
Vědomostní test  
1. Jak se nazývají textové nebo hudební vsuvky v gregoriánském chorálu? 

a) tropy 
b) sekvence 
c) officia 
 

2. Jana z Arku na hranici je 
a) mystérium Clauda Debussyho 
b) oratorium Arthura Honeggera 
c) kantáta Vincenta d ´Indyho 
 

3. Kdo je autorem skladby Podivuhodný mandarin? 
a) Giacomo Puccini 
b) Leonard Bernstein 
c) Béla Bartók 
 

4. Česká filharmonie vznikla na spolkové bázi a jako samostatné těleso působí od roku 
a) 1881 
b) 1891 
c) 1901 
 

5. Shakespearova Bouře inspirovala z českých skladatelů 
a) Bedřicha Smetanu 
b) Zdeňka Fibicha 
c) Otakara Ostrčila 
 

6. Mezi umělecké směry 20. století nepatří 
a) surrealismus 
b) manýrismus 
c) kubismus 
 

7. Pojem monáda, označující nejprostší, nedělitelnou jednotku světa, zavedl do filozofie 
a) Platón 
b) G. Bruno 
c) F. Nietsche 
 

8. Mezi malíře – expresionisty nepatří 
a) Edvard Munch 
b) Oskar Kokoschka 
c) Edouard Manet 
 

9. Autorem obrazu Zrození Venuše asi z roku 1485 je 
a) Boticelli 
b) Tizian 
c) Rembrandt 
 

10. Autorem divadelní hry Úklady a láska je 
a) Carlo Goldoni 
b) Calderón de la Barca 
c) Friedrich Schiller 
 

11. Předjímka znamená 
a) rychle hraný ozdobný tón, který předchází notě hlavní 
b) tón, který zazní na lehké době, ale patří následujícímu akordu na těžké době 
c) důraz na notě lehké 



12. f g as b c d es f  je stupnice 
a) aiolská 
b) mixolydická 
c) dorská 
 

13. as – hes – des – f  je 
a) kvintsextakord měkce velkého septakordu 
b) kvintsextakord dominantního septakordu 
c) sekundakord měkce malého septakordu 
 

14. approssimativamente znamená 
a)   prosebně 
b) přibližně 
c) hlučně 
 

15. passacaglia je 
a) smuteční pochod 
b) barokní variační forma 
c) povinný tanec v barokní suitě 
 

16. Slavná divadelní budova La Scala stojí 
a) v Římě 
b) v Neapoli 
c) v Miláně 
 

17. Kolik sekund interpret hraje sedm čtyřčtvrtečních taktů, je-li tempo MM 70? 
a) 24´´ 
b) 28´´ 
c) 32´´ 
 

18. Zaplatí-li Vám agentura honorář 2400 Kč hrubého s 30% daní, kterou Vám ihned strhne, dostanete 
a) 1600 Kč 
b) 1640 Kč 
c) 1680 Kč 

  
19. Která myšlenková operace je opakem dedukce? 

a) analýza 
b) indukce 
c) analogie 

  
20. Teokracie je vládou 

a) duchovenstva 
b) klanové rady starších 
c) šlechty 

  
21. Nejnižší územně-správní jednotkou v ČR je 

a) město 
b) obec 
c) kraj 

  
22. Nuncius je označení pro 

a) mezinárodního arbitra 
b) papežského vyslance 
c) římského konzula 
 



23. Mezi nositele Nobelovy ceny míru nepatří 
a) Václav Havel 
b) Jásir Arafat 
c) Martin Luther King 

 
24. Kdo provedl ve filosofii antropologický obrat? 

a) Platon 
b) Arristipos 
c) Sokrates 

 
25. Z Hegelovy teorie dialektiky vycházel 

a) Adam Smith 
b) Karl Marx 
c) Benito Mussolini 



Vědomostní test 
1. Claudio Abbado je 

a) italský tenorista 
b) filmový a operní režisér původem z Itálie 
c) dirigent původem z Itálie 
 

