
Kreativní dílna - Test za I. pololetí     ……………………………………………….. 

               jméno, příjmení   
 
 
1. Concerto grosso je: 
a/ vystoupení hudebníků ve velkém sále 
b/ forma koncertní skladby pro skupinu sólistů a orchestr 
c/ hudební dílo se scénickým tancem 
d/ muzikantský výraz pro obal na kontrabas 
 
2. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro se poprvé konal v roce: 
a/ 1946 
b/ 1900 
c/ 1884 
d/ 1989 
 
3. Cyklus symfonických básní Má vlast její autor Bedřich Smetana zkomponoval rovněž ve verzi pro: 
a/ smyčcové kvarteto 
b/ dechové kvinteto 
c/ čtyřruční klavír 
d/ smíšený sbor 
 
4. Je-li na pozvánce na kulturní či jinou společenskou akci uvedeno označení Black tie, znamená: 
a/ konaní akce v prostorách s výzdobou v černé barvě 
b/ dobročinnou akci s prodejem černých kravat 
c/ libovolný černý oděv 
d/ předepsaný oděv pro návštěvníky – muž černý smoking s bílou košilí a motýlkem, žena večerní roaleta v černé, 
případně jiné tmavé barvě 
 
5. Které jméno označuje slavnou firmu, vyrábějící klavíry: 
a/ Steinway 
b/ Steinbeck 
c/ Steiner 
d/ Steinbach 
 
6. Jaký je význam pojmu canon, canone, kánon: 
a/ skladba, ve které se objevuje imitace výstřelů 
b/ opera zkomponovaná na vojenské téma 
c/ druh kontrapunktické kompoziční práce, založené na opakování hudebních myšlenek 
d/ dílo pro velký symfonický orchestr a sbor 
 
7. Co označuje slovo matiné: 
a/ kulturní akce konaná dopoledne 
b/ společenské setkání v pozdních večerních hodinách 
c/ vystoupení recitátora s hudebním doprovodem  
d/ koncert po 18. hodině 
 
8. Jaký je správný význam pojmu roráty: 
a/ skladebné formy sborové hudby 
b/ specifická podoba ranní mariánské mše v době adventní 
c/ noční liturgické zpěvy 
d/ dílo pro sólové zpěváky za doprovodu orchestru 
 
9. Slavné dílo Vánoční oratorium (soubor šesti kantát) zkomponoval: 
a/ Orlando di Lasso 
b/ Claudio Monteverdi 
c/ Giovanni Pierluigi da Palestrina 
d/ Johann Sebastian Bach 
 



10. Beethoven byl dovršitelem  
a) klasicismu 
b) romantismu 
c) baroka 
d) impresionismu 
 
11. Celé jeho jméno zní  
a) Ludwig Beethoven 
b) Jan Křtitel Beethoven 
c) Ludwig van Beethoven 
d) Johann Wolfgang von Beethoven 
 
12. Napsal dokončených 
a) 13 symfonií 
b) 6 symfonií 
c) 10 symfonií 
d) 9 symfonií 
 
13. Známý sbor "Óda na radost" najdeme v  
a) 5. symfonií c moll "Osudové" 
b) 1. symfonií C dur 
c) 6. symfonií "Pastorální" 
d) 9. symfonií d moll 
 
14. Kompozice Píseň pro Elišku je psaná pro 
a) klavír 
b) harmonium 
c) symfonický orchestr 
d) housle a klavír 
 
15. Accelerando, allegro, vivace, piú mosso, ritardando určují 
a) tempo 
b) dynamiku 
c) agogiku 
d) frázování 
 
16. Do skupiny dřevěných dechových nástrojů nepatří 
a) fagot 
b) klarinet 
c) hoboj 
d) trombón 
 
17. Partitura jsou noty pro 
a) jednotlivé zpěváky sboru 
b) hráče orchestru 
c) dirigenta 
d) sólisty 
 
18. Tónika, subdominanta a dominanta jsou 
a) I, IV a V stupeň 
b) II, IV a V stupeň 
c) I, VI a V stupeň 
d) I, IV a III stupeň 
 
Hodnocení na vysvědčení:   …………………………………………………………. 
 
Datum:     …………………………………………………………. 
 
Test opravil:    …………………………………………………………. 


