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U otázek, kde máte na výběr z variant A-D, správnou variantu zřetelně zakroužkujte. 
 
 
1. V románu Slovo boží je vypravěčem: 

A) generální ředitel    C) televizní redaktorka 
B) penzionovaný řidič   D) ani jedna z možností není správná 

 
2. V románu Slovo boží je bezprostřední příčinou nutnosti cesty vozem přes celé Finsko: 

A) porucha na jiném voze   C) výluka vlakového spojení 
B) zákaz letecké dopravy kvůli soptění D) ani jedna z možností není správná 

 
3. Postava nazývaná Starouš v románu Slovo boží představuje: 

A) ředitelova řidiče    C) otce generálního ředitele 
B) řidičova otce    D) bezdomovce 

 
4. Noria Kaitiová v poetické dystopii Strážkyně pramene nevystupuje jako: 

A) manželka vojenského velitele  C) dcera čajového mistra 
B) čajová mistryně    D) strážkyně pramene 

 
5. V poetické dystopii Strážkyně pramene dochází k: 

A) úbytku čajových keřů   C) problémům souvisejícím s vysycháním 
B) vymírání hmyzu    D) dramatickému ochlazování 

 
6. Říše, ze které je ovládáno území, kde se odehrává děj Strážkyně pramene, nápadně 
připomíná: 

A) Rusko     C) Švédsko 
B) Čínu     D) Evropskou unii 

 
7. V první kalevalské runě vejce snese: 

A) orel      C) kachna 
B) husa     D) labuť 

 
8. V druhé kalevalské runě dub pokácí: 

A) pidimužík     C) pastucha 
B) Joukahainen    D) jeden ze tří hlavních reků 

 
9. Mezi úkoly pro hrdinu k získání dcery paní severu (kalevalské runy 13 a 14) nepatří: 

A) zastřelení labuti v Tuonele  C) zkrocení Hiisiova ohnivého koně 
B) přivedení Hiisiova losa   D) vylovení štiky z tuonelské řeky  

 
10. Přiřaďte příslušný děj dotyčné postavě: 

Väinämöinen     uchází se o krasavici ze Saari 
Lemminkäinen    uková sampo 
Ilmarinen     narodí se z Ilmatar 

 
11. Jak postava Lemminkäinenovy matky v 15. kalevalské runě zásadně prospěje svému 
synovi? 
 
 
 
12. Väinö Linna a Veijo Meri se uplatnili hlavně jako: 

A) zakladatelé finské literatury v době národního probuzení 
B) národní symbolisté v době přelomu 19. a 20. století 
C) prozaici v době po druhé světové válce 
D) autoři sci-fi a fantasy v posledních letech 
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13. Aleksis Kivi je považován za: 

A) klasika finské literatury   C) modernistu finskošvédské literatury 
B) postmoderního experimentátora  D) autora první finskojazyčné básně 

 
14. K nejsoučasnější finské literatuře nepatří: 
 A) Kari Hotakainen    C) Mika Waltari 
 B) Anja Snellman    D) Rosa Liksom 
 
15. Modernismus se nejvýrazněji ve finské literatuře uplatil: 

A) v době první světové války  C) v 60. a 70. letech 20. století 
B) v 50. letech 20. století   D) neuplatnil se vůbec 

 
16. V kterém jazyce psala světoznámá autorka Tove Jansson? 
 
 
17. Uveďte tři překladatele finské literatury do češtiny. 
 
 
 
 
18. Uveďte, na kolik skupin se dělí uralské jazyky a jak se tyto skupiny nazývají. 
 
 
 
19. Vysvětlete stručně, co je to jazyková divergence. 
 
 
 
 
 
20. Ke kterému typu podle Skaličkovy strukturní typologie jazyků řadíme finštinu? 
 
 
21. Kolik milionů mluvčích mají zhruba uralské jazyky? 

A) 4      C) 40 
 B) 24      D) 420 
 
22. Který z uvedených jazyků nepatří mezi skandinávské? 

A) faerština     C) sámština 
 B) islandština     D) norština 
 
23. Co nepatří mezi tři hlavní milníky, kterými se znásobil vývoj jazyka? 

A) vynález knihtisku    C) vynález hláskového písma 
 B) rozluštění Rosettské desky  D) vynález textového editoru 
 
24. Mezi představitele Pražské školy nepatřil: 

A) Roman Jakobson    C) Vilém Mathesius 
 B) Nikolaj Trubeckoj    D) Otto Jespersen 
 
25. Mezi oficiálně určené „jazyky Finska“ nepatří: 

A) švédština     C) sámština 
 B) romština     D) estonština 
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26. Která dvojice rysů je typická pro ugrofinské jazyky? 
A) vokálová harmonie, člen 

 B) absence gramatického rodu, slovosled OSV   
C) absence gramatického rodu, vokálová harmonie 

 D) slovosled OSV, absence modálních sloves 
 
27. Které dvě nepřátelské skupiny se utkaly ve finské občanské válce? 
 
 
28. V kterém roce k finské občanské válce došlo? 
 
29. Tarja Halonen: 
 A) vykonává funkci finské prezidentky  C) nikdy finskou prezidentkou nebyla 
 B) vykonávala funkci finské prezidentky D) nikdy nepůsobila ve finské politice 
 
30. V roce 2010 bylo Finsko: 
 A) členem EU     C) členem NATO 
 B) zemí pouze spolupracující s EU  D) členem Varšavské smlouvy 
 
31. Tzv. zimní a pokračovací válka se odehrály: 
 A) v 18. století     C) v 20. letech 20. století 
 B) v roce 1918    D) v letech průběhu druhé světové války 
 
32. V kterém roce získaly finské ženy volební právo? 

A) 1899     C) 1917 
 B) 1906     D) 1944 
 
33. Příští rok se ve Finsku bude slavit významné kulaté výročí:  

A) nezávislosti    C) založení Helsinek 
 B) prvního vydání Kalevaly   D) připojení k Evropské unii 
 
34. Který finský prezident setrval u moci nejdéle? (uveďte celé jméno a příjmení) 
 
 
35. V které oblasti ve Finsku se především pěstuje sámská kultura? 
 
 
36. V kterém uměleckém směru netvořil výtvarník Akseli Gallén-Kallela? 

A) secese     C) realismus 
 B) symbolismus    D) kubismus 
 
37. Jmenujte tři významné finské architekty 20. století (stačí příjmení). 
 
 
 
38. V které oblasti Finska hledali tamní umělci koncem 19. století inspiraci? 
 
 
39. V které disciplíně se proslavil sportovec Paavo Nurmi? 

A) lyžování     C) lehká atletika 
 B) gymnastika     D) lední hokej 
 
40. Kdo je autorem orchestrální skladby Finlandia? (uveďte celé jméno a příjmení) 