2. Gregoriánský chorál je nazván podle Řehoře Velikého (Gregorius Magnus), který byl papežem 
a) ve 3. století 
b) v letech 590-604 
c) v letech 1050-1074 
 

3. Kantátu Svatební košile podle K. J. Erbena napsal 
a) Vítězslav Novák 
b) Antonín Dvořák 
c) Zdeněk Fibich 
 

4. Tympanon je označení pro 
a) bicí hudební nástroj 
b) součást portálu 
c) starověký dechový nástroj 
 

5. Mezi umělecké směry 20. století nepatří 
a) expresionismus 
b) manýrismus 
c) surrealismus 
 

6. Kdo nenapsal symfonii? 
a) Bedřich Smetana 
b) Franz Liszt 
c) Fryderyk Chopin 
 

7. Jean Jacques Rousseau svými filozofickými názory ovlivnil 
a) Francouzskou revoluci 
b) zrovnoprávnění náboženství tzv. Milánským ediktem 
c) nástup protireformace 
 

8. Malíři Monet, Manet, Renoir, Pissarro a Sisley jsou představiteli směru 
a) avantgarda 
b) kubismus 
c) impresionismus 
 

9. Autorem obrazu Sixtinská Madona, který je chloubou Drážďanské galerie, je 
a) Michelangelo 
b) Raffael Santi 
c) Leonardo da Vinci 
 

10. Autorem dramatu Elektra je 
a) Sofoklés 
b) Shakespeare 
c) Arrigo Boito 
 

11. Průtah je 
a) melodický tón 
b) zvláštní forma předtaktí 
c) tón znějící delší dobu, zatímco v ostatních hlasech je pohyb 



12. es f g as hes ces d es je stupnice 
a) cikánská dur 
b) harmonická dur 
c) harmonická moll 
 

13. f – as- d je 
a) sextakord zmenšeného kvintakordu 
b) zmenšený sextakord 
c) neúplný zmenšený septakord 
 

14. Appassionato znamená 
a) přibližně 
b) vášnivě 
c) s důrazem 
 

15. Fuga je 
a) renesanční vokální forma 
b) barokní forma 
c) starý dechový nástroj 
 

16. Kdo je autorem románu Idiot? 
a) A. P. Čechov 
b) F. M. Dostojevskij 
c) L. N. Tolstoj 
 

17. Interpret hrál osm čtyřčtvrtečních taktů v tempu MM 80 dvacet sekund. Znamená to, že hrál 
a) příliš rychle 
b) správně v tempu 
c) příliš pomalu 
 

18. Strhla-li Vám agentura 400 Kč při hrubém honoráři 1200 Kč a daňové srážce 30%, strhla Vám 
a) příliš málo 
b) správně 
c) příliš mnoho 
 

19. Mezi tzv. sókratovské školy nepatří škola 
a) élidská 
b) stoická 
c) kynická 
 

20. Detailní návod k vládnutí a udržení moci i za cenu použití násilí formuluje ve spise Vladař 
a) Erasmus Rotterdamský 
b) John Locke 
c) Niccolo Machiavelli 
 

21. Sociální darwinismus se pojí s ideologií 
a) nacismu 
b) komunismu 
c) liberalismu 
 

22. Pojem frakce označuje 
a) dezorganizovanou podskupinu v politické straně 
b) část zákona, která byla dodána během projednávání 
c) skupinu, která se odštěpila od jiné, k níž dříve náležela 

 



23. Amnesty International se snaží 
a) bojovat proti globálnímu kapitalismu 
b) dosáhnout propuštění politických vězňů 
c) propagovat celosvětovou amnestii 
 

24. Kdo z českých reformátorů 15. stol. odmítá násilí a útlak a hájí myšlenku neprotivení se zlu 
násilím? 

a) Jan Hus 
b) Petr Chelčický 
c) Jan Milíč z Kroměříže 
 

25. Kdy a kde vzniká antická filozofie? 
a) v 7.-6. stol. na pobřeží Malé Asie 
b) v 5. stol. v Aténách 
c) v 7.-6. stol. v Aténách 


