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Kontrolní test-SOU-L1- 6 

1. S pojmem renesance nesouvisí: 
a) ideál vzdělání a všestrannosti 
b) sebevědomí jednotlivce 
c) city, fantazie 
d) mystika 
e) návrat k přírodě 

 
2. Po renesanci je: …………………………………………………………………………. 
 
3. Renesance začala: 

a) v  9. století 
b) ve 12. století 
c) ve 14. století 
d) v 19. století 

 
4. Do jaké národní literatury patří román Důmyslný rytíř Don Quijote: 

a) anglické 
b) Italské 
c) české 
d) německé 
e) španělské 

 
5. Soubor 100 novel, příběhů se světskou tematikou, které si vypráví 10 mladých lidí po 

deset večerů, se nazývá: 
a) Dekameron 
b) Sonety Lauře 
c) Gargantua a Pantagruel 
d) Velký testament 

 
6. Sbírka milostné poezie Sonety Lauře napsal: 

a) F. Villon 
b) G. Boccaccio 
c) F. Petrarca 
d) F. Rabelais 
e) V. Kornel 

 
7. W. Shakespeare je: 

a) anglický básník a dramatik 
b) italský prozaik a básník 
c) španělský lyrik 
d) francouzský novelista 

 
8.  Typ žárlivce a sobce se objevuje ve hře: 

a) Král Lear 
b) Hamlet 



c) Julius Caesar 
d) Richard III. 
e) Othello 

 
9. Shakespearovou historickou hrou je: 

a) Romeo a Julie 
b) Kat a blázen 
c) Matka 
d) Sen noci svatojánské 
e) Julius Caesar 

 
10. K shakespearovským postavám patří: 

a) Vergilius 
b) Ofelie 
c) Desdemóna 
d) Beatrice 
e) Laura 

 
11. S renesancí souvisí jméno: 

a) Michelangelo Buonarroti 
b) Karel IV. 
c) Daniel Adam z Veleslavína 
d) Ján Jesenius 
e) Novalis 

 
12. Mezi renesanční vědce patří: 

a) Einstein 
b) Edison 
c) Nobel 
d) Koperník 
e) Galileo 

 
13. Komu je hlavně určena literatura české renesance: ………………………………………………….. 
 
14. Viktorin Kornel ze Všehrd napsal spis: 

a) O právech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery 
b) Kronika česká 
c) Hradecký rukopis 
d) Muzika 
e) Milion 

 
15. Jan Blahoslav byl: 

a) biskup jednoty bratrské 
b) mnohostranný vzdělanec 
c) právník  
d) překladatel 
e) jazykovědec 



 
16. Co platí o Bibli kralické: 

a) autorem je Jan Hus  
b) psána latinsky 
c) je kolektivním dílem českých bratří 
d) vzor literárního jazyka 

 
17. Jan Amos Komenský zemřel: …………………………………………………………………. 

a) v Holandsku 
b) v Dánsku 

 
18. Brána jazyků otevřená je učebnice: 

a) češtiny 
b) němčiny 
c) zeměpisu 
d) latiny 
e) angličtiny 

 
19. Velká didaktika obsahuje: 

a) zásady moderního vyučování 
b) kritiku tehdejší společnosti 
c) modlitby a náboženské texty 
d) literární teorii 
e) divadelní kritiky 

 
20. Průvodcem poutníka v Labyrintu světa a ráji srdce je: 

a) Vergilius a Beatrice 
b) Všezvěd Všudybud a Mámení 
c) Marco Polo 
d) sám autor 

 
 


