
Celé jméno uchazeče:___________________ 

       

Test kulturně – historických znalostí 
 

1. Do kterých dvou uměleckých oborů patří „Vila Tugendhat“? 

a) užité umění 

b) architektura 

c) malířství 

d) sochařství 

2. Do kterého slohu řadíme špitální areál Kuks? 

a) gotika 

b) biedermeier 

c) baroko 

3. Které stavby se účastnil Petr Parléř? 

a) Loosova vila 

b) katedrála Božského spasitele v Ostravě 

c) Svatovítská katedrála na Pražském hradě 

4. Kteří dva čeští panovníci vybudovali významné umělecké sbírky? 

a) Jan Lucemburský 

b) Jiří z Poděbrad 

c) Václav IV. 

d) Rudolf II. 

5. Freska je? 

a) technika zdobení omítky 

b) způsob malby na plátno 

c) svislá nosná konstrukce 

6. Nejznámější u nás nalezená pravěká soška se jmenuje? 

a) Věstonická Venuše 

b) Sedící písař 

c) neolitický býk z Bílan u  Kutné Hory 

 



 

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

- empír 

- gotika 

- baroko 

- renesance 

- románský sloh 

8. Glazura je? 

a) hladká povrchová úprava keramiky 

b) hladká povrchová úprava moderního designového nábytku 

c) hladká povrchová úprava starožitných kovových předmětů 

9. Třicetiletá válka, započatá bitvou na Bílé hoře v roce 1620, spadá do slohu? 

a) klasicismus 

b) baroko 

c) empír  

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

Petr Paul Rubens   užité umění (nábytkář) 

Michael Thonet   architekt 

Jan Santini Aichel   sochař 

Michelangelo Buonarroti  malíř 

11. Do kterého stavebního slohu spadá stavba na obrázku a jak se jmenuje? 

a) baroko 

b) funkcionalismus 

c) gotika 

d) románský sloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

a) Paul Gauguin a Vincent van Gogh 

b) Rembrandt van Rijn a Petr Paul Rubens 

c) Gian Lorenzo Bernini a Francesco Borromini 

d) Caravaggio a Pablo Picasso 

13. Spojte čarou umělecké dílo a umělce? 

Leonardo da Vinci    Müllerova vila 

Adolf Loos     Mona Lisa 

Michelangelo Buonarroti   David 

14. „Tančící dům“ v Praze projektoval? 

a)Vlado Milunić a Frank Owen Gehry 

b)Jan Kaplický 

c)David Černý 

15. Napište jména tří galerií, které jste navštívili? 

- 

- 

- 

16. Napište jména tří muzeí, která jste navštívili? 

- 

- 

-  

17. Do kterého z uvedených uměleckých směrů 

řadíme předměty na obrázcích? 

 a) rokoko 

 b) empír 

 c) klasicismus 



 d) secese 


