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Celé jméno uchazeče:________________________________ 

Datum, obor studia:__________________________________ 

Test kulturně – historických znalostí 

pro obory výtvarné obory 

 

 

1. Do jakého uměleckého slohu patří „Věstonická venuše“?     1b. 

a) pravěké umění 

b) antické umění 

c) románské umění 

d) gotické umění 

2. Kde se nachází gotická katedrála Notre Dame, kde v roce 2019 vypukl požár?       1b. 

a) v Paříži 

b) v Praze 

c) ve Vídni 

d) v Remeši 

3. Kde se nachází Sixtínská kaple ?     1b. 

a) v Paříži 

b) v Praze 

c) v Římě 

d) v Londýně 

4. Který český panovník založil univerzitu v Praze?       1b. 

a) Josef II. 

b) Jiří z Poděbrad 

c) Rudolf II. 

d) Karel IV. 

5. Co nepatří do románského umění?        1b. 

a) fresková výzdoba 

b) malá okna 

c) opěrný systém 

d) rotunda 

6. Umělecké dílo „Poslední večeře od Leonarda da Vinci“ je?        1b. 

a) románský oltář 

b) gotická malba 
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c) barokní stropní freska  

d) renesanční freska 

7. Pomocí čísel chronologicky seřaďte tyto umělecké slohy? (1 nejstarší; 5 nejmladší)    1b. 

baroko 

gotika 

rokoko 

renesance 

románský sloh 

8. Kde se nachází „České korunovační klenoty“?      1b. 

a) Katedrála svatého Víta  

b) Lednicko-valtický areál  

c) Karlštejn  

d) na Karlově mostě 

9. Pro barokní sloh je charakteristická        1b. 

a) Křížová klenba 

b) Bohatá zdobnost 

c) Absence perspektivy 

d) abstrakce 

10. Pomocí čar spojte osobnost a druh výtvarné činnosti, kterou se zabývala?     4b. 

Pablo Picasso  užité umění (nábytkář) 

Michael Thonet architekt 

Jan Kaplický             street artový umělec 

Banksy                        malíř 

11. Do kterého slohu spadá toto sochařské dílo?        1b.  
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otika 

d)  baroko 

12. Kteří z uvedených umělců se nemohli za svého života setkat?       1b. 

a) Petr Parléř a Mistr Theodorik 

b) Rembrandt van Rijn a Petr Paul Rubens 

c) Leonardo da Vinci a Claude Monet 

d) Gian Lorenzo Bernini a Francesco Borromini 

13. Která stavba je na obrázku?       1b. 

 

 

 

14.  Do egyptského starověké umění  patří  1b. 

a) rotunda 

b) pyramida 

c) bazilika 

d) Kristus 

15. Do kterého z uvedených uměleckých slohů řadíme předměty na obrázcích?      1b. 

a)antika 

b)gotika 

c) kubismus 

d) secese 
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16. Rozhodněte, jak jdou historické epochy správně časově po sobě?      1b. 

a) pravěk, starověk, novověk, středověk 

b) pravěk, starověk, středověk, novověk 

c) pravěk, středověk, starověk, novověk 

17. Kdo je autorem první renesanční kupole ve Florencii v kostele Santa Maria del 

Fiore? 1b. 

a) Giacomo della Porta 

b) Fillipo Brunelleschi 

c) Rafael Santi 

d)Leon Batista Alberti 

18. Co je to zátiší?      1b. 

a) výtvarné dílo, které zobrazuje postavu 

b) výtvarné dílo, které zobrazuje stavbu 

c) výtvarné dílo, které zobrazuje soubory předmětů z neživé nebo živé přírody 

d) výtvarné dílo, které používá různé druhy materiálů 

19. Která ideologie měla zásadní vliv na středověké umění v Evropě? 1b. 

a) marxismus 
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b) křesťanství 

c) budhismus 

d) islám 

20. V antické mytologii vystupují: 1b. 

a) světci 

b) tajemné postavy, draci 

c) ďáblové a andělé 

d) titáni, bohové, polobohové 

21. Perspektiva, kupole, sgrafito a knihtisk jsou důležitými prvky pro       1b. 

a) období gotického slohu  

b) období románského slohu 

c) období renesančního slohu 

d) období barokního slohu  

 

22. Kdy byla objevena Amerika?         1b. 

a)  1395 

b)  1492 

c)  1495 

d)  1592 

 

23. Jak zní jméno malíře, jehož dílo bylo vydraženo letos za téměř 90milionů korun? 1b. 

a)Bohumil Kubišta 

b)Jan Saudek 

c)František Kupka 

d)Petr Brandl 

 

24. Kdy datujeme vznik Československé republiky?       1b. 

 

25. Napište 3 zámky nebo hrady, které se nachází v České republice?                  1b. 

 

26. Které 3 galerie nebo muzea v České republice jste navštívili?                      1b. 

 

27. Jaké znáš zahraniční galerie nebo muzea? Napiš alespoň 3                    1b. 

 

 

Kde jste se dozvěděli o této škole?  

 


