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01. Co označuje termín keigo?
a) japonskou kulturu stolování
b) systém zdvořilosti v japonském jazyce
c) vějíř používaný herci japonského tradičního divadla
d) rituální tanec
02. Jak se jmenuje hora, na jejímž vrcholku stojí první chrám buddhistické sekty Tendai?
a) Aino
b) Hiei
c) Daisen
d) Zao
03. Vyberte pravdivé tvrzení.
a) Japonská substantiva rozlišují gramatický rod a skloňují se (jsou ohebná).
b) Japonská substantiva rozlišují gramatický rod a neskloňují se (jsou neohebná).
c) Japonská substantiva nerozlišují gramatický rod, ale skloňují se (jsou ohebná).
d) Japonská substantiva nerozlišují gramatický rod a neskloňují se (jsou neohebná).
04. K čemu se v současném zápisu japonštiny používá katakana?
a) k zápisu japonských a sinojaponských slov
b) k zápisu přejatých slov a k zvýraznění slov
c) k zápisu partikulí a pomocných jmen
d) k zápisu cizích jmen a slovesných a adjektivních sufixů
05. Co je pro japonštinu specifické?
a) častý shluk několika po sobě jdoucích konsonant
b) absence adjektiv
c) slovosled SVO (subjekt – přísudek – objekt)
d) rozvinutý zdvořilostní systém
06. Vyberte pravdivé tvrzení.
a) Komunistická strana v Japonsku neexistuje.
b) Komunistická strana v Japonsku dvakrát sestavovala vládu.
c) Komunistická strana v Japonsku nikdy nesestavovala vládu.
d) Komunistická strana se v Japonsku nikdy nedostala do parlamentu.
07. Vyberte správnou skupinu japonských měst, v nichž se konaly Olympijské hry.
a) Sapporo, Nagano, Kjóto
b) Nagano, Tokio, Hirošima
c) Sapporo, Tokio, Nagano
d) Sapporo, Tokio, Nagoja
08. Čím se proslavil Fukuzawa Jukiči?
a) Zasadil se o rozšíření volebního práva i pro ženy.
b) Prosadil uplatnění rýmu v japonské poezii.
c) Propagoval vzdělanost a reformy společnosti.
d) Zasloužil se o svržení posledního šógunátu.
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09. Co je to necuke?
a) tradiční umění, z nějž se později vyvinulo umění origami
b) nakládaná zelenina podávaná jako příloha k jídlu
c) ozdobný knoflík vyrobený např. ze slonoviny či dřeva
d) dechový hudební nástroj používaný v divadle nó
10. Kdy se v Japonsku poprvé začalo šířit křesťanství?
a) na přelomu 9. a 10. století
b) v 16. století
c) po prolomení izolace Japonsku v 19. století
d) mezi první a druhou světovou válkou
11. Který čínský myšlenkový směr nejvíce ovlivnil zenový buddhismus?
a) taoismus
b) konfucianismus
c) legalismus
d) šamanismus
12. Na vrcholu panteonu japonských šintoistických božstev se nachází
a) Ókuninuši.
b) Amaterasu.
c) Amida.
d) Izanami.
13. Který japonský film byl v roce 2022 oceněn Americkou akademií filmových umění cenou Oscar
za nejlepší cizojazyčný film?
a) Životy těch druhých
b) Velká nádhera
c) Drive My Car
d) Průvodce
14. Japonština se z hlediska morfologické typologie nejvíc podobá
a) čínštině.
b) španělštině.
c) finštině.
d) angličtině.
15. Která politická strana byla v Japonsku u moci v březnu 2022?
a) Socialistická strana Japonska
b) Demokratická strana Japonska
c) Liberálně demokratická strana
d) Liberální strana Japonska
16. Ve kterém roce došlo k tzv. sarinovému útoku v tokijském metru?
a) 1988
b) 1995
c) 1998
d) 2005
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17. Vstup do šintoistické svatyně označuje brána nazývaná
a) hikari.
b) torii.
c) tempura.
d) nattó.
