
Co si pamatuješ z literatury?          7.ročník     

 

1. Které tvrzení není pravdivé? 

a)  Lyrika je vyjádřený prožitek, cit, stav duše autora. 

b) Lyrika je odrazem básníkova vztahu ke světu. 

c) Lyrika je literárním vyprávěním děje, příběhu vypravěčem. 

 

2.  Které z následujících slov je totožné (je synonymem) ke slovu drama? 

a) próza 

b) divadelní hra 

c) tragédie 

 

3.  Základní stavební jednotku básně, jeden řádek z básně, nazýváme: 

a) rým 

b) verš 

c) sloka 

 

4. Ve které dvojici nejsou synonyma? 

a) sloka = strofa 

b) básnictví = poezie 

c) lyrika = epika 

 

5. Vyber správná tvrzení (více než 1 možnost může být správná). Fantastické prvky se objevují v: 

a) mýtech 

b) pohádkách 

c) dílech žánru fantasy a science fiction 

 

6. Která věta je pravdivá? 

a) Premiéra je opakované divadelní představení. 

b) Rým obkročný má rýmové schéma A A B B. 

c) Povídka je kratší epická próza s jednodušším dějem. 

 

7. Co do řady nepatří? kapitola, odstavec, sloka 

a) kapitola 

b) odstavec 

c) sloka 

 

8. Jak se nazývá promluva dvou postav? 

a) dialog 

b) monolog 

c) trialog 

 

9. Jak říkáme části, kdy promlouvá postava sama k sobě (vnitřní rozhovor)? 

a) dialog 

b) monolog 

c) zmatení smyslů 

 

 

 



10. Ve které dvojici nejsou synonyma? 

a) hlavní hrdina = protagonista 

b) životopis = biografie 

c) protiklad = personifikace 

 

11. Vyberte z ukázek metaforu (metafora = přenesení významu na základě vnější podobnosti): 

a) Veverčí zuby řekly 

b) Na listu zářily perly rosy 

c) V lese tančily luzné víly 

 

12. Ve kterém bodě je zastoupen epiteton? (epiteton = básnická přívlastek): 

a) Ovoce hněvu rychle zrá 

b) Potůček zpívá svoji píseň 

c) Brunátné slunce rudě zasvitnulo 

 

13. Najdi personifikaci: (personifikace = zosobnění, oživení neživé věci): 

a) čekanky modré žalují u cest 

b) v mrazivé chýši tam ptáčata zbyla 

c) zvadlé ruce sobě zahřívá 

 

14. Hyperbola je v bodě (hyperbola = nadsázka, zveličení pojmenované skutečnosti): 

a) a řeka kypí, vzteká se 

b) stokrát jsem tě prosila 

c) žhavý kotouč putuje oblohou 

 

15. Na kterém řádku nejsou synonyma? 

a) hyperbola = nadsázka 

b) epiteton = básnický, ozdobný přívlastek 

c) metafora = zosobnění 

 

16. Přiřaď k ukázkám odpovídající druh rýmu. Každou z možností můžeš využít jen jednou: 

a) Jaroslav Seifert: Píseň o Viktorce  c) Karel Jaromír Erben: Kytice z pověstí národních 
Jde každému smrt mlčky vstříc,       Pohnul se obraz na stěně - 
nemilosrdná pilná žnečka.        i vzkřikla panna zděšeně; 
Neodpočine, neposečká        lampa, co temně hořela, 
a jde zas dál jakoby nic.        prskla a zhasla docela. 
 

b) Adolf Heyduk: Dej mi ruku   d) Jan Neruda: Písně kosmické 
Srdci je třeba opory,         Jak lvové bijem o mříže, 

píseň se z něho ztrácí,        jak lvové v kleci jatí, 
jako ti z kypré obory         my bychom vzhůru k nebesům    
mlhami zastření ptáci,        a jsme zde Zemí spjatí. 

