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Památky a architektura – A1
Instrukce k testu:
Vyberte nejvhodnější možnost. (Správná je právě jedna z uvedených možností.)
1. Mezi národní parky v ČR nepatří
a) Českosaské Švýcarsko
b) Jeseníky
2. Slovácký verbuňk patří mezi tance
a) Mužské
b) Párové

c) Podyjí

d) Šumava

c) Ženské

d) Žádná z uvedených
možností

3. Co je biřmování?
a) Největší křesťanský
svátek zmrtvýchvstání
Ježíše Krista
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

b) Římskokatolický
c) Slavnost narození
d) Soubor iniciačních
církevní obřad
Ježíše Krista (25.
obřadů při dosažení
potvrzující příslušnost
prosince)
dospělosti, lišící se dle
k církvi přijatou při
jednotlivých regionů
křtu války byl
Formální příčinou vypuknutí Trojské
a) Achilleův spor
b) únos manželky krále
c) únos manželky
d) útěk Médeiy
s Hektorem o zlatou
Agamemnóna na
spartského krále
a povraždění jejích
zbroj z Héfaistovy
ostrov Svatá Helena
Paridem
i Iásonových dětí
dílny
Nejslavnější ženskou příslušnicí rodu Pernštejnů (a zároveň Lobkoviczů) byla:
a) Eufrosina Pernštejnská
b) Eusebie Pernštejnská
c) Jenovéfa Pernštejnská
d) Polyxena Pernštejnská
z Lobkovicz
z Lobkovicz
z Lobkovicz
z Lobkovicz
Výstava starého umění Národní galerie je umístěna v:
a) Arcibiskupském paláci
b) Černínském paláci
c) Dietrichsteinském
d) Šternberském paláci
v Praze
v Olomouci
v Praze
paláci v Brně
Světoznámý zakladatel přírodního léčitelství a vodoléčby stojící za rozvojem významné lázeňské oblasti ČR nesl jméno:
a) Vincenz Priessnitz
b) Heinrich Mattoni
c) Sebastian Kneipp
d) Karel Kašpar
Reitenberger
Vinařská oblast Čechy se dělí na tyto podoblasti:
a) severočeskou
b) mělnickou
c) znojemskou
d) pražskou a brněnskou
a jihočeskou
a litoměřickou
a brněnskou
Státní opera Praha a Národní divadlo v současnosti fungují:
c) jako jedna příspěvková
b) jako dvě oddělené
a) jako dvě oddělené
d) Státní opera Praha patří
státní příspěvkové
státní příspěvkové
organizace pod
městu, Národní divadlo
organizace, Státní
organizace
hlavičkou Národního
státu
opera v současnosti
divadla
není v provozu
Jako poslední byl/a do seznamů Světového kulturního dědictví UNESCO zapsán/a:
b) Jízda králů
c) Lednicko-valtický areál
d) židovská čtvrť a areál
a) jihočeská ves
benediktinského
Holašovice se
souborem 17 statků
kláštera s bazilikou
s typickými štíty
svatého Prokopa
v Třebíči
Slovanská epopej je v současnosti:
a) v Brně
b) v Českém Krumlově
c) v Moravském
d) v Praze
Krumlově
Brněnské divadlo Husa na provázku v současnosti vede:
a) Boleslav Polívka
b) Daniel Dvořák
c) Martin Stropnický
d) Vladimír Morávek
Jiří David se proslavil:
a) instalací neonového
b) prvním provedením Mé
c) vytvořením plastiky
d) zničením neonového
srdce na Pražském
vlasti mimo koncertní
Entropa v Bruselu
srdce na Pražském
Hradě
síň
hradě, které bylo
výrazem uměleckého
protestu

Zadání je oboustranné!

1/2

2013/2014

Památky a architektura

A1

14. Filmový festival v Karlových Varech se koná:
a) na přelomu června
b) na přelomu května
c) na přelomu října
d) v srpnu
a července
a června
a listopadu
15. Nejdražší obraz, jehož autorem je Čech, vydražený na české aukci po roce 1989 namaloval:
a) Kristián Kodet
b) František Kupka
c) Emil Filla
d) Karel Škréta
16. Architekt Josef Gočár proslul návrhy významných staveb a urbanistické koncepce pro město:
a) Brno
b) Hradec Králové
c) Pardubice
d) Vídeň
17. Největším správcem a provozovatelem sítě památkových objektů v České republice je:
a) Ministerstvo kultury
b) Ministerstvo pro místní
c) Národní památkový
d) Sdružení historických
rozvoj
ústav
sídel Čech Moravy
a Slezska
18. Pálená cihla se užívá určitě od:
a) antického Říma
b) na náročných stavbách
c) pozdní gotiky
d) 19. století
šlechty od konce 16.
století
19. Nejstarší kamenné mosty v Čechách stály ve městech
a) České Budějovice,
b) Hřensko, Praha, Písek
c) Písek, Praha, Hradech
d) Praha, Písek, Roudnice
Písek, Praha
Králové
nad Labem
20. Typickým příkladem dobře zachovalého tzv. vodního hradu v Čechách je:
a) Kašperk
b) Kokořín
c) Švihov
d) Točník
21. K hlavním tvůrcům tzv. dynamického barokního slohu v Čechách patří:
a) Jakub Auguston,
b) Kilián Ignác
c) Kryštof Dienzehofer,
d) Paolo della Stella,
Giovanni Santini,
Dienzehofer, Giovanni
Giovanni Santini,
Jindřich Koch, Kryštof
Jindřich Koch
Santini, Jakub
Paolo della Stella
Dienzenhofer
22. Tzv. památky UNESCO
Auguston
b) nelze z jejich seznamu
c) v případě ztráty svého
a) mohou svůj statut
d) využívají financování
odstranit
ztratit a opětovně žádat
statutu již nemohou být
z prostředků OSN
o zapsání na seznam po
na seznam opětovně
3 letech
zapsány
23. Kde se nachází most Golden Gate a jakého je typu?
d) San Francisco, ocelové
b) Londýn, řetězový most
c) New York,
a) Istanbul,
železobetonový most.
železobetonový
pilíře a mostovka
Skládá se z pilířů
obloukový most
zavěšená na lanech
a mostovky
24. Unikátní krematorium v Pardubicích, vystavěné v rondokubistickém stylu v roce 1923 navrhl architekt:
a) Josef Zítek
b) Josef Fanta
c) Pavel Janák
d) Karel Hubáček
25. V roce 1975 proběhl přesun Národní kulturní památky, kostela Nanebevzetí Panny Marie o několik stovek metrů. Kostel
se nachází:
a) v Příbrami
b) v Ostravě
c) ve Studénce
d) v Mostě
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