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Kontrolní test-SOU-L1-3 

1. Konstantin a Metoděj přišli na Velkou Moravu: 
a) v 6. století 
b) v 9. století 
c) v 15. století 
d) v 19. století 

 
2. Konstantin a Metoděj přinesli na Velkou Moravu písmo: 

a) latinku 
b) klínové písmo 
c) hieroglyfy 
d) azbuku 
e) hlaholici 

 
3. Proglas je: 

a) veršovaná předmluva k překladu evangelia  
b) první lidové drama 
c) náboženská píseň 
d) právnický spis 
e) životopis 

 
4. Legenda je: 

a) vyprávění o minulosti 
b) lidový popěvek 
c) synonymum pro pranostiku 
d) vyprávění o životě, skutcích a zázracích světců 
e) národopisný spis 

 
5. Hospodine, pomiluj ny je: ………………………………………………….. 
 
6. Kosmova Kronika česká je psána: 

a) česky 
b) německy 
c) řecky 
d) latinsky 

 
7. Kosmova Kronika česká líčí: 

a) pouze osudy českých panovníků 
b) české dějiny od nejstarších dob 
c) válečné úspěchy 
d) jen zážitky Kosmovy 

 
8. Svatý Václave je: 

a) slavnostní, válečný a prosebný zpěv za český národ 
b) oslavná báseň 
c) kronika života knížete Václava 



d) svatořečení knížete Václava církví 
e) píseň oslavující život knížete Václava 

 
9. Kronika je: ………………………………………………………………………… 
 
10. Autorem Dalimilovy kroniky byl: 

a) nižší šlechtic 
b) církevní hodnostář 
c) král Karel IV. 
d) vzdělaný měšťan 

 
11. Dalimilova kronika vznikla: 

a) v 8. století 
b) v 11. století 
c) v 14. století 
d) v 16. století 
e) v 19. století 

 
12. Alexandreis je: 

a) rytířský epos oslavující Alexandra Velikého jako ideál středověkého panovníka 
b) oslavná píseň bohyně Alexandry 
c) první středověké drama 
d) milostná báseň 

 
13. Které dílo souvisí s osobností Karla IV. : 

a) Závišova píseň 
b) Mastičkář 
c) Hradecký rukopis 
d) Píseň veselé chudiny 
e) Vita Caroli 

 
14. Co platí  pro Hradecký rukopis: 

a) je psán latinsky 
b) je psán ve verších 
c) první kritika nedostatků světských a církevních 
d) představuje zábavné drama 
e) je souhrnem modliteb 

 
15. Satira Podkoní a žák končí: 

a) sňatkem hlavních postav 
b) hospodskou rvačkou  
c) uvězněním obou hlavních postav 
d) z hlavních hrdinů se stanou přátelé 

 
16. V době husitské se dostává do popředí: 

a) duchovní píseň 
b) traktát  



c) světská lyrika 
d) kázání 
e) cestopisy 

 
17. Jan Hus kázal: 

a) v chrámu sv. Víta 
b) v kostele sv. Bartoloměje 
c) v kostele sv. Mikuláše 
d) v Betlémské kapli 

 
18. Mezi díla Jan Husa patří: 

a) Píseň veselé chudiny 
b) Knížky o svatokupectví 
c) Život sv. Kateřiny 
d) Dcerka  
e) O pravopise českém 

 
19. Ktož jsú boží bojovníci je: 

a) kronika husitských bojů 
b) lyrická píseň z doby husitské 
c) husitský chorál 
d) epos oslavující křižáky 

 
20. Jan Hus byl upálen v Kostnici: ………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 


