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

               jméno, příjmení   
 
 
 
1. V písemné mailové komunikaci platí rovněž nepsaná pravidla. Jaká je společenská norma pro odpověď na mail? 
a/  do dvou dnů 
b/  do týdne 
c/  do 2-3 týdnů 
d/  do 30 dnů 
 
 
2. Která z uvedených trojic významných umělců z oblasti hudby, výtvarného umění a literatury tvořila v období 
renesance? 
a/ Čajkovskij, Delacroix, Mickiewicz 
b/ Bach, Rubens, Lope de Vega 
c/ Korngold, Klimt, Thákur 
d/ Palestrina, Michelangelo, Dante 
 
 
3. Význam český sochař, řezbář a medailér Otakar Španiel je autorem pamětní desky na domě  
U zlatého jednorožce. Tato deska připomíná jednu z návštěv Ludwiga van Beethovena v Čechách. Ve kterém městě 
se nachází? 
a/ v Luhačovicích 
b/ ve Strážnici 
c/ v Praze 
d/ v Písku 
 
 
4. Jak se jmenoval jeden z nejvýznamnějších skladatelů zejména klavírních děl, mezi něž patří i několik opusů 
mazurek, polonéz a valčíků?  
a/ Béla Bartók 
b/ Joseph Haydn 
c/ Fryderyk Chopin 
d/ Francois Couperin 
 
 
5. Ve Zlatém sále Wiener Musikverein (proslulé vídeňské koncertní budovy) se mj. každoročně konají velmi oblíbené 
Novoroční koncerty. Do programu těchto koncertů bývají velmi často zařazovány skladby rodiny rakouských 
skladatelů. Jaké měli tito skladatelé příjmení? 
a/ Strauss 
b/ Offenbach 
c/ Kálmán 
d/ Mayerbeer 
 
 
6. Adventem (z latinského adventus = příchod) se označuje období duchovní přípravy na významný svátek. Na který? 
a/ Velikonoce 
b/ jarní rovnodennost 
c/ Vánoce 
d/ Letnice 
 
 
7. Kdo je autorem České mše vánoční (někdy nazývané mše Hej mistře)? 
a/ Josef Václav Stamic 
b/ Jan Václav Hugo Voříšek 
c/ Zdeněk Fibich 
d/ Jakub Jan Ryba 
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8. S vánoční tématikou se setkáváme také v jednom z nejznámějších a nejoblíbenějších baletů  Čajkovského. Jak se 
tento jeho slavný balet jmenuje? 
a/ Rej skřítků 
b/ Z pohádky do pohádky 
c/ Král duchů 
d/ Louskáček 
 
 
9. Významnou součástí vánočních slavností v německy mluvících zemích je Vánoční oratorium, jehož autorem je: 
a/ Felix Mendelssohn-Bartholdy 
b/ Johann Sebastian Bach 
c/ Wolfgang Amadeus Mozart 
d/ Robert Schumann 
 
 
10. Ke skladatelskému odkazu Ludwiga van Beethovena patří: 
a/ klavírní sonáta “Patetická”, opera Fidelio, Symfonie d moll se závěrečnou Ódou na radost 
b/ balet Louskáček, opera Evžen Oněgin, Klavírní koncert b moll 
c/ cyklus symfonických básní Má vlast, opera Libuše, klavírní skladba Jiřinková polka 
d/ orchestrální skladby Lašské tance, Taras Bulba, opera Káťa Kabanová 
 
 
 
Hodnocení na vysvědčení:   …………………………………………………………. 
 
Datum:     …………………………………………………………. 
 
Test opravil:    …………………………………………………………. 


