
LITERÁRNÍ KVÍZ 7 

1) Mýtus je: 

a) nepravdivý, vymyšlený příběh z dávné minulosti popisující počátek světa, původ bytostí… 

b) pravdivé vypravování o životě a světě 

c) nepravdivé vypravování o pohádkových bytostech 

2) Pověst je: 

a) zcela vymyšlený příběh , nic se v něm nezakládá na pravdě 

b) příběh s pravdivým historickým jádrem, ostatní jevy jsou smyšlené 

c) zcela pravdivé vypravování o šlechtických rodech 

3) A. Jirásek je autorem knihy: 

a) Staré řecké báje a pověsti 

b) Staré pověsti české 

c) Staropražské pověsti 

4) Co znamená pojem národní obrození? 

a) narození českého národa 

b) „vzkříšení“ českého jazyka, snaha o jeho podporu 

c) nauka o národním jazyce 

5) Božena Němcová se vlastním jménem jmenovala: 

a) Barbora Světáková 

b) Barbora Novotná (Panklová) 

c) Barbora Mužáková 

6) Božena Němcová byla sběratelkou: 

a) mincí 

b) b) známek 

c) pohádek 

7) Božena Němcová nenapsala: 

a) Divá Klára 

b) Babička 

c) V zámku a v podzámčí 

8) Karel Jaromír Erben pracoval také jako: 

a) dělník na stavbě 

b) lesník 

c) archivář hl. města Prahy 

9) Jmenuj alespoň 5 Erbenových básní ze sbírky Kytice: 

 

 

10) Nonsensová poezie je založená : 

a) na překvapivém, často nelogickém a bláznivém spojení slov 

b) na archaickém (zastaralém) spojování slov 

c) na přesném a dokonalém rýmu 

11) Cestopis je žánr literatury: 

a) dokumentární 

b) publicistické 

c) umělecké 



12) Co je to literatura science-fiction? Stručně vysvětli. 

 

 

 

13) Mezi základní znaky pohádky nepatří: 

a) vždy a za každých okolností humor 

b) symbolika čísel (3, 7, 9, 12) 

c) nadpřirozené bytosti 

14) Jmenuj nejznámější  autory pohádek (čeští  i zahraniční autoři):  

 

 

 

15) K pohádkovým postavičkám připiš jejich dvojici: 

a) Bob a ………………………. 

b) Křemílek a ……………………………. 

c)  motýl Emanuel a ………………………………….. 

d) Hurvínek a ……………………………………………… 

e) pták Ohnivák a ………………………………………… 

16) Které dílo nenapsal Jules Verne: 

a) Patnáctiletý kapitán 

b) Ocelové město 

c) Dvacet tisíc mil pod mořem 

d) Zavátý život 

17) Jaké byl národnosti Jules Verne? 

a) Němec 

b) Francouz 

c) Angličan 

d) Američan 

18) Autor příběhů o chlapeckém klubu Rychlých šípů se jmenoval: 

a) Josef Augusta 

b) Miloš Macourek 

c) Jaroslav Foglar 

19) Které dílo napsal Jaroslav Foglar? 

a) Záhada hlavolamu 

b) Harry Potter 

c) Pan učitel 

d) Hoši od Bobří řeky 

20) Jaký film jsi viděl /viděla v poslední době, který tě opravdu něčím zaujal a stručně vysvětli, 

čím byl pro tebe zajímavý. 


