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Kontrolní test-SOU-L3-43 

 
1. Česká poválečná literatura zobrazovala hlavně:  

a) nespokojenost s nedostatky doby  
b) zážitky z války 
c) radost z osvobození 
d) krizi v mezilidských vztazích 
e) vztah člověka k přírodě 
 

2. V povídkové knize J. Drdy Němá barikáda je např. povídka: 
a) Kapři pro wehrmacht 
b) Panenství 
c) Pancéřová pěst 
d) Zákeřník 
e) Vyšší princip 

 
3. Povídka Jana Drdy z pražského povstání, ve které německý lékař střílí do hrajících si 

dětí, se nazývá: ……………………………………………… 
 

4. Osudy Zdeňka, který vede v koncentráku kartotéku vězňů, zachytil N. Frýd v románu: 
a) Noc a naděje 
b) Krabice živých 
c) Démanty noci 
d) Nemilovaná 
e) Smrt je mým řemeslem 

 
5. O osudech čs. letců v Anglii vypráví F. Jánský v románu: 

a) Válečný pilot 
b) Nebeští letci 
c) Noční let 
d) Letiště 
e) Nebeští jezdci 

 
6. Student Pavel a židovská dívka Ester jsou tragičtí hrdinové příběhu: 

……………………………………………….. 
 

7. Které Hrabalovo dílo zachycuje dobu okupace: 
a) Obsluhoval jsem anglického krále 
b) Harlekýnovy miliony 
c) Ostře sledované vlaky 
d) Postřižiny 

 
8. Intimní problémy mladého muže i jeho odvahu a statečnost ztvárnil: 

a) L. Fuks v Spalovači mrtvol 
b) J. Škvorecký v Zbabělcích 
c) B. Hrabal v Ostře sledovaných vlacích 



d) K. Ptáčník v Ročníku jednadvacet 
 
9. Povídky s židovskou tematikou Démanty noci napsal: 

a) N. Frýd 
b) J. Weil 
c) K. Sidon 
d) J. Otčenášek 
e) A. Lustig 

 
10. Koncentračním táborem prošli tito spisovatelé: 

a) O. Pavel 
b) B. Hrabal 
c) N. Frýd 
d) K. Poláček 
e) A. Lustig 
 

11. O vzpouře mladé polské Židovky před plynovou komorou je novela: 
a) Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 
b) Dita Saxová 
c) Deník A. Frankové 
d) Romeo, Julie a tma 
 

12. A. Lustig si zachránil život tím, že: 
a) uprchl z transportu smrti 
b) se celou válku ukrýval ve sklepení domu 
c) emigroval do USA 
d) vstoupil do cizinecké legie 

 
13.  O. Pavel napsal soubor povídek: 

a) Němá barikáda 
b) Povídky o sexu a manželství 
c) Jak jsem potkal ryby 
d) Smrt krásných srnců 
e) Slavnosti sněženek 
 

14. Román J. Škvoreckého, který vypráví o konci války v Náchodě, se jmenuje: 
a) Tankový prapor 
b) Směšné lásky 
c) Příběh inženýra lidských duší 
d) Prima sezóna 
e) Zbabělci 

 
15. Autobiografická postava v díle J. Škvoreckého se jmenuje:  

a) Miloš Hrma 
b) Chinaski 
c) Leoš Popper 
d) Danny Smiřický  


