
Jak se jmenoval mocný a pro Evropu 
nebezpečný tatarský panovník?

a) Čomolungma

b) Čurila Plenkovič

c) Čingischán



Zlatá Koruna je:

a) jméno kláštera cisterciáků v Jižních Čechách 
založeného Přemyslem Otakarem II.

b) pojmenování peněz Slavníkovců

c) koruna, kterou si nechaly zhotovit české královny



Co bylo námětem první sochařské výzdoby 
ve vstupu do románských kostelů?

a) souboje pohanských bohů se světci

b) postavy světců a výjevy ze života Krista

c) bohatí panovníci a jejich válečné výpravy



První románské sochy byly:

a) podobné jedna druhé, bez přesných detailů a 
pohybu, připomínaly spíše sloupy

b) přesně a živě vypracované, ve tvářích se jim 
zrcadlilo utrpení

c) většinou nahé nebo jen velmi málo ustrojené



Co byla urbura?

a) baret, který na hlavě nosili královští sloužící

b) podíl panovníka z dolování drahých kovů

c) část města, která vznikala za hradbami 
středověkých měst



Kdo/co to byla Trubka „přízednice“?

a) pražská poustevnice, která se nechala téměř 
zcela zazdít v přístavku kostela

b) hudební nástroj oblíbený v nižších 
společenských vrstvách

c) speciální nástroj používaný při stavbě prvních 
zděných domů



Co je to baptisterium?

a) křtitelnice, místo, kde se v kostele křtí

b) nazývaly se tak šatlavy, kam se zavíraly 
pomlouvačné ženy – baby

c) odborný název pro kulatý románský oblouk



Sv. Vojtěchovi, který byl zabit na misii, je 
připisováno autorství písně:

a) Kdož sú Boží bojovníci

b) Hospodine pomiluj mi

c) Tisíc mil



Kdo napsal operu Šárka, tragický příběh 
lásky Šárky a Ctirada?

a) Antonín Dvořák

b) Zdeněk Fibich

c) Ivan Mládek



Byla Božetěcha manželkou kronikáře 
a kněze Kosmase?

a) ne, kněží se přece nemohou ženit

b) ano, v tomto historickém období byli kněží 
běžně ženatí

c) ne, jeho manželka se jmenovala Venuše



Odkud přišli Chodové, strážci hraničních 
hvozdů s Bavorskem?

a) žili na Chodsku odjakživa

b) byli najati v Německu

c) přišli z Polska



Jak se jmenovala žena, kterou podle 
legendy uviděl kníže Oldřich, a přestože 
byla pradlena, pojal ji za manželku?

a) Růžena

b) Božena

c) Mařena






