Písemný přijímací test na obor Archeologie pravěku a středověku, Bc. studium, rok
2017 – náhradní termín
a) esej (vyberte jedno z uvedených témat)
Počátky umění v pravěku
Archeologie a její význam pro poznání naší minulosti
Život ve středověku (přínos archeologie k jeho poznání)

b) specializovaný test – náhradní termín
1) Glaciál je označení pro:
a) dobu ledovou
b) jezerní sedimenty
c) nejstarší kulturu paleolitického období
d) dobu meziledovou
2) Známá paleolitická figurka „Věstonické venuše“ je zhotovena z:
a) mamutoviny
b) kamene
c) keramiky
d) kosti
3) Lokalita Předmostí u Přerova je známa pozůstatky z období:
a) paleolitu
b) neolitu
c) doby bronzové
d) doby železné

4) Domestikace je:
a) počátek tzv. malých rodin
b) způsob úpravy polí
c) proces vytváření kulturní formy plodin a zvířat
d) rozdělování společného majetku v eneolitu
5) Do doby bronzové náleží kultura:
a) zvoncovitých pohárů
b) halštatská
c) popelnicových polí
d) horákovská

6) Mikrolit je:
a) jantarový korálek
b) drobný štípaný nástroj
c) kostěná jehlička
d) kamenné závažíčko

7) V eneolitu nejsou používány:
a) rádlo a vůz
b) žárové a kostrové hroby
c) sloupové stavby
d) třmeny a reflexní luk
8) Kolo (vůz) je poprvé doloženo v:
a) paleolitu
b) eneolitu
c) době bronzové
d) době laténské
9) Tzv. muž z ledovce Ötzi žil v:
a) mladším paleolitu
b) eneolitu
c) době bronzové
d) době římské
10) Keltové jako první na našem území:
a) pěstovali luštěniny
b) používali bronz
c) razili mince
d) odlévali na „ztracenou formu“
11) Mezi centra tzv. Velkomoravské říše nepatřil/a/o:
a) Pohansko u Břeclavi
b) Nitra na Slovensku
c) Mikulčice u Břeclavi
d) Stradonice u Berouna
12) Nejstarší šlechtické hrady na našem území vznikaly v:
a) 7. - 8. století
b) 13. století
c) 14. století
d) 15. století

13) Kenotaf je synonymum pro:
a) kamenný sarkofág
b) typ obrázkového písma
c) symbolický hrob
d) jiný výraz pro toulec na šípy

14) Archeologicky téměř kompletně zkoumané předměstí středověkého
poddanského města leží v:
a) Sezimově Ústí
b) Kolíně
c) Písku
d) Kutné Hoře
15) Vrcholně středověké opevněné sídlo vybudované na uměle vytvořeném, popř.
upraveném přírodním návrší a obvykle obklopené příkopem se nazývá:
a) bergfrit
b) kastel
c) motte
d) donjon

