
17   LITERÁRNÍ KVÍZ – 7. ROČNÍK  

 

1) Vyjmenuj 5 postav z knihy „Babička“ od Boženy Němcové. 

 

 

 

2) K daným citátům napiš názvy básní Erbenovy Kytice: 

a) „U lavice dítě stálo, z plna hrdla křičelo…“ 

b) „Nevesely, truchlivy jsou ty vodní kraje…“ 

c) „Poznaly dítky matičku po dechu…“ 

d) „Vyšla dívčina jako květ, neviděl také krásy svět…“ 

 

 

3) Znáš knihy světových autorů? Dokonči jejich názvy: 

a) H. Ch. Andersen: Císařovy…………………………... 

b) Jack London: Volání ………………………………… 

c) Mark Twain: Dobrodružství ………………………… 

d) Antoine de Saint-Exupéry: Malý ……………………. 

 

4) Které dvojice patří k sobě? 

a) Sherlock Holmes               Julie 

b) Robinson Crusoe               Šárka 

c) Pták Ohnivák                     doktor Watson 

d) Romeo                                Šebestová 

e) Ctirad                                 Liška Ryška 

f) Mach                                  Pátek 

 

5) Rozděl správně pohádky: 

a) Tři zlaté vlasy děda Vševěda 

b) Zlatovláska 

c) Chytrá Horákyně                                  Božena Němcová 

d) Rozum a Štěstí                                      Karel Jaromír Erben 

e) Potrestaná pýcha 

f) Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

 

6) K dílům přiřaď autora: 

a) Divá Bára                                     Karel Čapek 

b) Bylo nás pět                                 Eduard Bass 

c) Klapzubova jedenáctka                Božena Němcová 

d) Já, Baryk                                      Jan Neruda 

e) Povídky malostranské                  Karel Poláček 

f) Dášeňka                                        František Nepil 

 

7) Kdo pronesl následující slavné výroky: 

a) „Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se dotýká…“ 

b) „Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému 

přáli.“ 

c) „Nebát se a nekrást.“ 

d) „Po přejití vichřic hněvu vláda věcí tvých do rukou tvých se zase navrátí, ó lide 

český!“ 



8) K postavě dětského hrdiny uveď název díla a jméno autora: 

a) Petr Bajza - 

b) Barunka Prošková - 

c) Tom Sawyer- 

 

9) Vyjádři stručnou větou, co dělá v divadle: 

a) režisér- 

b) maskér- 

c) dramaturg- 

d) výtvarník- 

 

10) Jak se jmenuje pohádková kniha Jana Wericha? 

a) Fimfrfál 

b) Fanfárum 

c) Fimfárum 

d) Futurum 

 

11) Doplň ke každému dílu literární žánr: 

a) O Popelce- 

b) O Horymírovi- 

c) Polednice- 

d) Babička- 

 

12) Jak se jmenovali řečtí bohové, kteří sídlili na hoře Olymp? 

a) vládce bohů 

b) manželka vládce bohů 

c) bohyně moudrosti 

d) bůh moří 

e) bohyně krásy a lásky 

 

13) Doplň: 

a) Roku……….přišli do Velkomoravské říše…………………………………….. 

b) Pozval je velkomoravský kníže………………………………………………… 

c) Pocházeli z města………………………………………………………………. 

d) Mezi Slovany měli šířit………………………………………………………… 

 

14) Vyber pravdivá tvrzení: 

a) Barunka měla sestru Amálku. 

b) J. R. R. Tolkien je autorem knihy Hobit. 

c) Libuše měla za sestru Tazi. 

d) Péťa Bajza byl jedináček. 

 

15) Odpověz na otázky: 

a) Jak se jmenuje soubor pohádek z Orientu? 

b) Jak se jmenovala princezna, která vyprávěla pohádky ukrutnému králi? 

c) Jaký osud by ji čekal, kdyby krále příběhy nezaujaly? 

 

 

 


