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Historicko 

kvíz

1. Naši pravekí predkovia na stenách jaskýň maľovali 
zvieratká, napríklad: 
    a) mamut, koza       b) vtáčik, slon      c) mamut, bizón 

2. Čo je to pyramída? 
    a) Hrobka egyptského faraóna, ktorá je postavená 
    z kamenných blokov. 
    b) Miesto, kde sa uskladňovali nepotrebné veci     b) Miesto, kde sa uskladňovali nepotrebné veci 
    v Starej Číne. 
    c) Hrobka pravekého šamana. 

3. V starovekom Grécku bola za bohyňu múdrosti považovaná 
bohyňa Aténa, ktorú vždy sprevádzala jej verná priateľka, 
ktorá je dnes považovaná za symbol múdrosti. 
O aké zvieratko ide? 
      a) had                      b) korytnačka                     c) sova 

4. V starovekom Ríme sa ľudia radi zabávali na nebezpečných 
gladiátorských hrách. Ako sa nazývala aréna, v ktorej sa boje 
odohrávali? 
    a) divadlo                 b) koloseum                  c) galéria 

5.  Veľké budovy majú niekedy strechu v tvare pol-gule. 
Viete ako sa takýto druh prekrytia nazýva ? 
       a) kupola                   b) krypta                        c) strecha 
 

6. Leonardo da Vinci namaľoval jeden z najzáhadnejších 
obrazov na svete. Ako sa volá toto dielo? 
    a) Mona Lisa
    b) Leonardovo tajomstvo          
    c) Matka 

7. V roku 79 výbuch sopky spôsobil zasypanie mesta ....... . 
Jeho opätovné nájdenie v 19. str. podmienilo vznik Jeho opätovné nájdenie v 19. str. podmienilo vznik 
umeleckého smeru, ktorý sa nazýva klasicizmus. 
    a) Vezuv                   b) Pompeje                     c) Rím 

8. V obrazoch inšpirovaných ROMANTIZMOM prevláda: 
    a) romantická nálada 
    b) smútočná nálada 
    c) veselá nálada 

 9. Ako sa volá umenie, ktoré nezobrazuje skutočnosť  9. Ako sa volá umenie, ktoré nezobrazuje skutočnosť 
ani reálne predmety?
    a) abstraktné umenie 
    b) fantastické umenie 
    c) realistické umenie 

10. Komiks najviac čítajú ľudia v: 
    a) USA, Japonsko 
    b) Rusko, Slovensko     b) Rusko, Slovensko 
    c) USA, Poľsko

 

Turčianska galéria v Martine
www.turiecgallery.sk
Daxnerova 2, 036 01 Martin
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MENO A PRIEZVISKO:
KONTAKT /E-MAIL/:
VYHODNOTENIE:
Vyhodnotenie prebehne formou žrebovania
Sledujte prosím facebook Turčianskej galérie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a so zverejnením mena na facebookovej
stránke TG v prípade výhry.        /v prípade maloletého podpisuje zákonný zástupca/
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