
Vzorové úkoly k přijímacímu testu na obor Řecká antická 
filologie 

Tento materiál obsahuje ukázkové typy úkolů, které budou použity v přijímacím testu, 
neodpovídá mu však svým rozsahem (lišit se může jak počet úkolů v jednotlivých částech 
testu, tak jejich rozsah).  

I. Vědomostní test - řecké dějiny a kultura  

(65 bodů)  

1. K uvedeným událostem přiřaďte správné časové údaje (uvedené níže):  

a) konec vlády Alexandra Velikého  

b) Solónovy reformy v Athénách  

c) bitva u Marathónu  

d) počátek peloponnéské války  

(594/93, 431, 323, 490 (vše př. Kr.))  

2. Seřaďte do správné časové posloupnosti tyto významné osobnosti starověkých dějin:  

Kleisthenés - Filippos II. - Efialtés - Ptolemaios I. - Drakón - Xerxés I.  

3. Archonti byli:  

a) velitelé ve spartském vojsku  

b) pokladníci délského spolku  

c) nejvyšší úředníci v Athénách  

4. V bitvě u Aigospotamoi r. 404 proti sobě bojovali:  

a) Řekové a Peršané  

b) Athéňané a Sparťané  

c) Thébané a Sparťané  

5. Z následujících řeckých měst označte ta, která byla založena v průběhu velké řecké 
kolonizace (asi polovina 8. stol. - 6. stol. př. Kr.)  

Théby - Mílétos - Syrákúsy - Byzantion - Fókaia - Krotón  

6. Z následujících řeckých obcí označte ty, které ležely na Peloponnésu:  



Efesos - Korint - Massaliá - Sparta - Rhégion - Rhodos - Argos - Korkýra  

7. Thrácké kmeny žily:  

a) na Sicílii  

b) na území dnešního Bulharska  

c) při východním pobřeží Černého moře  

8. Makedonské království ovládli Římané roku:  

a) 146 př. Kr.  

b) 48 př. Kr.  

c) 168 př. Kr.  

9. K uvedeným dílům řecké literatury přiřaďte jejich autory (uvedené vespod v 
závorce):  

a) Anabasis  

b) Zákony  

c) Oresteia  

d) Lýsistraté  

e) Odysseia  

(Platón, Homér, Aristofanés, Xenofón, Aischylos)  

10. O dějinách peloponnéské války psal historik:  

a) Polybios  

b) Hérodotos  

c) Thúkýdidés  

11. Označte jména lyrických básníků archaické doby  

Empedoklés - Libanios - Theognis - Alkaios - Anaximenés - Menandros - Sofoklés - Solón  

12. Básnická díla poučující o různých odborných tématech a vynikající svou učeností 
byla skládána zejména:  

a) v archaickém období  



b) v klasickém období  

c) v helénistickém období  

13. Z následujících osobností označte křesťanské autory:  

Órigenés - Grégorios z Nyssy - Plótínos - Q. Aurelius Symmachus - Ióannés Chrýsostomos - 
Filón Alexandrijský - Cyprianus  

14. Představitelem sofistiky 5. stol. př. Kr. je:  

a) Prótagorás  

b) Xenofanés  

c) Diogenés ze Sinópy  

15. Autorem řady pojednání z oblasti matematiky, mechaniky a fyziky byl:  

a) Galénos  

b) Archimédés  

c) Strabón  

16. Z následujících postav řecké mytologie označte ty, jejichž osudy byly spjaty s 
Mykénami:  

Pénelopé - Átreus - Orestés - Oidipús - Théseus - Aigisthos - Atalanté - Klytaimnéstra  

17. Oheň z nebe ukradl, donesl ho lidem a byl potrestán Diem:  

a) Sísyfos  

b) Tantalos  

c) Prométheus  

18. Slavná hrobka krále Mausóla (mausóleion), počítaná k sedmi divům starověkého 
světa, stála:  

a) v Halikarnássu  

b) v Pergamu  

c) v Efesu  

19. Pojem koré v řeckém sochařství označuje:  

a) stojící sochu mladé dívky  



b) kultovní sochu božstva  

c) reliéf zdobící stěnu chrámu  

20. Alfabétu Řekové převzali:  

a) z Malé Asie  

b) z Egypta  

c) ze syropalestinské oblasti  

21. Přepište do latinky následující řecká slova:  

OIKOYMENH - KOPH - MAKPON 

 


