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Pracovní list
Souhrnný test
Světová avantgardní poezie
1. Která definice vystihuje nové tzv. avantgardní básnické směry?
a) dodržování tradičních postupů, respektování pevné formy a interpunkce
b) novátorský přístup k vnímání okolní reality, destrukce skutečnosti,
mnohopohledovost, nové formy vyjádření, experimenty s jazykem
c) využití výrazových prostředků prózy, strohost a jednoduchost
2. Která definice odpovídá charakteristice literárního směru
kubofuturismus?
a) nesmyslná slova, slovesa pouze v infinitivu, hravost, experiment se slovy
b) volný proud vědomí, pravidelný rým, princip absolutní náhody
c) mnohotematičnost, volný verš, odstranění interpunkce, asociace představ
3. Báseň uspořádaná do obrazce se nazývá:
a) hologram
b) kaligram
c) anagram
4. Kteří autoři vytvářeli kaligramy?
a) Breton, Tzara
b) Morgenstern, Apollinaire, Cocteau
c) Eluard, Chlebnikov
5. Který z literárních směrů vytváří básně obrazového tvaru – kaligramy?
a) kubofuturismus
b) dadaismus
c) surrealismus
6. Jak se jmenuje český básník, který se inspiroval Apollinairovým
pásmem?
a) Jaroslav Seifert
b) František Halas
c) Jiří Wolker

7. Známý experimentátor s básnickým jazykem postavil svou báseň na
slovní hříčce. Jak se tento verš nazývá?
Ni Valkýry, ni ryk lavin.
Niva rtů. Nit s…
(Velemir Chlebnikov: Razin)
a) kaligram
b) palindrom
c) intonační verš
8. Futurističtí básníci
a) obdivovali technickou civilizaci moderní doby
b) opěvovali selský život
c) chtěli zachytit duševní život člověka v rozsáhlých poemách
9. Osvobozená slova, snaha o zachycení pohybu, zvuků, rychlosti, se
uplatňuje ve směru:
a) futurismus
b) kubismus
c) surrealismus
10. Přiřaďte k následujícím autorům jejich tvůrčí metodu:
a) zaumnyj jazyk
b) osvobozená slova
c) polytematické pásmo
I) Filippo Tomaso Marinetti
II) Guillaume Apollinaire
III) Velemir Chlebnikov
Ib
IIc
IIIa
11. Mezi základní dadaistické postupy nepatří:
a) snaha šokovat měšťáckou společnost
b) mystifikace, černý humor
c) obdiv k civilizaci a válce
12. Dadaismus vznikl ve Švýcarsku. Za jeho zakladatele je považován:
a) T. Tzara
b) Ch. Morgenstern
c) M. Ray
13. Zobrazení pocitů úzkosti, prázdnoty, zoufalství, lidské psychiky je
základním znakem:
a) impresionismu
b) expresionismu
c) symbolismu

14. Literární expresionismus se rozšířil v letech 1910 – 1920 především v
(ve):
a) Německu
b) Švýcarsku
c) Francii
15. Který umělecký směr hledá inspiraci v lidském podvědomí a pracuje
s automatickými texty?
a) futurismus
b) kubismus
c) surrealismus
16. Co nebývá předmětem zájmu surrealistů?
a) logika
b) fantazie
c) podvědomí
17. K nejvýznamnějším představitelům světového surrealismu patří:
a) P. Eluard, A. Breton
b) T. Tzara, Ch. Morgenstern
c) T. Marinetti, V. Chlebnikov

Česká avantgardní poezie
1. Prvním sborníkem poezie 1. poloviny 20. století byl:
a) Manifest poetismu
b) Manifest České moderny
c) Almanach Devětsilu
2. Která výpověď neslouží jako charakteristika proletářské poezie?
a) přiblížit se dělnictvu, bojovat proti sociálnímu útlaku
b) poezie se chce podílet na revoluční přeměně světa, chce se stát
kolektivní záležitostí
c) úsilí o poznání krás světa
3. Wolkerova sbírka proletářské poezie nese název:
a) Host do domu
b) Těžká hodina
c) Svatý Kopeček

4. Který z následujících výroků vystihuje podstatu poetismu?
a) Je založen na principu náhodnosti věcí a nesmyslnosti vztahů.
b) Zachycuje složité skutečnosti z mnoha úhlů pohledu.
c) Využívá fantazie a inspiruje se lidovou zábavou.
5. Kdo je autorem básně Edison?
a) V. Nezval
b) J. Seifert
c) J. Wolker
6. Surrealismem byl ve své tvorbě ovlivněn:
a) J. Wolker
b) J. Zahradníček
c) K. Biebl
7. Nezvalova sbírka Žena v množném čísle byla vytvořena pod vlivem:
a) surrealismus
b) proletářské poezie
c) poetismus
8. Nobelovu cenu za literaturu obdržel český básník:
a) J. Wolker
b) V. Nezval
c) J. Seifert
9. Moderním avantgardním směrem spjatým výlučně s českým
prostředím je:
a) civilismus
b) poetismus
c) dadaismus

Výtvarné avantgardní směry 1. poloviny 20. století
1. Které směry nepatří k výtvarným avantgardním směrům?
a) expresionismus, dadaismus, surrealismus
b) naturalismus, realismus
c) geometrická abstrakce, kubismus
2. Přiřaďte definice a názvy výtvarných směrů
a) směr zachycující nitro člověka, zobrazující jeho úzkostné psychické stavy
b) okolní realita je rozložena a zobrazena pomocí strohých geometrických
tvarů, včetně zobrazování lidských postav, uměleckých předmětů
c) směr čerpající z podvědomí, vznikají tzv. automatické malby
d) směr využívající principu náhody a rušící hranice mezi uměleckými žánry,
do výtvarného umění přinesl tzv. koláž
e) směr využívající geometrických linií a obrazců, důležitá byla duchovní
svoboda a představy
I)
Surrealismus
II)
Kubismus
III)
Expresionismus
IV)
Geometrická abstrakce
V)
Dadaismus
Ic
IIb
IIIa
IVe Vd
3. Přiřaďte výtvarné směry a jejich představitele
a) německá skupina Der blaue Reiter, E. Munch (norský malíř)
b) S. Dalí, J. Miró
c) P. Picasso, G. Braque
d) T. Tzara, M. Ray
e) V. Kandinskij, P. Klee

Ic

I)
II)
III)
IV)
V)

Kubismus
Geometrická abstrakce
Expresionismus
Surrealismus
Dadaismus

IIe

IIIa

IVb

Vd

Řešení testu:
Světová avantgardní poezie
1b, 2c, 3b, 4b, 5a, 6c, 7b, 8a, 9a, 10 Ib IIc IIIa, 11c, 12a, 13b, 14a, 15c,
16a, 17a

Česká avantgardní poezie
1c, 2c, 3b, 4c, 5a, 6c, 7a, 8c, 9b

Výtvarné avantgardní směry 1. poloviny 20. století
4b
5 Ic IIb
6 Ic IIe

IIIa
IIIa

IVe
IVb

Vd
Vd
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