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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
Notre Dame je
a) obecný francouzský název pro gotickou katedrálu
b) francouzské označení kostela Panny Marie
c) francouzské označení kostela pro vysokou šlechtu

2. Otázka
Dílem Benedikta Rieda je
a) Karlštějn
b) Katedrála sv. Víta
c) Vladislavský sál

3. Otázka
Kružbě v pozdní gotice se též říká
a) rozetová
b) plaménková
c) dynamická

4. Otázka
Trojúhelníkovému štítu nad portálem se říká
a) vimperk
b) vinberg
c) vinterk

5. Otázka
Centrem gotického domu byl tzv.
a) manhaus
b) mazhaus
c) mandhaus

6. Otázka
Obytnou část gotického hradu nazýváme
a) palác
b) donjon
c) bergfrit

7. Otázka
a) Sainte Chapelle
v Paříži
b) Katedrála v Laosu
c) Katedrála v
Chartres

8. Otázka
a) Gotické okno
s plaménkovou
kružbou
b) Gotické okno
s rosetou
c) Raně gotické
okno

9. Otázka
a) Portál radnice
v Brně
b) Portál radnice
v Plzni
c) Portál radnice
v Olomouci
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10. Otázka
a) Příklad zdiva
z lomového
kamene
b) Příklad
řádkového zdiva

11. Otázka
a) Interiér
baziliky
b) Interiér raně
gotické
katedrály
c) Interiér
halového
kostela

c) Příklad
cihlového zdiva
13. Otázka
a) Žebrová klenba
b) Česká placka
c) Žebrová křížová
klenba

16. Otázka
a) Chór baziliky
s emporou
b) Chór katedrály
s věží
c) Chór katedrály
s věncem kaplí

14. Otázka
a) Raně gotická
klenba
b) Vrcholně
gotická klenba
c) Pozdně gotická
klenba

17. Otázka
a) Kružba
b) Rozeta
c) Empora

12. Otázka
a) Gotické okno
s plaménkovou
kružbou
b) Gotické okno
s rosetou
c) Raně gotické
okno
15. Otázka
a) Katedrála
v Chartres
b) Notre Dame
v Paříži
c) Katedrála v
Salisbury

18. Otázka
a) Katedrála
v Chartres
b) Notre Dame
v Paříži
c) Katedrála v
Salisbury
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