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OpAkOVáNÍ

Hlavním zdrojem evropské civilizace jsou .

1. nejstarším a nejdelším obdobím v ději-
nách lidstva byl

2. nejběžnějším oblečením Římanů byla
3. Jazykem Římanů byla
4. Okolo roku 3000 př. n. l. vznikl podél 

toku nilu stát jménem
5. Po porážce Pompeia nastolil Caesar 

v Římě
6. nejvýznamnějšími řeckými státy byly 

athény a
7. V americe se rozvíjely kultury aztéků, 

Inků a
8. Římané vytvořili novou soustavu číslic, 

které se nazývají
9. První punská válka skončila vítězstvím 

Říma a ovládnutím
10. V Číně psali na
11. Lidské dějiny zkoumá vědní obor
12. Kniha, na níž je založena víra křesťanů, 

se nazývá
13. Římské řečnictví dovedl k dokonalosti
14. Vyznávat křesťanství povolil Milánský
15. Období od nástupu alexandra Velikého 

na trůn po dobytí egypta se nazývá
16. za autora eposů Ilias a Odyssea je 

považován
17. na počátku 1. stol. vytvořil na našem 

území mocnou říši germánský král
18. Oktavián augustus položil základy 

nového státního zřízení,
19. Mezi eufratem a Tigridem se rozkládala
20. Obchod mezi Čínou a Středomořím 

zprostředkovávala Hedvábná
21. nejstaršími vědními obory byly mate-

matika, geometrie a
22. V 1. stol. bylo v důsledku výbuchu Vesu-

vu zasypáno město
23. na konci antiky bylo sebráno do rozsáh-

lého souboru římské
24. Po pravěku následovalo dlouhé období 

zvané
25. Kukuřici a brambory dala světu
26. Povstání otroků v Římě vedl

P R a V Ě K

T U n I K a

L a T I n a

e G Y P T

D I K T a T U R U

S P a R T a

M a Y Ů

Ř Í M S K É

S I C Í L I e

P a P Í R

H I S T O R I e

B I B L e

C I C e R O

e D I K T

H e L É n I S M U S

H O M É R

M a R B O D

C Í S a Ř S T V Í

M e z O P O T Á M I e

C e S T a

a S T R O L O G I e

P O M P e J e

P R Á V O

S T a R O V Ě K

a M e R I K a

S P a R T a K U S

kultury klasického starověku



5

1. sTěhOVáNÍ NáRODů – FRANská řÍŠe

a) Vyznač do mapy Evropy pohyb barbarských kmenů ve 4. a 5. století. Použij barevné tužky 
nebo pastelky.

Uprav následující text. Vyškrtej slova a výrazy, které do vět nepatří.

Počátek stěhování národů spadá do třetího • čtvrtého • šestého století. začalo rozprášením gótských 

kmenů Huny • několika lety neúrody v oblasti Dněpru • rozpadem Říma. nejvýznamnějším státním 

útvarem na území zaniklé západořímské říše se stala říše barbarů • franská říše • novořímská říše. 

Vládly zde postupně rody Merovejců a Karlovců • Galů a Franků • Chlodvíkovců a Langobardů. 

nejvýznamnějším panovníkem se stal Chlodvík Veliký • Karel Veliký • Ludvík Veliký.

1.

b) Během stěhování národů se na naše území začali dostávat první Slované (   ). Zjisti, odkud 
přišli na území dnešní střední Evropy, a vyznač jejich putování na mapě.

Hunové

Vandalové

Vizigóti

Stěhování národů – franská říše

1 2 3

2. 41 2 3

Pohyb Slovanů je zaznamenán jen velmi přibližně, není o něm dostatek informací.
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a) Pečlivě si přečti následující text.

Koncem léta 1858 prošla jižním Španělskem bouřka. Deště odplavily půdu v místě zvaném Guar-
razar a odhalily zapomenutý hřbitov. Při vykopávkách byly objeveny základy vizigótského kostela 
ze 6. století a značné množství zlatnických děl prozrazujících germánské a byzantské vlivy, včetně 
votivních korun vizigótských králů Rekceswintha a Swinthily. Tyto votivní koruny nebyly určeny 
k nošení, věšely se nad oltář v kostele. Součástí pokladu byly další koruny, množství křížů, přívěs-
ků a součásti opasků. Části tzv. guarrazarského pokladu jsou dnes k vidění v Národním muzeu 
středověku v Paříži a v Národním archeologickém muzeu v Madridu.

Spoj správně části vět.

b) Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá.

V Guarrazaru byly nalezeny základy kostela a zlatý poklad. 

nálezy pocházejí z doby vlády Vizigótů.