18. Jak říkáme japonským termálním pramenům?
a) onsen
b) rjokan
c) sentó
d) daifuku
19. Jak se nazývá nejznámější anglický přepis japonštiny do latinky?
a) Hepburnův přepis
b) Smithův přepis
c) Kuhlenův přepis
d) Denzelův přepis
20. Ve kterém století vznikla hiragana?
a) ve 3. století
b) v 6. století
c) v 9. století
d) v 12. století
21. Kdo nebo co je „Večerní tvář“ (Júgao)?
a) název kapitoly a přezdívka postavy v románu Příběh prince Gendžiho
b) název literárního časopisu z počátku 20. století
c) název konzervativní skupiny intelektuálů na sklonku 19. století
d) pseudonym básnířky Ono no Komači
22. Jakým druhem literatury se zabýval Hoši Šin’iči?
a) historickými romány z předmoderního Japonska
b) povídkami ze školského prostředí
c) válečnými reportážemi
d) science-fiction
23. Které z uvedených japonských literárních děl je nejstarší?
a) Příběh prince Gendžiho (Gendži monogatari)
b) Kodžiki (Kodžiki)
c) Největší rozkošnice (Kóšoku ičidai onna)
d) Vyprávění za měsíce a deště (Ugecu monogatari)
24. Středověké dílo Příběh rodu Taira (Heike monogatari) se zabývá převážně tématem
a) života v ústraní ve skromné chýši.
b) boje samurajských rodů o moc.
c) života rodiny primáře psychiatrické léčebny.
d) boje vládců podsvětí o moc nad čtvrtí červených luceren.
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25. Ve kterém z uvedených literárních děl je ústředním tématem narození tělesně postiženého
dítěte?
a) Sestry Makiokovy (Sasamejuki)
b) Soukromá záležitost (Kodžintekina taiken)
c) Všednost (Heibon)
d) Psáno z dlouhé chvíle (Curezuregusa)
26. Které z uvedených literárních děl napsal Endó Šúsaku?
a) Hluboká řeka (Fukai kawa)
b) Tanečnice z Izu (Izu no odoriko)
c) Černý déšť (Kuroi ame)
d) Ohně na planinách (Nobi)
27. Jaká byla na začátku roku 2022 v Japonsku míra nezaměstnanosti?
a) asi 3 %
b) asi 10 %
c) asi 18 %
d) asi 24 %
28. Jaká je rozloha Japonska?
a) 50 000 – 70 000 km2
b) 100 000 – 150 000 km2
c) 350 000 – 400 000 km2
d) 800 000 – 900 000 km2
29. V jakém vztahu k Japonsku byl Douglas MacArthur?
a) Podílel se na sestrojení atomové bomby svržené na Hirošimu.
b) Byl hlavním ekonomickým poradcem japonské vlády v období tzv. bublinové ekonomiky.
c) Byl prvním americkým velvyslancem v Japonsku.
d) Byl velitelem okupačního štábu po porážce Japonska v druhé světové válce.
30. Který z níže uvedených předmětů NEPATŘÍ mezi hudební nástroje, které se používají
v japonské tradiční hudbě?
a) suona
b) koto
c) cuzumi
d) biwa
31. Které z uvedených měst leží nejzápadněji?
a) Hirošima
b) Kjóto
c) Kóbe
d) Sapporo
32. Mezi japonské spisovatelky NEPATŘÍ
a) Ibuse Masudži.
b) Tawada Jóko.
c) Murasaki Šikibu.
d) Kanehara Hitomi.
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33. Co je to Jasukuni?
a) řeka protékající Tokiem
b) svatyně v Tokiu
c) ostrov ležící jižně od Tokia
d) obchodní čtvrť v Tokiu
34. Kdo byl japonským premiérem v březnu 2022?
a) Kišida Fumio
b) Suda Jošihide
c) Takešita Noboru
d) Fukuda Takeo
35. Výraz kami označuje
a) japonské svátky.
b) způsob rituální sebevraždy.
c) šintoistická božstva.
d) rýžový pokrm.
