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Anotace: 

 

Digitální učební materiál slouží k upevňování učiva, s nímž se žáci seznámili v rámci dějin umění starověké Mezopotámie z období 

Perské 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 

Perskou říši založil král jménem Hlavním a nejvýstavnějším městem Persie byla 

a) Sargon a) Persepolis 

b) Kýros b) Akropolis 

c) Dáreos c) Konstantinopolis 

 

3. Otázka 4. Otázka 
Perská říše vedla války o převahu nad Středozemním mořem s Řeky. Těmto 

válkám říkáme 
Perským králem nikdy nebyl 

a) Perské války a) Xerxés 

b) Středomořské války b) Dáreos 

c) Řecko-perské války c) Leonidás 

 

5. Otázka 6. Otázka 
Perské umění tvořivě čerpalo z tradic mezopotamských i Egyptských. Umění, 

které spojuje staré tradice do nového celku, říkáme 
Tzv. Síň sta sloupů byl 

a) Elamské umění a) Slavnostní vstup do královského paláce 

b) Eklektické umění b) Trůnní sál 

c) Episkopické umění c) Obětní sál 

 

 

7. Otázka 

 

8. Otázka 

 

9. Otázka 

 

a) Xerxes přijímá 

hold svých 

poplatníků, reliéf 

z Persepole 

a) Xerxův palác 

v Ninive 

a) Detail 

schodiště 

v Ninive 

b) Dáreos přijímá 

hold svých 

poplatníků, reliéf 

z Kalachu 

b) Dáreúv palác 

v Chorsabádu 

b) Detail 

schodiště 

v Persepoli 

c) Procesí před 

Sinacheribem 

c) Dáreúv palác 

v Persepoli 

c) Detail 

schodiště 

v Kalchu 
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10. Otázka 

 

11. Otázka 

 

12. Otázka 

 

a) Vlys 

s královskými 

lučištníky 

a) Plán Persepole a) Detail vlysu 

z Ninive 

b) Vlys se 

Sinacheribovými 

lučistníky  

b) Plán Kalachu b) Detail vlysu 

z Babylónu 

c) Detail výzdoby 

Procesní cesty 

c)  Plán Chorsabádu c) Detail vlysu ze 

Súz 

 

13. Otázka 

 

14. Otázka 

 

15. Otázka 

 

a) Stěna z Pasargady a) Zbytky sloupů 

z Pesepole 

a) Zoomorfní 

perská hlavice 

b) Stěna persepolské 

terasy 

b) Zbytky sloupů 

ze Súz 

b) Zoomorfní 

asyrská hlavice 

c) Stěna Ištařina 

zikkuratu 

c) Zbytky sloupů ze 

Sakkary 

c) Zoomorfní 

sumerská 

hlavice 
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