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Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

 

 

 

     

       1.Vylušti tajenku a vysvětli daný výraz. K jaké literatuře a kterému autorovi se vztahuje?  
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1. Jaká sága? – Faulkner 

2. Křestní jméno autora tučňáků 

3. Příjmení autora novel Strach a Amok 

4. Přívlastek vrchu? – novela T. Manna 

5. Titul Neřáda – román H. Manna 

6. Jaká pevnina patřila tučňákům? – román A. France 

7. Barva obelisku? – Remarque 

8. Šelma žijící ve stepi – román H. Hesseho 

9. Román A.Guida 

10. Sociálně politický román M.  Gorkého 

                                                                                                                                  ___/5 (a 0,5) 

 

 

Řešení: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                  __/3 

 

2. K dílu napiš  stručnou charakteristiku a jméno autora. 

 

a) Oheň - ________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

b) Americká tragédie - ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

c) Petr a Lucie - ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

d) Žid Süss - ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

e) Mistr a Markétka - _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

f) Tichý Don - ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

g) Buddenbrookové - _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

h) O myších a lidech- _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                      __/12 (a 1+0.5) 

 

 



 

 

       3. Vysvětli následující pojmy. Kteří autoři jsou s nimi spojeni? 

 

a) Bosácké povídky - _________________________________________________________ 

b) Metoda ledovce - __________________________________________________________ 

c) Socialistický realismus - ____________________________________________________ 

d) Lost generation - __________________________________________________________ 

                                                                                                                      ___/ 6 (a1+0,5) 

 

 

 

      4. Na základě charakteristiky urči o které dílo kterého autora se jedná. 

 

a) Román založený na historických událostech; děj se odehrává ve Španělsku; hlavní postavy  

Jehuda, Raquel, don Alfonso - _______________________________________________ 

b) Autobiografická trilogie ruského autora - _______________________________________ 

c) Novela zobrazující davovou psychózu vyvolanou demagogickým kejklířem; varuje před 

fašismem - _______________________________________________________________ 

d) Novela s jednoduchou zápletkou; zobrazuje věčné lidské snažení bojovat s přírodou - ____ 

________________________________________________________________________ 

e) Román psaný ich-formou; zážitky Pavla Bräumera bojujícího během 1.světové války -___ 

________________________________________________________________________ 

f) Filozofická pohádka; příběh pilota, který havaroval letadlem na Sahaře - ______________ 

________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                       ____/6 (a1) 

 

      5. Napiš 6 charakteristických rysů moderní prózy 20.století. 

 

a) ______________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________ 

e) ______________________________________________________________ 

f) ______________________________________________________________ 

 

                                                                                                                      ____/6 (a1) 

 

   

                                                                    

  

 

                                                                                                                       Celkem ________/ 38 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1ismus

