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Anotace: 

 

Digitální učební materiál slouží k upevňování učiva, s nímž se žáci seznámili v rámci dějin umění starověkého Egypta z období Nové 

říše. Obsah či rozsah předkládaných informací není ani úplným výčtem aktuálního poznání v příslušném oboru, ani nejnutnějším 

minimem informací s ohledem na danou vzdělávací oblast. Digitální vzdělávací materiál si na relativním množství ukázek uměleckých 

děl klade za cíl fixovat u žáků znalost základních rysů umění dané epochy a vytvořit u nich dovednost jejich rozpoznávání v kontextu 

dalšího vývoje výtvarného umění a to ve vazbě na politické a kulturní dějiny. 
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1. Otázka 2. Otázka 

Hlavním městem Střední bylo město Největším chrámovým komplexem byl 

a) Gíza a) Karnak 

b) Wéset b) Luxor 

c) Sakkára c) Théby 

 

3. Otázka 4. Otázka 

Pylon je Při výstavbě chrámu užívali Egypťané 

a) vstupní část chrámu tvořená dvěma sochami a) sloupů vždy jedině stejného stylu 

b) vstupní část chrámu tvořená dvěma mohutnými zdmi s množstvím 

místností a obětních prostorů 

b) 

c) 

sloupů různých stylů a to i na jedné stavbě 

sloupů jen velice zřídka 

c) vstupní část chrámu tvořená dvěma mohutnými zdmi se 

schodištěm 

  

 

5. Otázka 

 

6. Otázka 

 

a) Pylon – vstupní 

část chrámu 

a) Podélný řez pyramidou 

b) Kulisa divadla 

z Nové říše 

b) Podélný řez hrobkou z Údolí králů 

c) Ozdobná truhla c) Podélný řez pylonovým chrámem 

 

7. Otázka 

 

8. Otázka 

 

  

a) Chrám královny 

Pontu 

a) Chrám v Abú Simbelu  

b) Hrám královny 

Hatšepsovety 

b) Chrám ve Filé  

c) Chrám královny 

Hamunaptry 

c) Chrám v Pilaku  
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