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procestovali Evropu a byli 
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Bastien a Bastienka
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A) Symfonie je čtyřvětá hudební 
forma, jejíž první věta je v 
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č. 40 g moll „Velká“
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Hudební skladby
A) Menuet – francouzský tanec 
lásky; díky oblibě vkládán jako 

3. věta symfonií
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C) Koncert – skladba pro sólový 
nástroj a orchestr; psal zejm. 

koncerty pro klavír, housle

D) Dovedl k dokonalosti 
sonátovou formu
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v notách 

B) Mozart mluvil plynně několika světovými 
jazyky 

C) Mozart byl vynikajícím karetním hráčem a 
ovládal prý velice nadprůměrně až několik 

desítek různých karetních her; vedle samotné 
hudby prý byly karty jeho další velkou osobní 

vášní 

D) Mozart byl člověk velmi malé tělesné výšky, 
obličej měl poďobaný od neštovic, v žádném 
případě se prý nejednalo o nějakého výrazně 
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