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Kontrolní test-SOU-L1- 7 

1. Národní obrození je: 
a) období formování českého státu ve středověku 
b) velké společenské hnutí, kdy se formuje novodobý český národ a rozvíjí se kultura 
c) myšlenkový proud z doby husitské 
d) období renesance v Čechách 

 
2. Dílem Josefa Jungmanna je: 

a) Slovesnost 
b) Gramatika česká 
c) Slávy dcera 
d) Škola hrou 
e) Česko – německý slovník 

 
3. Česká expedice Václava Matěje Krameria je: ………………………………………………….. 

 
4. V době národního obrození se hrálo v těchto divadlech: 

a) Národní divadlo 
b) Bouda  
c) Osvobozené divadlo 
d) Stavovské divadlo 
e) Dejvické divadlo 

 
5. Rukopisy královédvorský a zelenohorský jsou: 

a) národopisné texty 
b) padělky, které měly dokázat starobylost naší kultury 
c) středověké literární památky 
d) historická pojednání 
e) jazykovědné stati 

 
6. Čelakovského Ohlas písní českých převážně obsahuje: 

a) lyrické básně  
b) sociální balady 
c) náboženské texty 
d) lidové písně 
e) satirické básně 

 
7. Básně  Bohatýr Muromec a Ilja Volžanín patří do: …………………………………………………….. 
 
8. Mezi pohádkové hry J. K. Tyla patří: 

a) Jan Hus  
b) Strakonický dudák 
c) Kutnohorští havíři  
d) Lesní panna 
e) Divotvorný klobouk 
 



 
9. Karel Jaromír Erben je: 

a) herec  
b) dramatik 
c) sběratel lidové poezie 
d) básník 
e) povídkář 

 
10. Nadpřirozené síly se objevují v baladách: 

a) Věštkyně 
b) Kytice 
c) Záhořovo lože 
d) Vodník 
e) Polednice 

 
11. Mezi pohádky, které vydal K. J. Erben, patří: 

a) Zlatovláska 
b) Hrnečku vař 
c) Potrestaná pýcha 
d) Chytrá horákyně 
e) Panna a netvor 

 
12. Hlavní hrdina v romantismu: 

a) se přizpůsobuje okolí 
b) splývá s autorem 
c) je výjimečný 
d) je vyvržený ze společnosti 
e) se vyvíjí a proměňuje 

 
13. Bratři Grimmové jsou: 

a) Němci a sbírají německé pohádky 
b) Francouzi a píší historické romány 
c) Angličané a tvoří dramata 
d) Holanďané a vytvářejí cestopisy 

 
14. Alexandr Dumas st. napsal dílo: 

a) Chrám Matky boží v Paříži 
b) Tři mušketýři 
c) Červený a černý 
d) Jáma a kyvadlo 
e) Paní Bovaryová 

 
15. Autorem románu Ubožáci je: …………………………………………………………………. 
 
16. Alexandr Sergejevič Puškin patří do: 

a) ruské literatury a napsal román Evžen Oněgin 
b) anglické literatury a napsal román Ivanhoe 



c) polské literatury a napsal román Quo vadis 
d) slovinské literatury a napsal báseň Na hrobech indiánských 

 
17. Karel Hynek Mácha se: 

a) narodil se v Sobotce a je pohřben v Praze 
b) narodil se ve Zbirohu a je pohřben a na Slavíně 
c) narodil v Praze a je pohřben na Vyšehradě 
d) narodil v Praze a je pohřben v Litoměřicích 

 
18. Máj je: 

a) román ve verších 
b) drama  
c) epos 
d) novela 
e) lyricko-epická báseň 

 
19. Smyslem Máje bylo: 

a) oslavit jen lásku a jarní přírodu 
b) ukázat krásy přírody v protikladu s tragickým osudem člověka 
c) zdůraznit nezbytnost tvrdého trestu za zločin 
d) podtrhnout potřebu mateřské lásky 

 
20. Křivoklad je: 

a) povídka 
b) pověst 
c) román z cyklu Kat  
d) lyrická báseň 
e) báje 

 
 


