Písemný přijímací test na studijní program Archeologie pravěku a středověku
Varianta B
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 B)
1. Pěstní klín je název pro:
a) nástroj charakteristický pro starší dobu kamennou
b) neopracovaný kámen z mladší doby kamenné
c) útočnou strategii vojenských elit doby železné (Keltové, Germáni)
d) masivní kovový šperk nalézaný v mužských hrobech doby laténské
2. Depot se v archeologii říká
a) zahloubené skladovací budově na oppidech
b) šperkům ve výbavě hrobu
c) ohradě pro dobytek
d) nálezu předmětů úmyslně uložených v minulosti
3. Interglaciál je označení pro:
a) dobu ledovou
b) dobu meziledovou
c) jezerní sedimenty
d) nejstarší kulturu paleolitického období
4. Dendrochronologická metoda je využívána k:
a) datování dřevěných konstrukcí
b) stanovení podílu kovů v předmětech
c) určování druhů stromů, které rostly v minulosti
d) stanovení příbuzenství
5. Čarou propojte období (levý sloupec) a inovace nebo charakteristické jevy (pravý
sloupec), které jsou s ním spojovány (10 bodů).
1. paleolit

A. oppida

2. neolit

B. rozdělávání ohně

3. eneolit

C. vůz a orba

4. doba bronzová

D. keramické nádoby a broušené kamenné
nástroje

5. doba laténská

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

E. měděné hřivny

6. Rondel je:
a) kruhový příkop z neolitu
b) lignitový šperk z doby laténské
c) kruhová součást koňského postroje (kruhové udidlo)
d) kruhový skalní převis (kruhové abri)
7. Do pozdní doby kamenné (eneolitu) náleží kultura:
a) s lineární keramikou
b) se šňůrovou keramikou
c) halštatská
d) únětická
8. Propojte významnou archeologickou lokalitu a nálezy (levý sloupec) s konkrétním
obdobím. (6 bodů)

1. Platěnice u Pardubic – žárové pohřebiště

2. Gánovce – nález zkamenělé výplně lidské
lebky

A. raný středověk

B. paleolit

3. Budeč – hradiště

C. doba římská

4. Hrazany – oppidum

D. eneolit

5. Mušov – vojenský tábor

E. doba laténská

6. Řivnáč u Roztok – výšinné sídliště

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

F. doba bronzová a
halštatská

9. Markomanské války datujeme do vlády císaře:
a) Augusta
b) Marka Aurelia
c) Konstantina Velikého
d) Justiniána
10. Bohatě vybavený hrob dívky byl prozkoumán na pohřebišti na Pohansku u Břeclavi.
Na základě charakteristických šperků ho můžeme datovat do (2 body):
1)
2)
3)
4)

Doby halštatské
Doby římské
Velkomoravského období
Období stěhování národů

11. Tzv. jantarová stezka spojovala:
a) Čínu a římskou říši
b) Pobaltí a Středomoří
c) Pobaltí a Británii
d) Egypt a Černomoří
12. Archeologicky významnou lokalitu Haithabu (Hedeby) na Jutském poloostrově lze
charakterizovat jako:
b) raně středověké misijní centrum s vlivem na Pobaltí
b) centrum raného dánského státu
c) a) obchodní centrum vikinského období
d) hanzovní město s významnými kontakty do střední Evropy

13. Mezi významné lokality velkomoravského období nepatří:
a) Holasice
b) Nitra
c) Mikulčice u Hodonína
d) Staré Město u Uherského Hradiště
14. Nejstarší středověkou mincí raženou v Čechách byly:
a) denáry
b) brakteáty
c) groše
d) floriny
15. Jaké historicky významné město je označeno na následující mapě písmenem B?
a) Cáchy (Aachen)
b) Magdeburg
c) Krakov (Kraków)
d) Řezno (Regensburg)

