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Kontrolní test-SOU-L3-44 
 
1. Česká literatura byla inspirována především válečnými událostmi z let: 

……………………………………… 
 
2. Poměry v protektorátu Čechy a Morava jsou vylíčeny např. v díle: 

a) K. Čapka 
b) J. Otčenáška  
c) M. Pujmanové 
d) J. Drdy 
e) K. Poláčka 

 
3. Složitou dobu „heydrichiády“ zobrazil J. Drda v povídce: 

a) Smrt krásných srnců 
b) Předtucha 
c) Golet v údolí 
d) Pancéřová pěst 
e) Vyšší princip 

 
4. Povídková kniha J. Drdy Němá barikáda zachycuje mimo jiné: 

a) období vzniku republiky 
b) období „pražského povstání“ 
c) únorové události roku 1948 
d) mnichovské události 

 
5.  Autorem díla Reportáž psaná na oprátce, které je záznamem části domácího 

protifašistického odboje, je:  
a) J. Čapek 
b) V. Řezáč 
c) A. Lustig 
d) I. Olbracht 
e) J. Fučík 

 
6. O osudech lidí z koncentračního tábora vypráví román N. Frýda: 

a) Vítězný oblouk 
b) Smrt je mým řemeslem 
c) Sophiina volba 
d) Krabice živých 
e) Jiskra života 

 
7. A. Lustig ve většině svých románů věnuje pozornost: 

a) vztahům mezi Čechy a Slováky 
b) pronásledování Židů 
c) vyhnání Sudetských Němců 
d) osudům emigrantů 

 
8. Tragický milostný příběh z doby okupace vytvořil J. Otčenášek pod názvem: 



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

 
9. O zrůdnosti fašistické ideologie vypovídá román L. Fukse: 

a) Spalovač mrtvol 
b) Lazaretní vlak 
c) Reportáž psaná na oprátce 
d) Nebeští jezdci 
e) Zbabělci 

 
10. Strýc Prošek, pes Holan, rodina Popperova se objevují v díle O. Pavla: 

………………………………………… 
 
11. Pro tvorbu O. Pavla jsou charakteristické tyto znaky: 

a) humorný nadhled 
b) pesimismus 
c) lyrické prvky 
d) odtažitost od přírody 
e) mystické prvky 

 
12. B. Hrabal zachytil konec války v novele: 

a) Slavnosti sněženek 
b) Perlička na dně 
c) Ročník jednadvacet 
d) Ostře sledované vlaky 

 
13. K častým motivům děl z let 1946 – 1950 patřily: 

a) válečné události 
b) budování nové společnosti 
c) milostné vztahy 
d) filosofické otázky existence 
e) pohledy do dávné minulosti 

 
14.  „Budovatelský román“ reprezentuje např. kniha: 

a) B. Hrabala Postřižiny 
b) V. Řezáče Nástup 
c) J. Marka Nad námi svítá 
d) J. Otčenáška Plným krokem 

 
15. O prožitcích lidí po únorovém převratu 1948 vypráví román J. Otčenáška: 

a) Občan Brych 
b) Život proti smrti 
c) Byl jednou jeden dům 
d) Kulhavý Orfeus 
e) Když v ráji pršelo 



 
 

 
 
 
 

 


