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Anotace:
Digitální učební materiál slouží k upevňování učiva, s nímž se žáci seznámili v rámci dějin umění starověkého Říma z období císařství.
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
Prvním římským císařem byl:
a) Caesar
b) Octavianus Augustus
c) Markus Aurelius

2. Otázka
První formě římského císařství říkáme
a) Patriarchát
b) Pontifikát
c) Principát

3. Otázka
Římské císařství datujeme od roku:
a) 27 př. Kr.
b) 27. po Kr.
c) 127 př. Kr.

4. Otázka
Pozdní forma císařství se nazývá:
a) Dominát
b) Diadochát
c) Dormitáž

5. Otázka
Římské vodovody se nazývaly:
a) Viadukty
b) Akvadukty
c) Portadukty

6. Otázka
Amfiteátr se nazývá
a) Typ římského chrámu
b) Typ římských lázní
c) Typ římského kolbiště

7. Otázka
a) Augustus
b) Hadriánus

c) Titus

8. Otázka
a) Detail
Hadriánova
sloupu
b) Detail
Traiánova
sloupu
c) Detail Titova
sloupu

9. Otázka
a) Parthenon

b) Pantheon

c) Palatin
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10. Otázka
a) Via Apia
b) Via Avia
c) Via Aria

12. Otázka
a) Gardský most
b) Galský most
c) Pontský most

11. Otázka
a) Koloseum
b) Circus Maximus
c) Vila Hadriana

13. Otázka
a) Parthenon
b) Pantheon
c) Palatin
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