1. Defenestrace je:
a) vyhození z okna
b) když se rozbije fén
c) technika malby
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12. Exulant je:
a) příslušník řeholního řádu
b) nešika, kverulant
c) ten, kdo odešel po bitvě na Bílé hoře do ciziny

2. Jan Mydlář byl:
a) majitel mýdlárny
b) císařský vojevůdce
c) pražský kat

13. Freska je:
a) druh malby na stěně nebo na stropě
b) druh tresky
c) druh nářadí

3. Vestfálský mír ukončil v roce 1648:
a) husitské války
b) třicetiletou válku
c) válku Severu proti Jihu

14. Loreta je:
a) druh poutního místa
b) druh zákusku
c) dívčí jméno

4. Jedinou panovnicí na českém trůně byla:
a) Marie Antoinetta
b) Marie Terezie
c) Františka Josefa

15. Anglický typ parku poznáme tak, že:
a) je jako narýsovaný podle pravítka
b) jsou v něm jen modré, bílé a červené květiny
c) působí romanticky a trochu divoce

5. Dva hlavní směry křesťanství v barokní Evropě byly:
a) katolictví a protestanství
b) katolictví a pravoslaví
c) buddhismus a islám

16. Jan Blažej Santini-Aichl se proslavil jako:
a) zpěvák
b) architekt
c) vojevůdce

6. Jedním z nejvýznamnějších katolických
řeholních řádů barokní doby byli:
a) jezídové
b) jezevci
c) jezuité

17. Sochař Matyáš Bernard Braun vytvořil soubor
Ctností a Neřestí:
a) na Karlštejně
b) na Karlově mostě
c) u hospitalu v Kuksu

7. Opat je:
a) nižší šlechtic
b) představený kláštera
c) druh okapu

18. Kancionál je označení pro:
a) obchod
b) zpěvník
c) malé dělo

8. Ambit je:
a) krytá chodba např. u poutního místa
b) drahý kámen
c) lék proti moru

19. Nejvydávanějšími barokními knihami byly:
a) soubory kázání
b) komiksy
c) kuchařky

9. Světec s hvězdami kolem hlavy, jehož sochu
najdeme často u mostu, je:
a) Jan Animuk
b) Jan Utopenecký
c) Jan Nepomucký

20. Většina šlechtických mladíků na konci studií
odjížděla:
a) na dovolenou do hor
b) nikam neodjížděla
c) na cestu po Evropě

10. Protestanté:
a) uznávají pravomoci papeže
b) neuznávají pravomoci papeže
c) mají svého vlastního papeže

21. Purkmistr:
a) stál v čele města a předsedal městské radě
b) vařil pivo v pivovaře
c) bylo jméno katova pomocníka

11. Jan Amos Komenský byl:
a) slavný jezuita
b) biskup Jednoty bratrské a významný pedagog
c) švédský vojevůdce

22. Část města vyhrazená pro život Židů se jmenovala:
a) nábřeží
b) ghetto
c) periferie
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