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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 4. století 

a helénismu. 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 

Počátek doby helenistické je spjatý s válečnými taženími Počátek helénismu klademe do  

a) Filipa II. a) 5. století 

b) Alexandra Velikého b) 4. století 

c) Ptolemaia c) 3. století 

 

3. Otázka 4. Otázka 

K největším sochařům helénismu náleží Helénistická kultura se stala vzorem pro umění 

a) Ptolemaios a) Etrusků 

b) Polykleitos b) Hispánců 

c) Praxitelés c) Římanů 

 

5. Otázka 6. Otázka 

V helénistické době je stále více uplatňován Jednou z největších metropolí helénistického světa bylo město 

a) dórský řád a) Alexandrea 

b) iónský řád b) Athény 

c) korintský řád c) Sparta 

 

7. Otázka 

 

8. Otázka 

 

9. Otázka 

 

a) Chlapec 

s husou 

a) Rekonstrukc

e města Athény 

a) Rekonstrukc

e mílétského 

buleutériona 

b) Chlapec 

s krocane

m 

b) 

Rekonstrukce 

města 

Alexandrea 

a) Rekonstrukc

e efezského 

buleutériona 

c) Chlapec 

s kachnou 

c) Rekonstrukc

e města 

Pergamon 

a) Rekonstrukc

e 

pergamonského 

buleutériona 
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10. Otázka 

 

11. Otázka 

 

12. Otázka 

 

a) Efez a) Bitva u 

Gaugamél 

a) Tholos 

v Olympii 

b) Pergamon b) Bitva u 

Héliopole 

b) Tholos v 

Delfách 

c) Mílét c) Bitva i Issu c) Tholos v 

Athénách 

 

 

13. Otázka 

 

14. Otázka 

 

15. Otázka 

 

a) Parxitelův Hermés 

s malým Diskobolem 

a) Lýsippova 

Afrodita Knídská 

a) Pergamonský 

oltář 

b) Polykleitův 

Doryfors s malým 

Dionýsem 

b) Praxitelova 

Afrodita Mélská 

b) Persifalský 

oltář 

c) Praxitelův Hermés 

s malým Dionýsem 

c)Praxitelova 

Afrodita Knidská 

c) Oltář z 

Alexandrie 

 

16. Otázka 

 

17. Otázka 

 

18. Otázka 

 

a) Lisippův 

Apoxymenos 

a) Láomón a) Farnacký 

býk 

b) Apoxymenův Arés b) Apolón b) Farnéský 

býk 

c) Lisippův Arés c) Láokón c) Efezský býk 
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19. Otázka 

 

20. Otázka 

 

21. Otázka 

 

a) Vlys 

z pergamonského 

oltáře 

a) Mausolem v 

Halikassu 

a) Knihovna v 

Mílétu 

b) Vlys 

z olympského 

oltáře 

b) Mausoleum 

v Heliopoli 

b) Knihovna 

v Efezu 

c) Vlys z delfského 

oltáře 

c) Mausoleum v 

Hypostatiku 

c) Knihovna v 

Pergamonu 
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