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Kontrolní test-SOU-L1- 4 

1. Konstantina a Metoděje pozval na Velkou Moravu: 
a) kníže Václav 
b) kníže Rostislav 
c) Přemysl Otakar I. 
d) kníže Bořivoj 
e) Karel IV. 

 
2. Jako bohoslužebný jazyk zavedli Konstantin a Metoděj: 

a) češtinu 
b) staroslověnštinu  
c) ruštinu 
d) řečtina 
e) latinu 

 
3. Životopisy Konstantina a Metoděje napsali: 

a) Konstantin a Metoděj 
b) kníže Rostislav 
c) Kosmas 
d) neznámí autoři 
e) jejich žáci 

 
4. Základ azbuky tvoří: 

a) latinka 
b) hlaholice 
c) klínové písmo 
d) cyrilice 

 
5. Píseň Hospodine, pomiluj ny má původ: 

a) staroslověnský 
b) latinský 
c) český 
d) slovenský 

 
6. Autorem Kosmovy Kroniky české je: ………………………………………. 
 
7. Kosmova Kronika česká vznikla: 

a) v 9. století 
b) v 10. století 
c) v 12. století  
d) v  14. století 
e) v  15. století 

 
8. Svatý Václave je: ………………………………………………………………… 



 
9. Do středověké odborné prózy patří: 

a) modlitby 
b) jazykovědné spisy 
c) právnické spisy 
d) rytířské příběhy 

 
10. O Dalimilově kronice platí: 

a) je vlastenecká 
b) líčí naše dějiny od nejstarších dob po nástup Lucemburků 
c) autor oslavuje vyšší českou i německou šlechtu  
d) zabývá se jen životem chudiny 

 
11. Dalimilova kronika je psaná: 

a) latinsky  
b) v próze 
c) česky  
d) ve verších 
e) staroslověnsky 

 
12. Autorem eposu Alexandreis je: 

a) Alexandr Veliký 
b) král Václav II. 
c) neznámý nižší šlechtic 
d) vzdělaný měšťan 
e) duchovní hodnostář 

 
13. Karel IV. napsal svůj životopis: 

a) latinsky 
b) česky  
c) francouzsky 
d) německy 
e) italsky 

 
14. Sociální satira je: ………………………………………………………….. 
 
15. Mastičkář je: 

a) vzdělávací odborný spis  
b) lyrická báseň 
c) oslavný epos 
d) středověké drama  
e) cestopis 

 
16. Traktát je: 

a) učené pojednání, náboženská úvaha 
b) právnické pojednání 
c)  intimní zpověď 



d) duchovní píseň 
 
17. Jan Hus psal: 

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

 
18. Česky psaná díla Jana Husa jsou: 

a) O církvi 
b) O pravopisu českém 
c) Postila 
d) Dcerka 
e) Knížky o svatokupectví 

 
19. Jistebnický kancionál je: 

a) zpěvník husitských písní 
b) husitská bojová píseň 
c) husitská duchovní píseň 
d) sborník kramářských písní 

 
20. Jan Hus se narodil: 

a) v Praze 
b) v Českých Budějovicích 
c) v Kostnici 
d) v Husinci u Prachatic 

 


