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U otázek, kde máte na výběr z variant A-D, správnou odpověď zřetelně zakroužkujte. 
 
1) Uveďte dvě významné lingvistické školy 20. století a u každé aspoň jednoho významného 
představitele.   
 
 
 
 
2) Uveďte aspoň 4 rysy typické pro finštinu. 
  
 
 
 
3) Krátce vysvětlete pojem aglutinace. 
 
 
 
 
4) Jak se nazývá nauka o zeměpisných varietách jazyka?  
  
 
5) Nejbližší příbuzný jazyk finštiny z uvedených je: 
 A) maďarština     C) sámština 
 B) karelština     D) marijština 
 
6) Mezi uralské jazyky nepatří: 
 A) kalmyčtina     C) votština 
 B) mordvinština    D) udmurtština 
 
7) Jmenujte 4 severogermánské jazyky.  
 
 
 
8) Na území kterého státu se mluví sámsky? 
 A) Litva     C) Estonsko 
 B) Rusko     D) Lotyšsko 
 
9) Finština je jazyk: 
 A) samojedský, polysyntetický  C) ugrofinský, aglutinační 
 B) ugrofinský, polysyntetický   D) kavkazský, aglutinační 
 
10) Vysvětlete stručně pojem kreolština.  
 
 
 
11) Tvůrcem strukturní typologie byl: 
 A) Vilém Mathesius    C) Josef Holeček 
 B) Josef Jungmann    D) Vladimír Skalička 
 
12) Seřaďte fáze nabývání rodného jazyka tak, jak jdou časově po sobě od nejranější:  
postpubertální, telegrafická, holofrastická, předjazyková  
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13) Německá lingvistická škola 19. století bývá označovaná jako: 
 A) starogramatikové    C) mladogramatikové 
 B) protogramatikové    D) novogramatikové 
 
14) Ve které evropské zemi žije menšina mluvící ugrofinským jazykem? 
 A) Španělsko     C) Rumunsko 
 B) Švýcarsko     D) Polsko 
  
15) Louis Hjelmslev je považován za zakladatele: 
 A) generativní gramatiky   C) stratifikační teorie 
 B) strukturalismu    D) glosématiky 
 
16) V kterém žánru se především uplatnil Väinö Linna? 
  
 
17) Jak se jmenuje významná sbírka převážně epické lidové slovesnosti, kterou ve dvou verzích 
vydal v první polovině 19. století Elias Lönnrot? 
  
 
18) Jak se jmenuje básník, dramatik a autor románu z roku 1870, který bývá označováno jako 
„první román ve finštině“? 
 
 
19) Pentti Saarikoski (1937 – 1983) není autorem této básnické sbírky: 
 A) Co se doopravdy děje?   C) Dívám se přes Stalinovu hlavu ven 
 B) Básně a Hipponaxovy básně  D) Svatodušní písně 
 
20) Ve kterém desetiletí prorážejí na finskou literární scénu Paavo Haavikko a Eeva-Liisa Manner? 
 A) 10. léta 19. století    C) 50. léta 20. století 
 B) 30. léta 20. století    D) 70. léta 20. století 
 
21) Punk-Akatemia a Doslov. Návod k péči o vepře jsou finská/finské: 
 A) literární sdružení 60. let 20. století C) literární časopisy vycházející řadu desetiletí 
 B) literární pamflety 80. let 20. století D) literární díla z nového tisíciletí 
 
22) Ve 20. letech 20. století vzniká ve Finsku literární skupina: 
 A) novokarelianistů a symbolistů  C) parnassistů okolo časopisu Parnasso 
 B) Nosičů pochodní     D) postmodernistů 
 
23) Minna Canth (1844-1897) a Juhani Aho (1861-1921) jsou považováni za přední 
 představitele významného literárního směru. Uveďte jeho název. 
  
 
24) a) Ke které významné události z hlediska jazykového došlo ve Finsku v roce 1863?  
      b) Uveďte jméno ruského cara, který tuto událost zaštiťoval. 
 
 
 
 
25) Jean Sibelius není autorem: 
 A) opery Pohjalaisia    C) symfonie Kullervo 
 B) skladby Valse triste   D) orchestrální skladby Finlandia 
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26) Která skupina obsahuje 3 významné finské architekty? 
 A) T. Kuula, L. Madetoja, R. Kajanus C) T. Salinen, E. Thesleff, H. Simberg 
 B) E. Leino, J. Lehtonen, I. Kianto  D) H. Gesellius, A. Lindgren, E. Saarinen 
 
27) Uveďte 1 film, který režíroval Aki Kaurismäki.  
 
 
 
28) V letech 1956 – 1982 byl finským prezidentem: 
 A) K. J. Ståhlberg    C) U. K. Kekkonen 
 B) C. G. E. Mannerheim   D) M. Koivisto 
 
29) V kterém století vznikl překlad Nového zákona do finštiny a kdo byl jeho autorem? Uveďte jeho 
celé jméno. 
  