Součástí pokladu byly koruny, které nosili vizigótští králové.

Mezi nalezenými předměty bylo i stolní náčiní a větší množství mincí.

Předměty pocházely z Byzance.

Poklad byl pojmenován podle muzea, ve kterém je uložen. 

Vizigótský poklad můžeme vidět v muzeích ve Španělsku 
a Spojených státech amerických.

c) Prohlédni si mapu v učebnici na str. 7. Stručně zdůvodni, jak je možné, že se ve vizigótském 
zlatnictví projevily germánské a byzantské vlivy. O svém závěru diskutuj se spolužáky.

  

ano

ano

ano

ano ne není v textu

ne

ano

ano ne není v textu

ne není v textu

není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ano ne není v textu

 na území dnešního Španělska vzniklo 

 na území dnešní Francie se ustavil 

 zakladatelem franského státu byl 

 K největšímu rozkvětu přivedl franskou říši 

 Karel Veliký získal 

 Pod vládou Karla Velikého došlo 

 stát pod vládou Franků. 

 Karel Veliký. 

 království Vizigótů. 

 titul římského císaře. 

 Chlodvík. 

 ke kulturnímu rozkvětu. 

Stěhování národů – franská říše

3.

4. 1 2 3

 

Při putování evropou Vizigóti prošli Východořímskou říší (byzantskou říší) a územím germán-

ských kmenů.
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Oprav následující text.

Germáni byli původně válečníci, kteří žili pře-
vážně z válečné kořisti. V období stěhování 
národů se jejich společenské uspořádání změ-
nilo. někteří příslušníci germánských kmenů 
se začali zabývat zemědělstvím, zatímco ostat-
ní se stali válečníky. zemědělci měli ve společ-
nosti vyšší prestiž, protože se zabývali produkcí 
potravin, zatímco bojovníci měli větší podíl na 
válečné kořisti. Kmenovými náčelníky se stá-
vali nejlepší bojovníci, ale funkce vládce byla 
velmi omezená a měla charakter čestného úřa-
du. Později se vládci stávali nejbohatší statkáři 
a vláda přecházela z otce na syna. 

Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá.

Slovanské kmeny žily před stěhováním národů v oblasti dnešní Sibiře a Uralu.

antičtí autoři zmiňují Slovany v souvislosti s oblastmi okolo Černého moře.

Písemných údajů o pohybu Slovanů je mnoho.

Starověcí historici pro Slovany používali jména jako antes a Sclaveni.

Slované se usídlili v oblastech dnešního německa a nizozemí. ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

Stručně vysvětli, čeho se týkala verdunská smlouva. Kdo a kdy ji uzavřel?

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stěhování národů – franská říše

5.

6. 1 2 3

7. 1 2

 

…zemědělci a zároveň válečníci. 

…jen válčením, zatímco ostatní zůstali zeměděl-

ci. Válečníci… 

…ochraňovali obyvatele a přinášeli válečnou 

kořist. 

…měli důležité pravomoci a řídili život kmene. 

Verdunskou smlouvu spolu uzavřeli vnukové Karla Velikého roku 843, týkala se rozdělení římské 

říše na 3 díly. Titul císaře získal Lothar I.



 8

 1. V 5. století vznikaly a zanikaly na území 
římské říše

 a) vandalské říše,
 b) barbarské říše,
 c) franské říše.

 2. Pád říše římské (476) je považován za
 a) konec starověku,
 b) konec středověku,
 c) začátek novověku.

 3. Slovanské kmeny původně žily v oblasti
 a) Ukrajiny a Běloruska,
 b) Turecka a Iráku,
 c) Sibiře a Kamčatky.

 4. Sjednotitelem franské říše se stal/a 
 a) burgundská královna Klotilda,
 b) Chlodvík z dynastie Merovejců,
 c) Karel Veliký.

 5. K vrcholnému rozkvětu přivedl 
franskou říši 

 a) Karel Veliký,
 b) Ludvík němec,
 c) Karel Holý.

 6. Karel Veliký získal od papeže titul
 a) císaře, jako symbol obnovy římského 

impéria,
 b) biskupa, jako symbol církevní moci,
 c) krále, jako titul neomezeného vládce 

nad Galií.

Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení.

 7. Hospodářství Franků bylo založeno na
 a) dálkovém obchodě,
 b) zemědělství,
 c) těžbě rud, především stříbra.

 8. Princip lenní vazby mezi pánem a leníkem dal 
název epoše zvané

 a) feudalismus,
 b) vazalismus,
 c) leninismus. 
 
