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Kontrolní test-SOU-L3-41 

 
1. Téma 1. světové války najdeme v prózách:  

a) A. de Exupéryho 
b) O. Wilda 
c) E. M. Remarquea 
d) E. Hemingwaye 
e) M. Šolochova 
 

2. Která z výpovědí o meziválečné tvorbě není pravdivá: 
a) literatura je velmi pestrá námětově 
b) literatura je různorodá formou zpracování 
c) literatura je jednotvárná 
d) válka utlumila potřebu lidí zaznamenávat prožité dojmy 

 
3. V románu Na západní frontě klid E. M. Remarque vychází: 

a) z vlastní fantazie 
b) z novinových článků 
c) z vlastních zážitků ze západní fronty 
d) z vyprávění svých spolužáků, kteří ve válce bojovali 

 
4. Mezi Remarqueovy romány o emigrantech patří: 

a) Tři kamarádi 
b)  Jiskra života 
c) Stíny v ráji 
d) Noc v Lisabonu 
e) Černý obelisk 

 
5. Jaký byl osud E. M. Remarquea, když se dostal k moci Hitler: 

……………………………………………………………… 
 
6. Který román nenapsal E. M. Remarque: 

a) Nebe nezná vyvolených  
b) Citadela 
c) Vítězný oblouk 
d) Divoké palmy 
e) Něžná je noc 

 
7. E. Hemingway je řazen do skupiny spisovatelů poznamenaných 1. světovou válkou, 

tuto generaci nazýváme: 
a) rozhněvaní mladí muži 
b) neorealisté 
c) beatníci 
d) ztracená generace 

 
8. Která Hemingwayova díla se zabývají vztahem člověka a přírody: 



a) Stařec a moře 
b) Sbohem, armádo  
c) Zelené pahorky africké 
d) Komu zvoní hrana 

 
9. Smrt E. Hemingwaye byla mimořádná, neboť: 

a) zahynul na safari v Africe 
b) se zastřelil  svou loveckou puškou 
c) zabil se při seskoku padákem 
d) otrávil se svítiplynem 

 
10. Milostný příběh vojáka a ošetřovatelky za 1. světové války zachytil: 

a) E. Hemingway v románu Sbohem, armádo 
b) E. M. Remarque v románu Na západní frontě klid 
c) R. Rolland v díle Petr a Lucie 
d) A. Barbusse v románu Oheň 
 

11. Z které historické události vychází román Komu zvoní hrana: 
………………………………………….. 

 
12. Novela R. Rollanda o milenecké dvojici, která zahyne v kostele při náletu, se nazývá: 

a) Když v ráji pršelo 
b) Petr a Lucie 
c) Romeo, Julie a tma 
d) Romeo a Julie 

 
13. Malý princ je pohádkový příběh: 

a) B. Němcové 
b) K. J. Erbena 
c) H. CH. Andersena 
d) A. de Saint-Exupéryho 
e) bratří Grimmů 
 

14. Mezi tzv. letecké romány A. de Saint-Exupéryho patří: 
a) Nebeští jezdci 
b) Noční let 
c) Válečný pilot 
d) Citadela 

 
15. Které tvrzení o A. de Saint-Exupérym je pravdivé: 

a) letecký konstruktér 
b) novinář 
c) hrabě 
d) letec 
e) spisovatel 

 
 


