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Anotace 

 
Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

 

 

 

1. Vyber správnou odpověď. 

A) Romantismus byl směr 

 a) 1.pol.19.st.                 b) pol. 19.st.            c) 1.pol. 18.st. 

B) Který rys není typický pro romantismus? 

 a) individualismus         b) obdiv k minulosti  c) důraz na konvence 

            C) Hlavní hrdina 

                  a) vypadá jako autor       b) často vyjadřuje pocity autora  c) splývá se společností 

            D) Vznikaly zejména 

                  a) dramata                      b) balady                   c) poemy 

            E) Oblíbená místa 

                  a) anglické zahrady        b) staré  hrady           c) jezírka 

            F) Romantismus reaguje na 

                  a) krizi civilizace           b) znečištění přírody  c) vyvážené společenské vztahy 

            G) Romantismus není spojen s literaturou  
                  a) francouzskou             b) anglickou                c) řeckou 

            H) Základy romantismu byly položeny v 

                  a)   Německu                 b) Rusku                      c) Polsku 

 



 

 

2. Doplňte tabulku. 

 

 Lorelei  

  vláda Richarda Lví srdce  

Bratři Grimmové   

  „modrý květ“ 

 Childe Haroldova pouť  

  Quasimodo 

Stendhal   

  Pečorin 

 Pan Tadeáš  

 Červený a černý  

  

3. K autorům připište národnost. 

a) Alfred de Musset –  

b) E.A.Poe –  

c) M.J.Lermontov –  

d) C. Brentano –  

e) A. Mickiewicz –  

f) P.B.Shelley –  

 

 

 

 

4. Dokončete. 

a) Zbytečný člověk je _____________________________________________ a objevuje 

se _______________________________________________________________. 

b) Odpoutaný Prometheus je ____________________________________________. 

Autor _______________________ se inspiroval __________________________. 

c) Sbírka básní _______________________ je založena na kontrastu dne a noci. Autorem 

je _________________ z _________________. 

d) Veršovaný román __________________________ zobrazuje ruskou společnost 20.let 

19. století. Autorem je _________________________________. 

e) Německo - _____________________ je satirická skladba autora __________________. 

f) _____________________ je novela s fantastickým námětem autora _______________. 

 

5. Úlohy s výchozím textem. 
Stávalo se, že když pan Madeleine (Valjean) kráčel klidný, laskavý, obklopen žehnáním 

všech, tu muž vysoké postavy, oděný ocelově šedým kabátem, ozbrojený řádnou holí a 

v klobouku s ohrnutou střechou nenadále se za ním ohlédl a provázel ho zrakem tak dlouho, 

dokud nezmizel. Založil si ruce a potřásaje hlavou ohrnul pohrdavě ret.Ten významný 



 

 

pošklebek mohl znamenat asi toto:“Ale kdopak jen tohle je? Jistě jsem toho člověka už 

někde viděl?“ 

Ten muž se jmenoval Javert a byl u policie. 

A) Úvodní text je: a) próza     b) poezie   c) drama 

B) Ukázku lze označit jako: a) uměleckou  b) publicistickou  c) odbornou 

C)  Jedná se o vypravěčský typ v a) ich formě   b) er formě     c) wir formě 

D) Kdo všechno vystupuje v úryvku? _________________________________ 

E) Postavy charakterizuj. ___________________________________________ 

F) O jaké dílo se jedná? - ___________________________________________ 

G) Kdo je autorem? - _______________________________________________ 
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