 9. Franská říše se členila na
 a) království v čele s králi,
 b) kraje v čele s hejtmany,
 c) hrabství v čele s hrabaty.

 10. Snaha Karla Velikého obnovit antické tradice se 
označuje jako

 a) karolínská renesance,
 b) karolínská gotika,
 c) karolínská minuskule.

 11. O pohybu slovanských kmenů nás informují
 a) podrobné zápisy od antických historiků,
 b) kusé záznamy z byzantského prostředí,
 c) hojné slovanské kroniky.

 12. Langobardi byli
 a) slovanský kmen,
 b) germánský kmen,
 c) ugrofinský kmen.

Stěhování národů – franská říše

8. 1 2 3 4

Své vědomosti z kapitoly Stěhování národů – franská říše hodnotím  body z celkových 19.

Zopakuj si!

5 10 250

Jde to lépe? Skvěle!

15 19
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a) Správně seřaď pomíchané věty.

Uprav následující text. Vyškrtej slova a výrazy, které do vět nepatří.

Po rozpadu římské říše se centrum moci přesunulo na západ • východ • jih. novým hlavním měs-

tem se stala Konstantinopol • Ravenna • Sinaj. Toto město založil Konstantin Veliký • Justinián Veliký 

• Řehoř Naziánský. Protože se udržela organizační struktura římské říše, byl zdrojem bohatství stá-

le výběr daní • dálkový obchod • rybolov a zemědělství. Ve východořímské říši, zvané také Byzanc, 

se rozvíjelo kulturní dědictví starověkého Řecka a Říma • Palestiny a Judey • Franků a Vizigótů. 

Byzanc začala upadat v 9. století • v polovině 11. století • na konci 13. století, kdy ji začali ohrožovat 

Peršané • Turci • kočovní Slované.

Byzantská říše

2. ByzANTská řÍŠe

Podle legend byl prvním křesťanským panovníkem král abgar z edessy, kterého na víru 

obrátil jakýsi Tadeáš, vyslaný apoštolem Tomášem. 

Později se dostal do Konstantinopole, kde zmizel.

Proto poslal Ježíšovi dopis, ve kterém ho prosil, aby se nechal namalovat.

Ještě když Ježíš žil, chtěl mít abgar jeho portrét. 

Tento obraz byl v edesse uctíván jako zázračný.

na ubruse se zázračně objevil obraz Ježíšovy tváře.

Další legenda tvrdí, že obraz byl v roce 1204 uloupen křižáky a dostal se do Janova, kde je 

uctíván dodnes.

Janovský obraz tváře Krista ale prokazatelně pochází až ze 14. století.

Malíři se nedařilo tvář Ježíše zachytit, a tak Ježíš přitiskl svou tvář na ubrus ze stolu.

b) Vymysli vhodný nadpis a napiš jej nad text. 

1

7

3

2

6

5

8

9

4

1. 1 2 3

2.  

např.: Legenda o portrétu Krista
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Dokonči správně věty.

Byzantská říše získala svůj název od .

Poté, co se římská říše rozpadla na dvě části a ta západní zanikla, stala se Byzanc  

.

zdrojem byzantského bohatství byl .

Císař Justinián I., zvaný Veliký, se považoval za .

Chtěl obnovit římskou říši .

Dodnes je znám .

Byzantská kultura rozvíjela dědictví .

Byzantská říše zanikla .

Byzantská říše

a) Výroba mozaiky.
Mozaika je výtvarná technika, která byla známa již ve starověku, ale největšího rozmachu i umě-
lecké úrovně dosáhla v Byzanci. Princip mozaiky je jednoduchý – skleněná hmota se naštípe na 
kostky, ze kterých se sestaví obraz. Samotné provedení je ovšem náročné na čas i pečlivost. Mozai-
ku si můžeš vyrobit podle následujícího návodu. Budeš potřebovat různobarevné korálky, pomalu 
schnoucí sádru, lepidlo rozpustné ve vodě (klovatina apod.), řídkou tkaninu, karton nebo silný 
papír, pastelky nebo barvy a papír na vytvoření návrhu, špachtli, měkký kartáč a hadřík.

1. nejdřív si připrav na papír návrh mozaiky. Výroba mozai-
ky je pracná, takže zvol raději malé rozměry. Použij výrazné 
barvy a obrysy, aby návrh prosvítal tkaninou.

2. na papír s návrhem připevni tkaninu – ta bude 
držet mozaiku v průběhu skládání pohromadě.

4.

