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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 království 

a republiky. 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 

Řím byl založen v roce Římská republika byla založena roku 

a) 763 př. Kr. a) 510 př. Kr. 

b) 653 př. Kr. b) 410 př. Kr. 

c) 753 př. Kr. c) 610 př. kr 

 

3. Otázka 4. Otázka 

Římskému typu chrámu, který stojí na zvláštním podstavci, říkáme Pilastr je 

a) Pontonový chrám a) Polosloup vystupující z masy zdiva 

b) Pylonový chrám b) Zdobná část portiku 

c) Pódiový chrám c) Nosná konstrukce bazilik 

 

5. Otázka 6. Otázka 

Římské baziliky sloužily jako Prvním římským císařem byl 

a) Chrámy a) Romulus Augustulus 

b) Tržiště a shromaždiště b) Octavianus Augustus 

c) Lázně c) Antonius Augustus 

 

7. Otázka 8. Otázka 

Za kultovní centrum Říma označujeme Hlavním náměstím Říma bylo 

a) Fórum Romanum a) Fórum Romanum 

b) Kapitol b) Kapitol 

c) Palatin c) Palatin 

 

9. Otázka 

 

10. Otázka 

 

11. Otázka 

 

a) Eufratská vlčice a) Rekonstrukce 

baziliky Porcia 

a) Chrám Sibylin 

v Tivoli 

b) Kapitolská vlčice b) Rekonstrukce 

baziliky Aemilia 

b) Vestin Chrám 

v Římě 

c) Kampanulská 

vlčice 

c) Rekonstrukce 

baziliky Iuliana 

c) Jovův chrám v 

Cori 
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12. Otázka 

 

13. Otázka 

 

a) Chrám Herkulův 

v Paestu 

a) Půdorys Sibyllina 

chrámu 

b) Chrám Vesty v 

Tivoli  

b) Půdorys chrámu 

Jovy, Junovy a 

Minervy 

c) Chrám Fortuny 

virilis v Římě 

c) Půdorys chrámu 

Fortuny virilis 

 

14. Otázka 

 

15. Otázka 

 

a) Model Kapitolu a) Cloaca Maxima 

b) Model Pantheonu b) Cloaca Minima 

c) Model Fóra 

Romana 

c) Cloaca Romana 
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