Písemný přijímací test na studijní program Archeologie pravěku a středověku
Varianta A
20 bodů
a) esej (vyberte jedno z uvedených témat)
Mladší paleolit – tzv. období lovců mamutů
Keltové
Archeologie a počátky českého státu (9.-11. století)
Možnosti a meze experimentální archeologie
Archeologické památky v okolí mého bydliště

b) specializovaný test, 15 otázek, 30 bodů
Pokud není uvedeno jinak, každá správná odpověď na otázku má hodnotu 1 bod.
(Varianta A)
1. Radiokarbonová metoda slouží k?
a) datování předmětů z organických materiálů
b) datování kovových předmětů
c) stanovení podílu kovů v předmětech
d) stanovení míry příbuzenství
2. pojem oppidum se užívá pro:
a) skalní převis
b) typ šperků
c) sídliště nejstarších Slovanů
d) opevněné keltská sídliště
3. Monoxyl je:
a) kamenný nástroj paleolitických lovců
b) člun dlabaný z jednoho kmene
c) vrchní díl ručního rotačního mlýna
d) hudební nástroj pravěku
4. Bronz je slitinou:
a) mědi a cínu
b) cínu a zinku
c) zlata a stříbra
d) není slitinou
5. Čarou propojte období (levý sloupec) a inovace nebo charakteristické jevy (pravý
sloupec), které jsou s ním spojovány (10 bodů).
1. neolit

1. ražba zlatých mincí - statérů

2. vrcholný středověk

2. luk a štípané kamenné nástroje

3. paleolit

3. kamnové kachle

4. doba laténská

4. zemědělství

5. eneolit

5. sekeromlaty a nástup vozu

(1-4; 2-3; 3-2; 4-1; 5-5)

6. jantar je:
a) polodrahokam
b) skelná pasta žluté barvy
c) mineralizovaná pryskyřice
d) zub třetihorního hlodavce
7. Kultura s vypíchanou keramikou patří do:
a) mezolitu
b) mladšího neolitu
c) starší doby bronzové
d) mladší doby římské
8. Propojte významnou archeologickou lokalitu a nálezy (levý sloupec) s konkrétním
obdobím. (6 bodů)
1. Dolní Věstonice – lovecká sídliště

A. doba halštatská

2. Pohansko u Břeclavi – hradiště

B. doba laténská

3. Býčí skála – bronzová soška býčka,
vzácné předměty a lidské ostatky v jeskyni

C. paleolit

4. Stradonice u Berouna – oppidum

D. neolit

5. Únětice – kostrové pohřebiště

E. raný středověk

6. Bylany u Kutné Hory – sídliště
s dlouhými sloupovými domy, pohřebiště,
tzv. rondely

(1-C; 2-E; 3-A; 4-B; 5-F; 6-B)

F. doba bronzová

9. Střední Evropa byla v počátku užívání bronzu oproti Středomoří:
a) zrychlena
b) recepce kovů je v obou oblastech současná
c) zpožděna
d) záleží na druhu kovu
10. Honosné pohřby na vozech jsou ve střední Evropě charakteristické pro příslušníky
elit:
a) v neolitu a časném eneolitu
b) starší době bronzové
c) v době bronzové a halštatské
d) v období stěhování národů
11. Tzv. jantarová stezka spojovala:
a) Mauretánii a Malou Asii
b) Čínu a římskou říši
c) Egypt a Černomoří
d) Pobaltí a Středomoří
12. Levý Hradec je známa jako:
a) korunovační místo prvních českých králů
b) místo, kde byl založen nejstarší kostel v Čechách
c) místo vyvraždění Vršovců
d) místo vraždy sv. Václava
13. Hledíte na výjev předoucí pramáti Evy zobrazený v tzv. Velislavově bibli z období
kolem poloviny 14. století. Jak se nazývá drobný předmět (A), kterým je otáčeno vřeteno
(2 body)?
a) klubíčkovač
b) přeslen
c) člunek
d) motovidlo

14) Jaké historicky významné město je označeno na následující mapě písmenem A?
a) Krakov (Kraków)
b) Řezno (Regensburg)
c) Poznaň (Poznań)
d) Varšava (Warszawa)

15. Mezi hrady založené přemyslovskými panovníky nepatří:
a) Bezděz
b) Písek
c) Okoř
d) Křivoklát

