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Anotace: 

 

Digitální učební materiál slouží k upevňování učiva, s nímž se žáci seznámili v rámci dějin umění starověkého Řecka z období po řecko-

perských válkách. 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 

Řecko-perské války probíhaly: Delfy byly střediskem kultu boha: 

a) Na počátku 5. století př.n.l. a) Dionýsa 

b) V polovině 5. století př.n.l. b) Athény 

c) Ve 4. století př.n.l. c) Apolóna 

 

3. Otázka 4. Otázka 

Vzoru, tj. ideálnímu příkladu uměleckého zpracování v umění říkáme Představitelem dynamického a dramatického sochařství této epochy byl 

a) Kánon a) Myrón 

b) Morfón b) Polykleitos 

c) Tritón c) Doryforos 

 

5. Otázka 6. Otázka 

Vzorem dokonalých proporcí mužského těla pro celé řecké sochařství se 

stalo dílo sochaře Polykleita zvané 

Střediskem kultu v Olympii byl  

a) Porfyrios a) Diův chrám 

b) Diadúmen b) Héřin chrám 

c) Doryforos c) Dionýsův chrám 

 

 

7. Otázka 

 

8. Otázka 

 

9. Otázka 

 

a) Olympie a) Divadlo 

v Athénách 

a) Martyrův 

Diabolos 

b) Syrakusy b) Divadlo v Delfách b) Myrónův 

Diskobolos 

c) Delfy c) Divadlo v Paestu c) Moryfyriúv 

Diadochos 
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10. Otázka 

 

11. Otázka 

 

12. Otázka 

 

a) Chrám Dia 

v Olympii 

a) Poseidón vrhající 

trojzubec 

a) Diadoch od 

Praxitela 

b) Parthenon v 

Athénách  

b) Arés vrhající 

oštěp 

b) Donatos od 

Porfyria 

c) Divadlo v 

Alexnadrii 

c) Zeus vrhající 

kopí 

c) Diadúmen od 

Polykleita 

 

13. Otázka 

 

14. Otázka 

 

15. Otázka 

 

a) Athénská 

pokladnice 

a) Dórský vozataj a) Polykleitův 

Doryforos 

b) Spartská 

pokladnice 

b) Didónský vozataj b) Doryforův 

Polykleitos 

c) Thébská 

pokladnice 

c) Delfský vozataj c) Praxitelův 

Diadochos 
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