Správné odpovědi
Co víte o Bedřichu Hrozném?
1. Kde se narodil Bedřich Hrozný?*
•

a. V Kolíně

•

b. V Nymburce

•

c. V Lysé nad Labem

•

d. V Praze

2. Kdy se narodil Bedřich Hrozný?
•

a. 1918

•

b. 1879

•

c. 1950

•

d. 1900

3. Otec Bedřicha Hrozného byl:*
•

a. Evangelický farář

•

b. Profesor Univerzity Karlovy

•

c. Hokynář

•

d. Řezník

4. Bedřicha Hrozného zajímali především:*
•

a. Koně

•

b. Orientální jazyky

•

c. Válečné vozy

•

d. Spolužačky

5. Bedřich Hrozný dokázal, že chetitština patří mezi indoevropské jazyky.
Se kterými jazyky je tedy příbuzná? (správných odpovědí může být více)*
•

a. S češtinou

•

b. Se španělštinou

•

c. S portugalštinou

•

d. S bengálštinou

6. Které tvrzení je platné?*
•

a. Manželka Bedřich Hrozného se jmenovala Ingeborg.

•

b. Manželka Vlasta žila s Bedřichem určitou dobu v Turecku.

•

c. Bedřich Hrozný byl za první světové války na frontě.

•

d. Bedřich Hrozný měl dva syny.

7. Jak zní poněmčené jméno Bedřicha Hrozného?*
•

a. Friederike Schmetterling

•

b. Friedrich Schrecklich

•

c. Frida Kahlo

•

d. Friedensreich Schlecht

8. Který jazyk Bedřich Hrozný nestudoval na vysoké škole ve Vídni?*
•

a. Akkadština

•

b. Sumerština

•

c. Filipština

•

d. Etiopština

9. Kdo byl prezidentem naší republiky v době, kdy podnikl Hrozný svou
vlastní vědeckou výpravu do Sýrie a Turecka?*
•

a. Tomáš Garrique Masaryk

•

b. Václav Havel

•

c. Klement Gottwald

•

d. J. V. Stalin

10. Kde dnes najdete původní náhrobek Bedřicha Hrozného?*
•

a. Na Slavíně (Vyšehrad)

•

b. Náhrobek zmizel po zrušení evangelického hřbitova v Lysé

•

c. Na evangelické faře v Lysé nad Labem

•

d. V areálu Muzea Bedřicha Hrozného

11. Co víme o Chetitech? Zaškrtněte správná tvrzení:*
•

a. Chetitská říše se rozkládala na území mezi Černým a
Středozemním mořem, zahrnovala Malou Asii, Sýrii, Libanon a část
Palestiny.

•

b. Chetité měli uzavřenou mírovou smlouvu s Egypťany.

•

c. Hlavní město chetitské říše se jmenovalo Chattušaš.

•

d. Za vlády krále Šuppiluliumaše II. byla říše zničena mořskými
národy.

12. Chetité se potkali s Egyptem v bitvě u:*
•

a. Zborova

•

b. Bílé Hoře

•

c. U Kádeše

•

d. Na Moravském poli

13. Chetitština používala ke svému zápisu klínové písmo. Co je potřeba
k jeho zaznamenání?*
•

a. Papyrus

•

b. Hlína

•

c. Henna

•

d. Tuha

14. Co v Lysé nad Labem není pojmenováno po tomto slavném rodákovi?*
•

a. Škola

•

b. Náměstí

•

c. Muzeum

•

d. Knihovna

Třídílná minisérie divadelního spolku Náplavka Lysá nad Labem „Krásné
obrázky z Hrozného života“ má celkovou stopáž 75 minut. Odhadněte,
kolik MB (megabajtů) má výsledná verze promítaného filmu v kině Lysá
nad Labem:*
10440 MB

V případě, že se chcete ucházet o cenu za nejlépe vyplněnou anketu, uveďte na sebe
prosím e-mailové spojení:
Uvedené osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným členům Divadelního spolku Náplavka a Muzea Bedřicha Hrozného a to
pouze v nezbytné míře pro plnění účelu zpracování.
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