
LITERÁRNÍ KVÍZ – 7. TŘÍDA (3)                               

 

1) Jaký mají rým následující verše? 

 

„Co to máš, má milá, za pasem?“ 

„Růženec s sebou vzala jsem.“ 

„Zahoď to proklaté klokočí,  

jako had tebe obtočí.“ 

 

a) sdružený 

b) střídavý 

c) obkročný 

d) přerývaný 

 

2) Z jaké balady a sbírky je výše uvedená ukázka? Kdo je jejím autorem? 

 

 

 

3) Který příběh nenalezneš v bibli? 

 

a) O potopě světa 

b) O Prométheovi 

c) O stavění věže a zmatení jazyků 

d) O Davidu a Goliášovi 

 

4) Kdy a kde byl upálen Jan Hus? 

a) 6. června 1420 v Praze 

b) 6. července 1419 v Římě 

c) 16. června 1415 v Kostnici 

d) 6. července 1415 v Kostnici 

 

5) Pověst je: 

a) podrobné vyprávění zajímavé události 

b) příběh popisující hrdinské činy 

c) příběh z minulých dob s pravdivým jádrem, ale mnohé údaje jsou vymyšlené 

d) příběh, v němž pravda vítězí nad zlem 

 

6) Která z těchto knih nepatří mezi díla Julese Verna? 

a) Dvacet tisíc mil pod mořem 

b) Pět neděl v balóně 

c) Ocelové město 

d) Pouští a pralesem 

 

7) Jan Amos Komenský je pohřben: 

a) v Praze 

b) v polském Hvězdně 

c) v Naardenu v Holandsku 

d) v Herbornu v Německu 

 

 



8) Který český literát je nositelem Nobelovy ceny za literaturu? 

a) František Hrubín 

b) Karel Čapek 

c) Božena Němcová 

d) Jaroslav Seifert 

 

9) Rozhovor dvou nebo více jednajících postav na jevišti se nazývá: 

a) monolog 

b) dialog 

c) epitaf 

d) personifikace 

 

10) Kterou knihu nenapsal Karel Čapek? 

a) Dášeňka 

b) Devatero pohádek 

c) Povídání o pejskovi a kočičce 

d) Povídky z jedné a z druhé kapsy 

 

11) Která postava nepatří do Starých pověstí českých? 

a) Bivoj 

b) Krok 

c) Libuše 

d) Divá Bára 

 

12) Kdo je autorem Starých pověstí českých? 

 

 

13) Který z autorů nepsal či nepíše verše pro děti? 

a) Jiří Žáček 

b) Josef Václav Sládek 

c) Zdeněk Svěrák 

d) Karel Hynek Mácha 

 

14) Zvol správnou charakteristiku bajky: 

a) popisuje život zvířat v divočině 

b) příběh člověka a jeho oblíbeného zvířete 

c) zvířata jednají jako lidé a jejich příběhy nutí k zamyšlení nad špatnými lidskými 

vlastnostmi 

d) lidé se proměňují ve zvířata nebo jsou do zvířat zakleti 

 

15) Vyber z daných možností znaky balady: 

a) smutný děj, přímá řeč, šťastný konec 

b) je radostná a úsměvná, vystupují v ní nadpřirozené bytosti 

c) epická báseň, smutný děj, tragický konec, za provinění je krutý trest 

d) lyrická báseň, podrobné líčení přírody a milostného citu 

 

 

 

 

 


