Modelový test pro přijímací řízení na obor Klasická archeologie
Test se skládá z následujících okruhů:
1.) Umění a archeologie starověku – testové otázky a slepá mapa.
2.) Dějiny starověku – testové otázky.
3.) Test obecných studijních předpokladů (kauzální myšlení a logika obecně) – testové otázky.
4.) Kresba a popis promítnutého předmětu.

1. Na slepé mapě lokalizuj:
Trója – Knóssos – Syrákúsy – Konstantinopol
2. Palác v Knóssu vykopal
a) M. Ventris
b) A. Evans
c) H. Schliemann
d) S. Marinatos
3. Mezi sedm divů antického světa nepatří:
a) Mínóův palác v Knóssu
b) Mausoleum v Halikarnássu
c) Pyramidy v Gíze
d) Semiramidiny zahrady
4. Chrám zvaný Pantheon byl postaven v:
a) Syrakúsách
b) Athénách
c) Konstantinopoli
d) Římě
5. Autorem sochy zvané Doryforos byl sochař:
a) Myrón
b) Feidiás
c) Polykleitos
d) Praxitelés
6. Vůdcem Argonautů byl
a) Peirithoos
b) Nestór
c) Kastór
d) Iásón
7. Který skutek nepatří mezi dvanáct Héráklových prací
a) získání jablek ze zahrady Hesperidek

b) zabití nemejského lva
c) zabití Chiméry
d) získání pásu královny Amazonek
8. Sloupy kterého architektonického řádu nemají patku:
a) kompozitního
b) korintského
c) dórského
d) iónského
9. Během válek mezi Řeky a Peršany nedošlo k bitvě
a) u Salamíny
b) u Marathónu
c) u Sfaktérie
d) u Issu
10. Autorem epické básně Zrození bohů byl:
a) Aischylos
b) Hésiodos
c) Hérodotos
d) Menandros
11. Prostudujte si následující tvrzení o pořadí různých osob, zvířat, předmětů či barev v řadě.
Následně odpovězte na níže uvedené otázky. Upozornění – jmenované osoby, předměty či
barvy nejsou uváděny v pořadí, v němž jsou uváděny pozice v řadě – např. židle a stůl se
nacházejí na první a druhé pozici, tzn. jejich pořadí může být „židle – stůl“ nebo „stůl – židle“.
Učitel, hasič a psycholog se nacházejí na první, čtvrté a šesté pozici.
Lékař a právník se nacházejí na druhé a třetí pozici.
Učitel, právník a prodavač se nacházejí na druhé, páté a šesté pozici.
Učitel a psycholog se nacházejí na první a šesté pozici.
Odpovězte na následující otázky. Svou volbu vyznačte do záznamového archu.
Mezi kterými dvěma sousedícími profesemi se nachází hasič?
A)
B)
C)
D)

Za lékařem a před učitelem.
Za prodavačem a před lékařem
Za lékařem a před prodavačem.
Za právníkem a před prodavačem.

12. Na plátno vám bude promítnut konkrétní archeologický nález, např. attická černofigurová váza
a vaším úkolem bude ji podle možností nakreslit a zároveň popsat asi 10 větami. Popíšete její tvar i
výzdobu. Cílem téhle části testu je ověřit vaší dokumentační zručnost a formulační obratnost.
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