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Kreativní dílna - Test za II. pololetí   ……………………………………………….. 
              jméno, příjmení   
 
 
 
1/ Označte tři základní druhy dřeva, které se používají ke stavbě houslí: 
a) smrk, javor, eben 
b) tis, olše, topol 
c) borovice, dub, habr 
d) jinan, akát, cypřiš 
 
2/ Jedno z nejproslulejších děl pro housle a komorní orchestr od Antonia Vivaldiho nese název: 
a) Rok v přírodě 
b) Od jara k zimě 
c) Čtvero ročních dob 
d) Dvanáct měsíců 
 
3/ Kteří skladatelé patřili k houslovým virtuózům a komponovali především pro housle: 
a) Paganini, Wieniawski, Sarasate 
b) Smetana, Suk, Janáček 
c) Couperin, Voříšek, Hummel 
d) Puccini, Wagner, Berg 
 
4/ Jeden slavný barokní skladatel svým originálním Koncertem pro čtvery housle inspiroval jiného 
barokního velikána ke zpracování tohoto hudebního materiálu do verze Koncertu pro čtyři 
klavíry. O jakou dvojici jmen skladatelů se jedná: 
a) Spohr, Vieuxtemps 
b) Vivaldi, Bach 
c) Debussy, Fauré 
d) Novák, Fibich 
 
5/ Ženské zpěvní hlasy jsou: 
a) soprán, alt, tenor 
b) soprán, mezzosoprán, alt 
c) tenor, baryton, bas 
d) mezzosoprán, tenor, baryton 
 
6/ Jevištní umělecká forma, v níž vystupující umělci text (libreto) zpívají, se jmenuje: 
a) opera 
b) pantomima 
c) balet 
d) melodram 
 
7/ Mezi barokní hudební skladatele řadíme: 
a) L. v. Beethovena, W. A. Mozarta, J. Myslivečka 
b) J. S. Bacha, B. Smetanu, L. Janáčka 
c) F. Couperina, G. Verdiho, C. Debussyho 
d) J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho 
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8/ Tanec furiant hudebně zpracoval v cyklu Slovanské tance: 
a) Leoš Janáček 
b) Bohuslav Martinů 
c) Antonín Dvořák 
d) Bedřich Smetana 
 
9/ Fundace byla: 
a) koncertní síň v Brně 
b) hudební škola pod vedením mnichů v opatství na Starém Brně 
c) sonáta, která se hrála při významných příležitostech 
d) starý název konzervatoře 
 
10/Alfons Mucha byl: 
a) malíř, hudebník 
b) malíř, skladatel 
c) malíř, sochař 
d) hudebník, herec 
 
11/ Romantická hudba obsahuje: 
a) církevní - staré tóniny, stále stejné tempo 
b) výhradně staré tóniny, neustálé změny tempa 
c) bohatou dynamiku, staré tóniny 
d) měnící se tempo, dynamiku, zpěvnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnocení na vysvědčení:   …………………………………………………………. 
 
Datum:     …………………………………………………………. 
 
Test opravil:     …………………………………………………………. 


