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Ukázky z testů:
Starověká literatura
1. Slavnou knihovnu v Ninive dal/-la v 7. st. př. n. l. založit:
a) asyrský král Aššurbanipal b) babylónský král Chamurappi c) egyptská královna
Kleopatra d) sumerský král Šu-sín
•
2. Nejstarší kultury s písemně dochovanými texty z oblasti Mezopotámie lze
rozdělit na několik období. Začleňte je do správné periody.
a) písemnictví sumerské b) písemnictví babylónské c) písemnictví asyrské d)
písemnictví akkadské
I) 2430–22. st. př. n. l. II) 950–612 př. n. l. III) 18. st. př. n. l.–538 př. n. l. IV) od
pol. 4. tisíciletí př. n. l. do do poč.2. tisíciletí př. n. l.
I).......... II).......... III).......... IV)..........
•
Až dosud cihla osudu rozhodnutí mi nepřinesla. Do hor chci vstoupit, jméno své
proslavit. Tam, kde jméno proslaveno bylo, své chci proslavit jméno. Tam, kde
jméno proslaveno nebylo, jméno bohů proslavit chci! (Epos o Gilgamešovi)
3. Základní charakteristika hrdiny Gilgameše z nejstaršího eposu světové literatury
by zněla? a) Bájný sumerský prorok, poustevník a myslitel, zabýval se vztahem
člověka a boha. b) Vládce záhrobní říše; rozhodoval o konci lidského života. c) Ze
dvou třetin bůh, z jedné třetiny člověk, vládce města Uruk, hledající smysl lidské
existence a neomezený, věčný život. d) Bájný hrdina, vítěz nad všemi nepřáteli na
zemi i na nebi, hledající sobě rovného protivníka.
•

4. Zařaďte správně jednotlivé druhy nejstarších starověkých písem.
a) klínové písmo b) písmo hieroglyfické c) písmo hieratické d) písmo démotické
I) Egyptské písmo kněžské, jímž se psalo především na papyrus. II)
Reprezentativní (posvátná tesaná písmena) egyptské písmo používané na zdech
chrámů, na sochách, na zdech pohředních komor. III) Do hliněných tabulek se
rákosovým pisátkem vtlačovaly sumerské znaky, jejichž jednotlivé tahy měly
podobu klínků. IV) Egyptské písmo lidové, jímž se psaly především hospodářské
údaje na střepy z hliněných nádob.
I).......... II).......... III).......... IV)..........
•
5. Určete, která z následujících informací není pravdivá. Egyptské knihy mrtvých
a) tvořily soubory starých zaříkadel a magických návodů poskytujících zemřelým
rady na cestu podsvětím. b) se přikládaly do sarkofágu k mumiím, nebo se vkládaly
do zvláštní schránky. c) byly zapsány na papírovém svitku. d) byly obvykle bohatě
ilustrovány.
•
6. Nejstarší památku perské literatury představuje text ze 7. st. př. n. l. s názvem:
a) Ávesta b) Tak pravil Zarathustra c) Perské listy d) Ahura Mazda