 
30) Oblast známá jako Laponsko: 
 A) leží na severu Finska   C) leží na severozápadě Finska 
 B) leží na severovýchodě Finska  D) vůbec ve Finsku neleží 
 
31) Kolik let či měsíců trvala pokračovací válka a v kterém roce skončila?  
 
 
32) Jak se jmenoval finský spisovatel, který je nositelem Nobelovy cena za literaturu? Uveďte celé 
jméno. 
 
 
33) Letní olympijské hry se v Helsinkách konaly v roce 1952, ale původně se měly konat v roce: 
 A) 1912      C) 1940 
 B) 1936      D) 1948 
 
34) První univerzita na území Finska byla založena: 
 A) v Helsinkách     C) v Turku 
 B) v Torniu      D) v Porvoo 
 
35) V roce 1990 Finsko: 
 A) bylo součástí EU a NATO   C) nebylo součástí EU, NATO však ano 
 B) bylo součástí EU, nikoliv však NATO D) nebylo součástí ani EU, ani NATO 
 
36) Kterou událost nezmiňuje Statovciho kniha? 
 A) vyhnání jugoslávského krále  C) rozpad Jugoslávie  
 B) smrt jugoslávského prezidenta Tita D) bombardování Srbska letadly NATO 
 
37) Bekim, Bajram a Emine si jsou vzájemně (v tomto pořadí): 
 A) dědeček, jeho syn a jeho žena  C) syn, otec a matka 
 B) syn, jeho otec a dcera otce  D) otec, syn a matka 
 
38) Sami je:  
 A) milostným partnerem hlavní postavy C) jméno hada 
 B) jméno kočky    D) jméno jednoho z Bajramových příbuzných 
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39) Doplňte: Ve knize Sinisalo je preferovaným typem žen s úkolem sloužit mužům ……………….., 

 poddruhem žen, u kterých nedochází k reprodukci z důvodu neplodnosti, je ……………….., 

 a naprostá většina mužů se označuje výrazem ……………….. 

40) Dosti často se vyskytujícími zvířaty v knize Čtyři západy slunce jsou: 
 A) jelen, srnci, poletuchy   C) pes, kohouti, krocani 
 B) los, sobi, rosomáci    D) v knize se žádná zvířata nevyskytují 
 
41) Postava autora v díle Čtyři západy slunce: 
 A) se zásadně vyhýbá alkoholu 
 B) se alkoholu nijak nevyhýbá 
 C) svůj postoj k alkoholu v knize nijak nezmiňuje 
 D) obviňuje z užívání alkoholu pouze a jen jiné postavy sebe vyjímaje 
 
42) Které tvrzení o knize Čtyř západů slunce není pravdivé? 
 A) Hlavní postava po několik let provozovala řemeslo hřebíkáře. 
 B) Hlavní postava si pořídila obraz čtyřnohého muže. 
 C) Hlavní postava stráví léto u jezera. 
 D) Hlavní postava zapomněla své srdce u své přítelkyně. 
 
43) Do myšlenek hlavní postavy ve Čtyřech západech slunce se vtírají obyvatelé jisté země a 
 pronásledují jej. Na kterém kontinentu leží tato země? 
  
 
44) Kapsaicinofilové z díla Jádro Slunce: 
 A) jsou upřednostňovanými ženami  C) rádi užívají plody rostliny chilli 
 B) jsou pronásledovanými ženami  D) bojují proti sektě gaiské bratrstvo  
 
45) Eusistokracie z Jádra Slunce je: 
 A) společenské uspořádání zakazující hazardní hry 
 B) společenské uspořádání existující mimo Finska i např. ve Španělsku 
 C) společenské uspořádání zakazující sňatky mezi muži a ženami 
 D) společenské uspořádání ve zvýšené míře dbající o zdraví občanů 
 
46) První část díla Jádro Slunce tvoří dopisy: 
 A) Aulikki Vanně    C) Jareho Vanně 
 B) Vanny Manně    D) Harriho Manně 
 
47) V textu díla Moje kočka Jugoslávie je přítomna tato věta: „Po příletu nás poslali do přijímacího 
 střediska, které se podobalo spíš nemocničnímu zařízení pro opuštěné lidi.“ Vysvětlete, o 
 jaký předěl v životě (a koho) se v tomto příslušném momentě jde. 
 
 
 
 
 
 
 
48) V dílech Jádro Slunce, Moje kočka Jugoslávie a Čtyři západy slunce jsou tito vypravěči: 
 A) v ich-formě, buď jeden či dva hlavní C) ve všech se kombinuje ich- a er-forma 
 B) v er-formě,  buď jeden či dva hlavní D) žádní vypravěči zde nejsou 


