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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 2. Otázka 

Titův vítězný oblouk se váže k: Dnešní Istanbul založil císař 

a) římskému vítězství nad Parthy a Dáky a) Dioklecián 

b) římskému vítězství nad Galy. b) Konstantin I. Veliký 

c) římskému vítězství nad Židy. c) Hadrián 

 

3. Otázka 4. Otázka 

Vila Hadriána se nachází v Traiánův sloup oslavuje císaře jako 

a) Tivoli a) vítěze nad Parthy a Dáky 

b) Římě b) vítěze nad Galy 

c) Tarquiniu c) vítěze nad Židy 

 

5. Otázka 6. Otázka 

Hadriánova hrobka se dnes nazývá Nejslavnější oltář z doby Augustovy se nazývá 

a) Papežský hrad a) Acra Panis Augustae 

b) Andělský hrad b) Acra Pacis Augustae 

c) Apoštolský hrad c) Acra Parvis Augustae 

 

 

7. Otázka 

 

8. Otázka 

 

9. Otázka 

 

a) Fórum 

Romanum 

a) Bazilika 

Iulia 

a) Konstantin 

b) Traianovo 

fórum 

b) Koloseum b) Traián 

c) Augustovo 

fórum 

c) Vila 

Hadriana 

c) Markus 

Aurelius 
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10. Otázka 

 

11. Otázka 

 

12. Otázka 

 

a) Koloseum a) Konstantinův 

oblouk 

a) Prthenon 

b) Vila Hadriana b) Titův oblouk b) Palatin 

c) Kapitol c) Augustův 

oblouk 

 

c) Pantheon 

 

13. Otázka 

 

14. Otázka 

 

15. Otázka 

 

a) Vila 

Hadriana 

a) Traianův 

val 

a) Parthenon 

b) Titova 

vila 

b) Augustův 

val 

b) Palatin 

c) Augu-

stova vila 

c) Hadriánův 

val 

c) Pantheon 
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