3. 1 2 3 4

 

 osady Byzantion

 nositelkou 

antického kulturního dědictví

 dálkový obchod

 dědice celé římské říše

 v původním rozsahu

 Justiniánův zákoník, soubor římského práva

 starověkého Říma

 roku 1453, po nájezdu Turků
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10. Pokud byla tvá práce dostatečně 
pečlivá, korálky dobře drží v sádře 
a mozaika je hotová.

Byzantská říše

3. natři část tkaniny silnou vrstvou lepidla a do lepidla 
vyskládej korálky podle svého návrhu. až dokončíš jed-
nu část, nanes lepidlo na další a opět vyskládej korál-
ky. Tak pokračuj, až budeš mít pokrytou plochu celého 
návrhu.
4. nech lepidlo důkladně 
zaschnout.

5. Ohranič plochu mozaiky pásky z kartonu nebo jiného 
materiálu tak, aby se ti sádra, kterou budeš mozaiku zalé-
vat, nemohla roztéct.

6. Rozmíchej sádru podle návodu a po troškách ji lij na 
mozaiku. Pomocí špachtle ji vtírej mezi korálky – neměl 
by mezi nimi zůstat vzduch.

7. nech sádru důkladně zatvrdnout, 
trvá to několik hodin.

8. Otoč mozaiku sádrou dolů. Papír a tkanina jsou teď přile-
pené z horní strany. Přilož na ně mokrý hadřík a až se lepidlo 
uvolní, strhni je.

9. Pomocí mokrého hadříku 
a měkkého kartáče odstraň 
zbytky lepidla.
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 1. nositelkou antického kulturního dědictví 
a civilizační úrovně se stala

 a) Byzanc,
 b) Persie,
 c) arábie.

 2. Byzanc získala své bohatství díky
 a) zemědělství a pastevectví,
 b) řemeslům,
 c) dálkovému obchodu. 

 3. Obnovit římskou říši v původním 
územním rozsahu se v 6. stol. pokusil

 a) Řehoř naziánský,
 b) Justinián I. Veliký,
 c) Konstantin a Metoděj.

 4. Hlavou východní církve byl
 a) patriarcha,
 b) papež,
 c) císař.

 5. V 10. a 11. století vznikly v Byzanci
 a) encyklopedické soupisy lidského vědění,
 b) kuchařské příručky,
 c) sbírky humorných povídek.

 6. Od poloviny 11. století ohrožovali Byzanc
 a) křižáci,
 b) Turci,
 c) Slované.

 7. Roku 1453 Byzanc 
 a) nejvíce vzkvétala,
 b) zanikla,
 c) zvítězila nad Vandaly.

 8. Po zániku byzantské říše ovládli 
Konstantinopol

 a) Turci a přejmenovali ji na Istanbul,
 b) Slované a přejmenovali ji na Cařihrad,
 c) křižáci a přejmenovali ji na Jeruzalém.

Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení.

Své vědomosti z kapitoly Byzantská říše hodnotím  body z celkových 10.

Zopakuj si!

5 100

Jde to lépe? Skvěle!

b) Změř velikost své mozaiky a odhadni, jak dlouho ti trvala její výroba (odečti dobu tuhnutí 
lepidla a sádry). Spočítej, jak dlouho by ti trvalo vytvořit mozaiku pro kupoli kostela Nejsvětěj
ší Bohorodičky o ploše 40 m2, kdybys použil/a skleněné kostky 10krát větší, než jsou korálky.

Byzantská říše

5. 1 2 3
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3. křesťANsTVÍ Ve sTřeDOVěku

Sestav hierarchii církevní správy v západním křesťanství. 

a) Rozhodni, která z dvojice vět je pravdivá. Zapiš na linku písmena přiřazená k pravdivým větám.

Mezi posvátné knihy křesťanů patří Justiniánův zákoník, Legendy ze života světců a Bible.
Mezi posvátné knihy křesťanů patří Bible.

na konci 4. století se křesťanství stalo státním náboženstvím v Řecku a arménii.
na konci 4. století se křesťanství stalo státním náboženstvím v římské říši.

Křesťanská církev si vyvinula systém správy, kde základní jednotkou byla farnost.
Křesťanská církev si vyvinula systém správy, kde základní jednotkou byl klášterní okrsek.

nejvyšším představitelem křesťanů na západních územích římské říše se stal papež.
nejvyšším představitelem křesťanů na západních územích římské říše se stal císař.

Papež je zároveň římským biskupem.
Papež je zároveň konstantinopolským patriarchou.

Ve středověku se papežové prohlašovali za nadřazené králům a jiným světským vládcům.
Ve středověku se papežové prohlašovali za podřízené králům a jiným světským vládcům.

Papež je dodnes volen římským lidem a předními evropskými státníky.
Papež je dodnes volen sborem kardinálů.

