autorem je Homér 
c) jedním z hrdinů je Odysseus 
d) patří do indické literatury 
e) obsahuje mytické prvky 

 
19. Pro řeckou kulturu jsou typické: 

a) gladiátorské zápasy 
b) tragédie 
c) olympijské hry 
d) muzikály 
e) posvátné knihy védy 

 
20. Starý zákon obsahuje: …………………………………………………………… 
 
 
 


