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Kontrolní test-SOU-L1-5 

1. S pojmem renesance souvisí: 
a) zájem o člověka a pozemský život 
b) odvrat od přírody, zaměření k vlastnímu nitru 
c) antické ideály 
d) kult víry 

 
2. Před renesancí je: …………………………………………………………….. 
 
3. Renesance začala: 

a) v Itálii 
b) v Anglii 
c) v Čechách 
d) v Rusku 
e) ve Španělsku 

 
4. Francesco Petrarca byl původem: 

a) Španěl 
b) Holanďan 
c) Slovák 
d) Francouz 
e) Ital 

 
5. Giovanni Boccaccio napsal: 

a) Velký testament 
b) Ovčí pramen 
c) Othello 
d) Dekameron 
e) Sonety Lauře 

 
6. Alegorická pouť člověka za spásou, poznáním, Bohem se nazývá: 

a) Proměny 
b) Sen noci svatojánské 
c) Božská komedie 
d) Božská tragédie 
e) Labyrint světa a ráj srdce 

 
7. W. Shakespeare žil: 

a) v Portugalsku 
b) v Dánsku 
c) v Polsku 
d) v Itálii 
e) v Anglii 

 
8. Příběh o nešťastné lásce dvou mladých lidí se nazývá: 

a) Romeo a Julie 



b) Král Lear 
c) Petr a Lucie 
d) Oldřich a Božena 

 
9. Shakespearovou komedií je: 

a) Richard III. 
b) Sen noci svatojánské 
c) Každý něco pro vlast 
d) Osel a stín 
e) Zkrocení zlé ženy 

 
10. K shakespearovským postavám patří: 

a) Romeo 
b) Don Quijote 
c) Julie  
d) Kateřina 
e) Sancho Panza 

 
11. S renesancí nesouvisí jméno: 

a) Kosmas 
b) Karel IV. 
c) Leonardo da Vinci 
d) F. Villon 
e) F. Petrarca 

 
12. Knihtisk vynalezl: ……………………………………………………………….. 
 
13. Jaký druh literatury převažuje v renesanci: 

a) naučná  
b) zábavná  
c) náboženská 
d) historická 

 
14. Viktorin Kornel ze Všehrd byl: 

a) jazykovědec 
b) básník 
c) lékař 
d) kronikář 
e) právník 

 
15. Jan Blahoslav napsal: 

a) Šamotulský kancionál 
b) Jistebnický kancionál 
c) Kalendář historický 
d) Gramatiku českou 

 
16. Šamotulský kancionál je: 



a) zpěvník husitských písní 
b) zpěvník bratrských písní 
c) soubor ukolébavek 
d) soubor duchovních písní 

 
17. Jan Amos Komenský žil mimo jiné ve vyhnanství: 

a) ve Švédsku 
b) ve Francii 
c) v Polsku 
d) v Holandsku 
e) v Itálii 

 
18. Informatorium školy mateřské je určeno pro: ………………………………………………………… 
 
19. Labyrint světa a ráj srdce je: 

a) satirická alegorie světa s postavou poutníka 
b) spis o výchově dětí 
c) naučný slovník 
d) historický román 
e) balada 

 
20. Svět v obrazech je: 

a) leporelo 
b) 1. obrázková encyklopedie 
c) 1. obrázková učebnice na světě 
d) čítanka 
e) atlas světa 

 
 
 


