Kreativní dílna - Test za I. pololetí

…………………………………………………..
jméno, příjmení

1/ V Pantheonu (= síni slavných postav naší minulosti) nově rekonstruovaného Národního muzea v Praze se mezi
významnými osobnostmi českých dějin nacházejí dva hudební skladatelé. Která dvojice jmen je správná?
a) Jan Václav Stamic, Josef Mysliveček
b) Bedřich Smetana, Antonín Dvořák
c) Leoš Janáček, Bohuslav Martinů
d) Josef Suk, Vítězslav Novák
2/ Co je to balet?
a) forma spojující dramatické divadelní představení se zpěvem a hudbou
b) forma scénického tance, využívající choreografii
c) divadelní útvar zábavního rázu s mluveným i zpívaným slovem
d) divadelní způsob vyjadřování pomocí mimiky a gestikulace
3/ Který z českých skladatelů významně přispěl k hledání a formování americké klasické hudby?
a) Jiří Benda
b) Josef Bohuslav Foerster
c) Zdeněk Fibich
d) Antonín Dvořák
4/ Ruský skladatel Modest Petrovič Musorgskij zkomponoval pro klavír významné dílo z názvem „Obrázky z
výstavy“. Uveďte správné jméno jiného významného světového skladatele, který Musorgského „Obrázky z výstavy“
přepracoval do často hrané orchestrální podoby.
a) Maurice Ravel
b) Jean Sibelius
c) Edward Elgar
d) Carl Nielsen
5/ Co je to dress code?
a) pravidlo upravující způsob oblékání a obouvání k určité příležitosti
b) označení pro oděv na maškarní ples
c) návrhy ošacení v digitální podobě
d) módní trendy v oblasti sportovních a funkčních oděvů
6/ Významný hudební skladatel, kterému vděčíme za základy hudebního školství v Brně (ZUŠ, konzervatoř, JAMU...)
se jmenuje:
a) Miloš Štědroň
b) Leoš Janáček
c) Bohuslav Martinů
d) Antonín Dvořák
7/ Leoš Janáček nenapsal:
a) Otče náš
b) Po zarostlém chodníčku
c) Její pastorkyňa
d) Má vlast
8/ Fundace ve starobrněnském klášteře učila mladé hochy:
a) zpěv a hru na hudební nástroje
b) cizí jazyky
c) zpěv a rétoriku
d) psaní knih
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9/ Její pastorkyňa se ve světě přezdívá jako:
a) Janůfa
b) Jenůfa
c) Kostelnička
d) Šárka
10/ Leoš Janáček žil v letech:
a) 1750 - 1813
b) 1892 - 1948
c) 1854 - 1928
d) 1689 - 1732
11/ Durová tónina s třemi křížky se nazývá:
a) E dur
b) A dur
c) H dur
d) D dur
12/ Dynamické znaménko „mf“ znamená:
a) silně
b) slabě
c) středně silně
d) velmi silně
13/ Označení tempy "adagio" znamená:
a) mírně
b) pomalu
c) rychleji
d) velmi rychle
14/ Tanec "polka" se rozšířil v hudebním období:
a) baroko
b) klasicismus
c) romantika
d) moderna
15/ Hudební nástroj "dudy" patří mezi nástroje:
a) žesťové
b) dřevěné
c) smyčcové
d) lidové

Hodnocení na vysvědčení:

………………………………………………………….

Datum:

………………………………………………………….

Test opravil:

………………………………………………………….
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