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Výtvarné umění

A1

Výtvarné umění – A1
Instrukce k testu:
Vyberte nejvhodnější možnost. (Správná je právě jedna z uvedených možností.)
1. Pomník na horním konci Václavského náměstí v Praze od Josefa Václava Myslbeka je pomník:
a) M. Jana Husa
b) Sv. Václava
c) Sv. Zikmunda
d) TGM
2. Fotograf Josef Sudek a malíř Emil Filla zachytili dramatickou krásu proměny české krajiny podřízené těžbě uhlí:
b) Na západním okraji
a) Na východním okraji
c) V Českém lese
d) V Česko-saském
Českého středohoří
Českého středohoří
Švýcarsku
3. Stěžejními tématy děl výtvarníka Františka Tichého byly/o:
a) Cirkus a divadlo
b) Filmové prostředí
c) Hrady a zámky
d) Krajinné náměty
4. Který český televizor patřil mezi nejúspěšnější a tvarově nejčistší
a) Lotos 1961—64
b) Merkur 1970-77
c) Oravan 1982-90
d) Orion 1963-70 z Tesly
z Tesly Pardubice
z Tesly Pardubice
z Tesly Jihlava
Pardubice
5. Pod jakou značnou se vyrábí reedice botasek?
a) Classic 66
b) Classic 68
c) Patriot 80
d) Patriot 86
6. Kdo vytvořil logo Pražského jara, jednoho z nejvýznámnějších hudebních festivalů na světě?
a) František Muzika
b) František Tichý 1947
c) Jan Bauch 1956
d) Jan Němec 1946
v roce
1946
7. Kdo
byl vyhlášen
českým designérem roku 2011
a) Aleš Najbrt
b) Jiří Belda
c) Petr Babák
d) Štěpán Malovec
8. Ve kterém českém městě existuje Národní muzeum fotografie
c) V Ostravě
d) V Praze
a) V Brně
b) V Jindřichově Hradci
9. Logo ŠKODA AUTO obsahuje tradičně stylizovaný obrázek
a) Křídla – symbol
b) Oko – symbol
c) Peří - symbol rozletu
d) Šíp - symbol rychlosti
a cílené aktivity
kreativity
prozíravosti
10. Jaký je název českého tradičního dětského nakladatelství, působícího na trhu více než 40 let
a) Albatros
b) Baobab
c) Egmont
d) Ohníček
11. 3D filmem, ať už v původní či nové verzi, není:
a) Avatar
b) Kozí příběh
c) Titanic
d) 300: Bitva
u Thermopyl
12. Jiří David se proslavil:
c) vytvořením plastiky
d) zničením neonového
a) instalací neonového
b) prvním provedením Mé
Entropa v Bruselu
srdce na Pražském
srdce na Pražském
vlasti mimo koncertní
hradě, které bylo
Hradě
síň
výrazem uměleckého
protestu
13. Novým šéfdirigentem České filharmonie se stal od sezóny 2012/13 dlouholetý šéf BBC Symphony Orchestra
a) Jakub Hrůša
b) Jiří Bělohlávek
c) Jiří Kout
d) Simon Rattle
14. Šéfdirigentem České filharmonie je bývalý dlouholetý šéf BBC Symphony Orchestra
a) Simon Rattle
b) Jiří Kout
c) Jakub Hrůša
d) Jiří Bělohlávek
15. Cena Jindřicha Chalupeckého je cenou za počin v oblasti:
a) výtvarného umění
b) hudby
c) divadla
d) památkové péče
16. Slovanská epopej je v současnosti umístěna:
a) v Moravském
b) v Českém Krumlově
c) v Praze
d) v Brně
Krumlově
17. 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
18. Mezi národní parky v ČR nepatří
a) Českosaské Švýcarsko
b) Jeseníky
c) Podyjí
d) Šumava
19. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu může volit
a) každý občan České
c) každý občan České
b) každý občan České
d) každý občan ČR starší
republiky starší 15 let,
republiky starší 18 let,
republiky starší 21 let,
15 let, pokud za něj
který nebyl zbaven
který nebyl zbaven
který nebyl zbaven
rozhodne zákonný
svéprávnosti
svéprávnosti
svéprávnosti
zástupce
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20. Co je biřmování?
a) Největší křesťanský
svátek zmrtvýchvstání
Ježíše Krista
21.

22.

23.

24.

25.
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b) Římskokatolický
c) Slavnost narození
církevní obřad
Ježíše Krista (25.
potvrzující příslušnost
prosince)
k církvi přijatou při
křtuznamená:
Corporate Identity kulturní instituce
a) diverzita zaměstnanců
b) identifikace organizace
c) jednotný vizuální styl
s potřebami trhu
Co znamená slovo mandala v lamaismu?
a) Kniha obsahující
b) Mystický obraz
c) Pruh látky, ze kterého
náboženské texty
vytvářený z barevného
mniši ovíjením
písku sypáním
vytvářejí oděv
Autorka slavné české ”Domácí kuchařky” Magdalena D. Rettigová žila
a) na přelomu 19. a 20.
b) v pobělohorském
c) v 1. pol. 19. století,
století, kniha je
období, kniha je psána
kniha je mimo jiné
proslulá svými
vrcholnou tzv.
významným dokladem
jazykovými archaismy
”veleslavínskou
obrozenecké češtiny
češtinou”
Mezi hry žižkovského Divadla Járy Cimrmana nepatří:
a) Záskok
b) Vyšetřování ztráty
c) Besídka zvláštní školy
třídní knihy
Josef Škvorecký ve svých knihách mnohokrát zpodobnil své rodné město, kterým je:
a) Vrchlabí
b) Roudnice nad Vltavou
c) Hronov
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d) Soubor iniciačních
obřadů při dosažení
dospělosti, lišící se dle
jednotlivých regionů
d) rozhodování v rámci
korporace
d) Rituální zpěv

d) v 1. pol. 18. století,
kniha je poznamenána
silnou proporcí
germanismů

d) Lijavec aneb hra
s opravdovým deštěm
d) Náchod
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