 Sdružený rým  a b c d 
 Střídavý rým  a b c d 
 Obkročný rým  a b c d 
 Přerývaný rýma a b c d 
 
 



17. Přiřaď k jednotlivým ukázkám odpovídající typ textu. Každou z možností můžeš použít jen jednou: 
a) Přišel k nám bílý kůň,      e) U potoka roste kvítí, 

Zalehl celý dvůr.           říkají mu petrklíč. 
             Na koho to slovo padne, 

b) Byla jedna babka,           ten musí jít z kola pryč. 
Prodávala jabka. 
Za děravý groš,      f) Polámal se mraveneček, 
Prodala jich koš.          ví to celá obora. 
            O půlnoci zavolali 

c) ROMEO:  Láskou zkouším. K té, co mě nemiluje.     mravenčího doktora. 
BENVOLIO:  Že by byl sám líbezný Amorek      Doktor klepe na srdíčko, 
  Takový ras a nebyl na to lék?       potom píše recepis: 
ROMEO: Pásku má na očích, aby se netrefil,      „Třikrát denně prášek cukru, 
  A stejně najde poslepu svůj cíl.      bude chlapík jako rys.“ 
 

d) Když liška prvně uviděla lva, 
zdálo se jí, že zcepení z té hrůzy. 
Když podruhé je osud svedl brzy, 
byla už menší její obava.    říkanka  a     b     c     d     e     f 
Když zápětím sešli potřetí,    hádanka  a     b     c     d     e     f 
cítila se už v bezpečí     pohádka  a     b     c     d     e     f   
a dala se s ním do řeči.    rozpočítadlo  a     b     c     d     e     f 
Tak člověk často před někým se klepe,  veršovaná bajka a     b     c     d     e     f 
než si ho prohlídne a pozná trochu lépe.  Veršované drama a     b     c     d     e     f 
 

18. Doplň ke každému dílu literární žánr: 

a) Robinson Crusoe     I. balada 

b) Tři zlaté vlasy děda Vševěda    II. pohádka 

c) O Horymírovi      III. román 

d) Polednice      IV. pověst 

e) O Mínotaurovi      V. bajka 

f) O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách   VI. Mýtus 

 

19. Přiděl správnou pohádku ke správnému autorovi: 

a) Tři zlaté vlasy děda Vševěda 

b) Zlatovláska 

c) Chytrá horákyně    B.Němcová a b c d e f 

d) Rozum a Štěstí     K.J.Erben a b c d e f 

e) Potrestaná pýcha 

f) Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

 

20. Které dvojice k sobě patří? 

a) Sherlock Holmes    I.      Julie 

b) Robinson Crusoe    II.     Šárka 

c) Pták Ohnivák     III.    Martínek 

d) Romeo      IV.    doktor Watson 

e) Hanýžka     V.     liška Ryška 

f) Rychlonožka     VI.    Pátek 

g) Ctirad      VII.   Červenáček 

 

 



21. Která postava nepatří do Starých pověstí českých? 

a) Bivoj 

b) Durynk 

c) Matěj Brouček 

d) Vlasta 

 

22. Co je příčinou neštěstí v sociální baladě? 

a) nadpřirozená bytost 

b) nespravedlivé společenské poměry 

c) zlý, pomstychtivý člověk 

d) neočekávané neštěstí 

  

23. Kdo z jmenovaných nepatří k mušketýrům Alexandra Dumase? (může být více než jedna správná odpověď) 

a) Porthos 

b) D´Artagnan 

c) Aramis 

d) Rochefort 

e) Athos 

 

24. Který příběh nenalezneš v bibli? 

a) O potopě světa 

b) O Prométheovi 

c) O stavění věže a zmatení jazyků 

d) O Davidu a Goliášovi 

 

25. Která z pohádek nepatří k příběhům Tisíce a jedné noci? 

a) Aladinova kouzelná lampa 

b) Kráska a zvíře 

c) Ali Baba a čtyřicet loupežníků 

d) Dobrodružství námořníka Sindibáda 

 

26. Co není pravda o Prométheovi? 

a) Stvořil lidi z bláta a vody. 

b) Naučil lidi pracovat. 

c) Ukradl pro lidi oheň. 

d) Utopil se v moři, když mu sluneční žár roztavil vosk na křídlech. 

 

27. Co nehrozilo Odysseovi cestou z Trojské války: 

a) zpívající Sirény 

b) obři Kyklopové 

c) bludiště Labyrint 

d) Skylla a Charybda 

 

28. Manželem Libušiny sestry Kazi se stal: 

a) Ctirad 

b) Krok 

c) Přemysl 

d) Bivoj 

Sebehodnocení: 



a) Pracoval/a jsem úplně sama bez pomoci. 

b) Pracoval/a jsem úplně sama jen s pomocí knih (učebnic, příruček, internetu). 

c) Potřeboval/a jsem občas poradit. 

d) Potřeboval/a jsem poradit s většinou úkolů, pomáhaly mi i různé příručky. 

 