36. Kterou z uvedených publikací napsal Antonín Líman?
a) Krajiny japonské duše
b) Slovník japonské literatury
c) Japonská literatura 712–1868
d) Dějiny Japonska
37. Která z uvedených možností uvádí japonské spisovatele seřazené chronologicky správně
podle toho, ve které době žili a tvořili?
a) Ueda Akinari, Kamo no Čómei, Tanizaki Džun’ičiró, Óe Kenzaburó
b) Kamo no Čómei, Tanizaki Džun’ičiró, Óe Kenzaburó, Ueda Akinari
c) Kamo no Čómei, Tanizaki Džun’ičiró, Ueda Akinari, Óe Kenzaburó
d) Kamo no Čómei, Ueda Akinari, Tanizaki Džun’ičiró, Óe Kenzaburó
38. Kolik znaků v současnosti obsahuje seznam tzv. „znaků běžného použití“ pro japonštinu?
a) asi 1000
b) asi 2000
c) asi 5000
d) asi 10 000
39. Kde mohlo docházet k oficiálním kontaktům s Evropany během tzv. izolace Japonska?
a) v Ósace
b) na Dedžimě
c) v Hakodate
d) na Šikoku
40. Který z uvedených výrazů označuje japonské historické období?
a) Etorofu
b) Biwa
c) Kappa
d) Nara
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41. Které z následujících českých jmen by vzhledem ke své zvukové podobě NEMOHLO být
slovem japonským?
a) Aneta
b) Monika
c) Sabina
d) Martina
42. Který z následujících výrazů NEOZNAČUJE formu japonské poezie?
a) enka
b) čóka
c) waka
d) tanka
43. Která z uvedených dvojic japonských měst si je geograficky nejbližší?
a) Tokio – Jokohama
b) Hirošima – Nagasaki
c) Nagano – Nagoja
d) Hakodate – Fukušima
44. Které dílo japonské literatury se tematicky dotýká 2. světové války?
a) Moji nezapomenutelní (Wasureenu hitobito)
b) Ti, kteří raději kopřivy (Tade kuu muši)
c) Tvář toho druhého (Tanin no kao)
d) Moře a jed (Umi to dokujaku)
45. Šinano je
a) nejvyšší japonská hora.
b) nejjižnější japonský ostrov.
c) nejdelší japonská řeka.
d) nejstarší japonský národní park.
46. Co v japonské literatuře označuje termín renga?
a) básnickou formu
b) typ divadelních her
c) buddhistické pověsti
d) satirické povídky
47. K jaké významné události došlo u Sekigahary?
a) k vylodění americké armády v květnu 1945
b) k atentátu na někdejšího premiéra Itóa Hirobumiho
c) k finální bitvě sjednocování Japonska
d) k přistání prvních Evropanů v Japonsku v 16. století
48. Které z uvedených děl napsal Nacume Sóseki?
a) V kalném proudu (Nigorie)
b) Chov (Šiiku)
c) Kokoro (Kokoro)
d) Obraz pekla (Džigokuhen)
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49. Pojem Tókaidó označuje
a) prefekturu ležící na severu Japonska.
b) obřadní tance provozované u císařského dvora.
c) historicky významnou cestu spojující Kjóto a Edo.
d) císařskou básnickou sbírku z 12. století.
50. Která z uvedených možností uvádí chronologicky správně seřazené události?
a) vybudování první železnice v Japonsku, příjezd komodora Perryho do Japonska, útok na Pearl
Harbor, japonská anexe Koreje
b) přijetí buddhismu v Japonsku, příjezd prvních Evropanů do Japonska, svržení atomové bomby
na Hirošimu, japonská anexe Koreje
c) mongolské útoky na Japonsko, založení kamakurského šógunátu, příjezd komodora Perryho do
Japonska, rusko-japonská válka
d) pád tokugawského šógunátu, první čínsko-japonská válka, svržení atomové bomby na
Hirošimu, sarinový útok v Tokiu
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