Gotika – test
1. Kde se lidé ve středověku mohli vzdělávat?
2. Kdo kromě církve zakládal školy?
3. Co se žáci ve školách učili?
4. Kde bylo možno získat nejvyšší vzdělání?
5. Kdo řídil univerzitu?
6. Na které fakulty se obvykle dělila univerzita?
7. Která univerzita u nás je nejstarší?
8. Která česky psaná kronika je nejstarší?
9. Kdy vznikla nejstarší česky psaná kronika?
10.Co je typickým znakem gotické architektury?
11.Kterými stavebními prvky byly zdobeny gotické katedrály?
12.Které architekty z období gotiky znáš?
13.Jaké motivy byly většinou námětem gotických obrazů?
14.Jmenuj jednoho malíře z období gotiky.
15.Co to jsou madony?

Řešení testu:
1. Kde se lidé ve středověku mohli vzdělávat?
O vzdělanost se starala církev, školy byly zakládány při klášterech nebo
u far, vyučovali zde mniši nebo kněží.
2. Kdo kromě církve zakládal školy?
Kromě církevních škol nově vznikají školy městské.
3. Co se žáci ve školách učili?
Žáci se ve školách učili číst, psát, počítat, osvojovali si latinu nebo
náboženství.
4. Kde bylo možno získat nejvyšší vzdělání?
Nejvyšší vzdělání poskytovala univerzita.
5. Kdo řídil univerzitu?
Univerzitu řídí rektor.
6. Na které fakulty se obvykle dělila univerzita?
Obvykle se univerzita dělila na čtyři fakulty – teologickou, artistickou,
právnickou a lékařskou.
7. Která univerzita u nás je nejstarší?
Nejstarší univerzitou u nás je Univerzita Karlova, která byla založena v roce
1348.
8. Která česky psaná kronika je nejstarší?
Nejstarší česky psanou kronikou je kronika tzv. Dalimila.
9. Kdy vznikla nejstarší česky psaná kronika?
Kronika tzv. Dalimila byla napsána na začátku 14. Století.
10.Co je typickým znakem gotické architektury?
Typickým znakem gotického stavebního slohu je lomený oblouk, který měl
symbolizovat ruce sepnuté k modlitbě.
11.Kterými stavebními prvky byly zdobeny gotické katedrály?
Stavby jsou zdobené kamenickými prvky – fiálami, chrliči, maskaróny,
růžicemi, kraby, bohatě zdobenými portály apod., vysoká okna jsou zdobena
barevnými vitrážemi.
12.Které architekty z období gotiky znáš?
Významní stavitelé, kteří působili na našem území, byli Matyáš z Arrasu a
Petr Parléř.
13.Jaké motivy byly většinou námětem gotických obrazů?
Gotické malířství zpracovává většinou církevní náměty.
14.Jmenuj jednoho malíře z období gotiky.
Jména většiny malířů neznáme, označujeme je podle umístění jejich práceMistr třeboňského oltáře, Mistr vyšebrodského oltáře apod. Jménem známe
Mistr Theodorika.
15.Co to jsou madony?

Madona zpodobňuje Pannu Marii s malým Ježíškem, P. Marii s ukřižovaným
Kristem se říká pieta.

