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Kreativní dílna - Test za II. pololetí    ………………………………………………….. 
                  jméno, příjmení   
 
 
1/ Děj románu francouzského spisovatele Gastona Lerouxe se odehrává v jednom z nejslavnějších operních divadel. 
Jaký je název této knihy, podle níž vzniklo také několik filmů i slavný muzikál? 
a) Fátima 
b) Fantom opery 
c) Faliraki 
d) Fantaghiro 
 
2/ Co znamená zkratka UNESCO? 
a) mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou všechny uznávané státy světa 
b) nadace pro rozvojové programy 
c) organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu 
d) světová organizace duševního vlastnictví 
 
3/ La Scala označuje 
a) jeden ze světově nejproslulejších operních domů 
b) kino pro prezentaci italských filmů 
c) skalní restaurace 
d) označení společnosti výrobců dekoračních divadelních látek 
 
4/ Royal Albert Hall – jedna z největších věhlasných světových koncertních síní – se nachází ve městě: 
a) Sydney 
b) Mexico City 
c) New York 
d) Londýn 
 
5/ Označte správný význam slova jazz 
a) umělecký směr inspirovaný antickými vzory 
b) původně americký hudební styl, který vznikl na začátku 20. století mezi afroamerickou komunitou 
c) meditační hudba 
d) jednohlasý zpěv, zpívaný větším počtem osob 
 
6/ Která dvojice jmen (vždy skladatele a malíře) patří do období impresionismu? 
a) Bach / Vermeer 
b) Palestrina / Raphael 
c) Debussy / Monet 
d) Schumann / Goya 
 
7/ „S úderem kotlů“, „Hodiny“, „Na odchodnou“ - jen tři názvy z mnoha slavných symfonií významného skladatele 
hudebního klasicismu. Kterého? 
a) Johaness Brahms 
b) Orlando di Lasso 
c) Sergej Sergejevič Prokofjev 
d) Joseph Haydn 
 
8/ Co označuje slovo dolce v italském hudebním názvosloví: 
a) ve dvojnásobném tempu 
b) neklidně 
c) zpomalovaně 
d) sladce, jemně, lahodně 
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9/ Bedřich Smetana žil v období: 
a) romantismu 
b) klasicismu 
c) baroka 
d) impresionismu 
 
10/ Divadlo, jehož kapelníkem byl Smetana v letech 1866 - 1874 neslo název: 
a) Národní 
b) Semafor 
c) Prozatimní 
d) Stavovské 
 
11/ Má vlast je cyklus: 
a) 3 symfonických básní 
b) 6 vokálních motet 
c) 2 symfonicko - vokálních básní 
d) 6 symfonických básní 
 
12/ Prodaná nevěsta je: 
a) opera 
b) balet 
c) činohra 
d) muzikál 
 
13/ Kompozice "Proč bychom se netěšili" pochází z: 
a) Libuše 
b) Mé vlasti 
c) Tří salonních polek 
d) Prodané nevěsty 
 
14/ Ve kterém městě se každoročně koná "Smetanův" festival: 
a) Brno 
b) Litomyšl 
c) Göteborg 
d) Hradec Králové 
 
15/ Nejnižší mužský hlas je: 
a) baryton 
b) tenor 
c) alt 
d) bas 
 
16/ Velikonoční festival duchovní hudby se každoročně koná v: 
a) Praze 
b) Brně 
c) Olomouci 
d) Plzni 
 
 
Hodnocení na vysvědčení:  …………………………………………………………. 
 
Datum:     …………………………………………………………. 
 
Test opravil:    …………………………………………………………. 


