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Anotace: 

 

Digitální učební materiál slouží k upevňování učiva, s nímž se žáci seznámili v rámci dějin umění v období gotiky. 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 

Kostel na kruhovém půdoryse nazýváme Románský sloh se v Evropě rozvíjel v období 

a) rotunda a) 5. – 8. století 

b) tortura b) 8. – 12. století 

c) bazilika c) 9. – 14. století 

 

3. Otázka 4. Otázka 

Pro románský sloh je typická Předrománská architektura na našem území je spojena s 

a) klenba s žebry a lomenými oblouky a) Sámovou říší 

b) valená klenba a kupole b) Velkou Moravou 

c) rovné kazetové stropy s výzdobou c) Českým knížectvím 

 

5. Otázka 6. Otázka 

Bazilikou nazýváme Pro románský sloh je charakteristické 

a) panský kostel budovaný v rámci hradišť a) zdivo z přesně opracovaných kvádrů kamene 

b) kruhovou svatyni s kopulí b) omítané zdivo z lomového kamene 

c) vícelodní kostell s věžemi a apsidami c) cihlové zdivo 

 

 

 

7. Otázka 

 

8. Otázka 

 

9. Otázka 

 

10. Otázka 

 

a) Španělský sál 

na Hradě 

a) gotický 

dům 

v Olomouci 

a) Dům u 

kamenného 

zvonu v 

Praze 

a) Chór 

chrámu sv. 

Jakuba v Brně 

b) Vladislavský 

sál na Hradě 

b) gotický 

dům 

v Chebu 

b) Dům u 

kamenného 

zvonu v 

Olomouci 

b) Chór 

chrámu sv. 

Víta v Praze 

c) Bazilika 

sv. Jiří na Hradě 

c) gotický 

dům 

v Kutné 

hoře 

c) Dům u 

kamenného 

zvonu v 

Jihlavě 

c) Chór 

chrámu sv. 

Judy v 

Olomouci 
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11. Otázka 

 

12. Otázka 

 

13. Otázka 

 

a) gotické hradby 

v Olomouci 

a) hrad Kost a) Radnice 

v Olomouci 

b) gotické hradby 

v Praze 

b) hrad Karlštejn b) Staroměstská 

mostecká věž 

c) gotické hradby 

v Nymburku  

c) Hrad Pernštejn c) Radnice v 

Prostějově 

 

14. Otázka 

 

15. Otázka 

 

16. Otázka 

 

a) Hrad Kost a) Hrad Kost a) kostel sv. 

Mořice 

v Olomouci 

b) hrad Pernštejn b) hrad Pernštejn b) kostel sv. 

Mořice 

v Prostějově 

c) hrad Karlštejn c) hrad Karlštejn c) kostel sv. 

Mořice 

v Přerově 
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