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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 

Pozdní gotice v českých zemích se též říká Vznik gotiky zasazujeme v západní Evropě do 

a) přemyslovská a) 1. poloviny 12. století 

b) lucemburská b) 2. poloviny 12. století 

c) jagellonská c) 1. poloviny 13. století 

 

3. Otázka 4. Otázka 

Obecně se katedrálou nazývá Vrcholné gotice se na našem území též říká 

a) sídelní kostel probošta a) přemyslovská 

b) sídelní kostel biskupa b) lucemburská 

c) sídelní kostel krále c) jagellonská 

 

5. Otázka 6. Otázka 

Nejvýznamnější architekt pozdní gotiky byl „Stoletím katedrál“ nazýváme v západní Evropě období 

a) Matyáš z Arrasu a) 1. polovina 12. století – 1. polovina 13. století 

b) Petr Parléř b) 2. polovina 12. století – 13. století 

c) Benedikt Ried (Rejt) z Burghausenu c) 2. polovina 12. století – 14. století 

 

 

7. Otázka 

 

8. Otázka 

 

9. Otázka 

 

10. Otázka 

 

a) Opěrný 

systém 

baziliky 

a) Bazilika 

sv. Uršuly 

v Chebu 

a) 

Katedrální 

portál 

a) Katedrála 

Notre Dame 

b) Opěrný 

systém 

klenby 

katedrály 

b) Bazilika 

sv. Jiří na 

Hradě 

b) 

Bazilikální 

portál 

b) Katedrála v 

Chartres 

c) Opěrný 

systém 

rotundy 

c) Bazilika 

sv. Prokopa v 

Třebíči 

c) 

Emporový 

portál 

c) Katedrála v 

Amiensu 
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11. Otázka 

 

12. Otázka 

 

13. Otázka 

 

a) Gotická cihlová 

vyzdívka 

a) Interiér 

katedrály v Laonu 

a) Gotická hlavice 

b) Gotická sgrafita  b) Interiér kat. 

v Salisbury 

b) Gotická patka 

c) Gotické řádkové 

zdivo 

c) interiér 

katedrály v 

Remeši 

c) Gotický svorník 

 

14. Otázka 

 

15. Otázka 

 

16. Otázka 

 

17. Otázka 

 

a) kružba a) Řez 

opěrným 

systémem 

baziliky 

a) Katedrála 

v Amiensu 

a) Katedrála 

v Salisbury 

b) roseta 

 

c) přípona 

b) Řez 

opěrným 

systémem 

katedrály 

b) Katedrála 

Notre Dame 

b) Katedrála 

Westminsters

kého opatství 

 c) Řez 

rotundou 

c) Katedrála 

v Remeši 

c) Katerdála 

v Kolíně nad 

Rýnem 

 

18. Otázka 

 

19. Otázka 

 

20. Otázka 

 

a) Kytka a) Kytka a) Katedrála v Kolíně 

nad Rýnem 

b) Chrlič b) Chrlič b) Katedrála 

v Salisbury 

c) Krab c) Krab c) Katedrála 

Westminsterského 

opatství 
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