Test na prijímacie skúšky
pre školský rok 2018/2019

Odbor: hudobno-dramatické umenie

Milí uchádzači o štúdium na Súkromnom konzervatóriu,
pred sebou máte test zo slovenského jazyka a všeobecných vedomostí z oblasti umenia a kultúry,
ktorý obsahuje ukážky a úlohy. Za pravopisné cvičenie získavate maximálne 10 bodov a za ďalšie
otázky a úlohy získavate maximálne 20 bodov (to znamená, že za každú otázku môžete získať 1
bod. Hodnotené budú len úplné a správne odpovede. V prípade odpovedí typu ABC je správna len
jedna odpoveď. Na vypracovanie testu máte presne 40 minút. Začnite písať, až keď dostanete
pokyn.
Prajeme Vám veľa úspechov.

Pravopisné cvičenie
Prijímacia skúška zo slovenského jazyka
5.4.-6.4.2018

Doplň i,í,y,ý, veľké a malé písmená, interpukčné znamienka

Mil_ študent_ základn_ch škôl!
Dnešn_ deň je pre _ás veľmi dôležit_ je jedným z t_ch ktoré rozhodujú o
vašej budúcnost_. Praktick_ na viacer_ch _itrianskych stredn_ch školách
sa konajú talentové prij_macie skúšky .
M_ vás srdečne v_tame v škole ktorej názov je _úkromné
konzervatórium, sídlime na _rčméryho ulic_ v Nitre v budove _ákladnej
škol_.
Hlavn_m zameraním odboru hudobno-dramatické umenie je štúdium
herectva, spevu a tanca. V odboroch hudba a spev si žiac_ ďalej rozv_jajú
talent a pracujú na tvorbe umeleckej osobnost_. Žiaci _anečného odboru sa
počas šiest_ch rokov oboznamujú s techn_kami klas_ckého, ľudového a
moderného tanca.
Určite už d_chtivo očakávate čo sme pre vás priprav_li. Niektor_ z t_ch,
ktor_ budú úspešn_, stanú sa naš_mi budúcim_ študentam_. Pracujte teda
rozvážne a sústredene aby ste naplnili amb_cie b_ť žiakmi tejto školy.

Ukážka č. 1
Jedným z najznámejších muzikálov na svete je West Side Story, ktorý mal premiéru na Broadwayi v roku
1957. Skladateľ Leonard Bernstein skĺbil prvky klasickej hudby, jazzu, mamba, latinsko-americkej rytmiky
aj rodiaceho sa rokenrolu. Libreto, ktorého autorom je Arthur Laurents, je voľnou adaptáciou diela
anglického dramatika Williama Shakespearea z roku 1597 Rómeo a Júlia. Hlavný dejový konflikt však nie je
založený na nepriateľstve medzi dvoma urodzenými veronskými rodinami, ale na súperení dvoch pouličných
newyorských gangov z Upper West Side: poľskými Jets a portorickými Sharks. Neskorší velikán
muzikálového divadla Stephen Sondheim sa v tomto diele prvýkrát predstavil na Broadwayi ako autor textov
piesní. Choreograf Jerome Robbins tu vytvoril pôsobivé dramatické zborové tanečné scény, za ktoré získal
prestížne divadelné ocenenie Tony Awards. Už v roku 1961 sa muzikál dočkal aj filmovej podoby. Jedna
z protagonistiek, herečka Rita Moreno, získala za vedľajšiu úlohu Anity Oscara ako vôbec prvá herečka
hispánskeho pôvodu.

1. V akom meste sa odohráva dej muzikálu West Side Story?

2. Ako sa volá literárny podklad hudobno-dramatického diela (muzikálu, opery a pod.)?

3. Vypočítaj rozdiel medzi rokom vydania Shakespearovho diela Rómeo a Júlia
a divadelnou premiérou muzikálu West Side Story?

4. Ktoré z týchto tvrdení vyplýva z textu?
a) Herečka Rita Moreno získala Tony Awards za rolu Anity.
b) Hlavný dejový konflikt sa týka súperiacich gangov z Broadway.
c) Autor pôvodnej choreografie Jerome Robbins získal za toto dielo Tony Awards.
d) Autorom libreta k tomuto muzikálu je Stephen Sondheim.

5. S ktorými štátmi má suchozemskú hranicu Veľká Británia?
6. Ktoré z týchto tancov nepatria medzi latinsko-americké tance?
a) salsa
b) cha-cha-cha
c) foxtrot
d) rumba

7. V ktorom storočí vzniklo dielo Rómeo a Júlia?

8. William Shakespeare bol autor obdobia renesancie. Aké umelecko-štýlové obdobie
nasleduje po renesancii?
9. Zoraď tieto historické postavy podľa obdobia, v ktorom žili: od najstarších čias po
najmladšie:
Cyril a Metod

Shakespeare

Tutanchamón

Adolf Hitler

Cisárovná Sissi

10. V ktorej krajine sa odohráva dej Rómea a Júlie?
a) v Anglicku
b) vo Francúzsku
c) v Taliansku
d) v USA

11. Ako končí dej Rómea a Júlie?
a) Júlia sa po zinscenovanom pohrebe prebodne dýkou potom, čo zistí, že Rómeo (mysliac si,
že Júlia je skutočne mŕtva) vypil jed.
b) Rómeo zomrie v súboji o ruku Júlie s Mercuciom a Júlia sa otrávi.
c) Potom, čo sa Rómeo s Júliou tajne zosobášia, Rómea zavraždí Júliin brat a Júlia sa zo
zúfalstva vrhne z útesu.
d) Júlia zošalie, utopí sa v rieke a Rómeo sa prebodne dýkou.

12. Ako sa volá slovenská herečka a speváčka získala nedávno v Česku Cenu Thálie za rok
2017 za úlohu pani Danversovej z muzikálu Rebecca?

13. Hlavná mužská úloha v muzikály West Side Story sa volá Tony a je určená pre vysoký
mužský hlas. Ako sa volá typ vysokého mužského hlasu?
a) alt
b) high voice
c) tenor
d) bas

Ukážka č. 2

14. V danej notovej ukážke je najnižším tónom v speváckom parte tón:
a) malé h
b) malé bé
c) h

d) Bé
15. Na koľko dôb sa počíta jeden takt v tejto notovej ukážke?

16. Aká je najmenšia rytmická notová hodnota v tejto ukážke?
a) šestnástinová
b) osminová
c) štvrťová
d) celá

17. V ľavej ruke klavírneho partu je ako prvá nota:
a) malé f
b) malé a1
c) veľké Fis
d) veľké As

18. Ako sa volá divadlo, ktoré sa na Slovensku venuje predovšetkým spevohernému
a muzikálovému žánru?
a) Nová scéna
b) Malá scéna
c) Slovenské muzikálové divadlo
d) Bratislavské muzikálové štúdio

19. Ktorý režisér sa na Slovensku preslávil réžiou muzikálových diel?
a) Ondrej Šulaj
b) Juraj Nvota
c) Juraj Jakubisko
d) Jozef Bednárik

20. Uveď názov muzikálu, ktorý si videl/a v poslednej dobe v divadle, v televízii, v kine
alebo na internete (uveď, kde si ho videl/a), kto je autorom toho muzikálu, prípadne
kto v ňom účinkoval.

