
Od obrázkov k písmu

1. Písmo starovekého Egypta vzniklo okolo r. 3000 pred n. l. v Egypte. Išlo  o 
obrázkové písmo s plnou kresbou, často do detailov vypracované.

A. Fénické písmo
B. Klinové písmo
C. Hieroglyfické písmo

2. Predchodcami knihy, ako ju poznáme dnes, boli asi v 4. storočí pred n. l. 
………………….. tabuľky Sumerov, Asýrčanov a Babylončanov. S odtlačenými 
znakmi sa sušili na slnku alebo vypaľovali. Boli veľmi pevné a zničilo ich 
neopatrné zaobchádzanie alebo voda.

A. drevené 
B. hlinené 
C. olovené

3. Materiál na písanie, vyrábaný z rastliny šachor, ktorá rastie až do výšky 5 metrov. 
Stavali sa z neho lode, domy, ľudia ho používali aj na kúrenie. Časom zistili, že sa naň 
dá aj písať. Prvé poznatky o jeho používaní sú z Egypta, ale značne sa používal aj v 
stredozemnej oblasti, dokonca aj vo vnútrozemských častiach Európy a juhozápadnej 
Ázie.

A. Pergamen
B. Papier
C. Papyrus 

4. Významným strediskom starogréckej vzdelanosti bola ………………, ktorá 
vznikla okolo r. 295 pred n. l. V období najväčšieho rozkvetu mala knižnica 500 000 až 
700 000 papyrusových zvitkov a prichádzali sem vynikajúci spisovatelia a učenci tohto 
obdobia, napr. Euklides, Archimedes a i.

A. Aššurbanipalova knižnica
B. Alexandrijská knižnica
C. Knižnica v Pergame v Malej Ázii

5. Aké najvýznamnejšie dielo vytlačil Johann Gutenberg?

A. kuchársku knihu tradičných stredovekých jedál
B. knihu liečivých bylín
C. 42-riadkovú Bibliu



6. Najkrajšia šľachtická interiérová knižnica na Slovensku s empírovým nábytkom z 
Paríža je:

A. Andrášiovská knižnica
B. Aponiovská knižnica
C. Zayovská knižnica

7. K najvýznamnejším zachovaným barokovým knižniciam na Slovensku patrí 
knižnica premonštrátskeho kláštora v…

A. Banskej Štiavnici
B. Kremnici
C. Jasove

8. Súčasťou ktorého kaštieľa je historická knižnica rodu Andrássyovcov? V kaštieli 
sa natáčal aj historický seriál 1890. 

A. kaštieľ v Markušovciach
B. kaštieľ v Betliari
C. kaštieľ Strážky

9. Kto je bibliofil?
A. človek, ktorý rád číta Bibliu
B. človek, ktorý nevie čítať
C. milovník a zberateľ vzácnych kníh

10. Kedy slávime svetový deň kníh a autorských práv?
A. 13. apríl
B. 23. apríl
C. 3. apríl

Meno a priezvisko: …………………………………………………………………………....
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Tel. číslo/ e-mailová adresa: …………………………………………………………………..


