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Kreativní dílna - Test za I. pololetí   ……………………………………………….. 
              jméno, příjmení   
 
 
1. Umělec, který vede orchestr a zpěváky při nastudování a interpretaci hudebních 
nebo hudebnědramatických děl se nazývá: 
a) direktor 
b) dirigent 
c) diskutér 
d) designér 
 
2. Život a tvorba Antonia Vivaldiho byla úzce spjata s významným kulturním 
střediskem barokní doby. Které to bylo? 
a) Padova 
b) Sorrento  
c) Benátky 
d) Syrakusy 
 
3. Jedna z nejproslulejších Mozartových oper Don Giovanni měla světovou 
premiéru: 
a) v Praze  
b) v Madridu 
c) ve Stockholmu 
d) v Glasgow  
 
4. K nejvýraznějším klavírním virtuózům a skladatelům, jejichž tvorba spočívala 
zejména v klavírní tvorbě patří: 
a) Massenet, Offenbach 
b) Chopin, Liszt 
c) Paganini, Slavík 
d) Monteverdi, Telemann 
 
5. Nejslavnější Bizetova opera, která byla mj. inspirací i k baletnímu a filmovému 
zpracování se jmenuje: 
a) Albina 
b) Bianca 
c) Carmen 
d) Venus 
 
6. Kdo zkomponoval na světových scénách často uváděné opery La boheme, Tosca, 
Madama Butterfly či Turandot? 
a) Smetana 
b) Schubert 
c) Ravel 
d) Puccini 
 
7. Určete správné jméno skladatele velmi oblíbené opery Lazebník sevillský: 
a) Auber 
b) Franck 
c) Bruckner 
d) Rossini 
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8. Operní repertoár bychom si už neuměli představit bez titulů jako např. La traviata, 
Rigoletto, Aida či Nabucco. Kdo tyto velké opery zkomponoval? 
a) Verdi 
b) von Weber 
c) Vaňhal 
d) Webern 
 
9. K českým nehmotným tradicím lidové kultury patří jedna z výtvarného oboru, 
která posloužila mj. jako inspirace k vytvoření designu stejnokrojů výpravy českých 
sportovců na Letních olympijských hrách, uskutečněných v roce 2021. Uveďte 
správný název: 
a) modrotisk 
b) batika 
c) hedvábný brokát  
d) látka kašmír 
 
10. Nemateriální statky tradiční lidové kultury České republiky mj. zahrnují také 
hudební a taneční tradice. Které mezi ně patří?  
a) jazzové a swingové podvečery, latinskoamerické taneční karnevalové průvody 
b) hra na sitár, taiko 
c) tanec hula, flamenco 
d) slovácký verbuňk, valašský odzemek, dudácká tradice, skřipácká muzika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnocení na vysvědčení:   …………………………………………………………. 
 
Datum:     …………………………………………………………. 
 
Test opravil:     …………………………………………………………. 