Rozkol v církvi se nazývá schizma.
Rozkol v církvi se nazývá kacířství.

z
a

D
n

S
I

V
S

Č
a

X
L

V
K

nápověda: papež, arcibiskup, farnost, biskup

Svatá  z Lemberka je česká světice, která žila ve 13. století.

O
a

b) Zkus o této ženě něco zjistit a informuj spolužáky.

klášter

1.

2.

Křesťanství ve středověku

1 2

1 2 3 4

papež

arcibiskup

biskup

farnost

zdislava
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a) Přečti si pečlivě následující text.

Počátky mnišství lze hledat v oblasti dnešního Egypta. Prvními předchůdci mnichů byli ve dru-
hém a třetím století asketové, kteří odcházeli do pouště, aby zde žili o samotě nebo v malých 
skupinkách. Chtěli napodobit život Krista a apoštolů, kteří žili v chudobě a věnovali se přede-
vším duchovnímu životu. Hovoříme o nich jako o pouštních otcích a pouštních matkách.
Velmi brzy se asketové rozdělili na dvě skupiny. První tvořili poustevníci, kteří žili o samo-
tě, druhou předchůdci mnichů, kteří žili ve skupinách. Za duchovního otce poustevnictví je 
považován svatý Antonín Veliký. Značnou část svého života strávil v poušti východního Egyp-
ta, na místě, kde dnes stojí klášter sv. Antonína. Za zakladatele mnišství je považován svatý 
Pachomius, žák sv. Antonína. Podle legendy uslyšel Boží hlas, který mu velel postavit dům, kam 
by přicházeli další poustevníci. Vypracoval pravidla společného asketického života pro ty, kteří 
nebyli schopni zvládnout tělesně i duševně náročný osamělý život poustevníka.
Myšlenka odloučení od světa za účelem převážně duchovního života se ukázala jako velmi nos-
ná. Mnišské komunity se udržovaly po celý středověk i raný novověk a mnohé fungují i dnes.
Askezi se oddávalo i mnoho žen. Aby se mohly věnovat pouze zbožnému životu, musely se velmi 
často vzepřít tlaku rodiny – o ženách rozhodovali otcové a manželé, kteří obvykle neměli pro 
zbožné úmysly svých dcer nebo manželek pochopení (proto mezi nimi nalézáme mnoho vdov). 
Příkladem takové poustevnice může být matka Synkletika Alexandrijská, údajně krásná žena 
z velmi zámožné egyptské rodiny. Už od dětství toužila zasvětit svůj život Bohu a po smrti 
svých rodičů se usadila spolu s mladší sestrou v opuštěné hrobce za městem. Stejně jako mnohé 
jiné výrazné osobnosti brzy proslula svými ctnostmi a časem se okolo ní shromáždilo množství 
žákyň a následovnic.

Křesťanství ve středověku

Doplň do textu chybějící slova.

Ve středověku byla hlavní nositelkou vzdělanosti . Číst a psát uměli většinou 

pouze . Jazykem západní církve byla . Církev 

vytvořila  a získala vliv i na venkově díky rozšíření  

sítě. Mezi negativní dopady růstu moci církve patřilo spravování  jednou 

osobou a  odpustků. 

b) Vymysli pro tento text vhodný nadpis.

4.

3. 1 2

 

např.: Počátky mnišství a askeze

 církev

 církevní představitelé latina

 pevnou organizaci farní

 více úřadů

 prodej
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mnich

člen náboženského společenství řídícího se 
pravidly, obvykle sepsanými ve formě řehole

žák Ježíše Krista, který ho za jeho života 
doprovázel a po jeho smrti šířil jeho učení

osoba žijící v dobrovolném odloučení od ostatních

silně soudržné společenství lidí se stejným zájmem

komunita

poustevník

apoštol

asketa

 ten, který se snaží žít co nejskromněji, aby nebyl zatěžován 
hmotnými starostmi a mohl se věnovat duchovnímu růstu 

c) V textu se vyskytuje několik neobvyklých slov. Spoj  tato slova a  jejich významy. Pokud si 
nevíš rady, použij slovník. 

Mezi řeholní řády patřily i rytířské řády. Vznikly na ochranu poutníků ve Svaté zemi, ale poz
ději  začaly  působit  i  po  Evropě.  V  českých  zemích  působily  tři  rytířské  řády.  Podle  popisu 
zjisti, které to byly. Dokresli erby těchto řádů.

Křesťanství ve středověku

5.

Tento řád vznikl v Akkonu ve Sva-
té zemi ve 12. století na ochranu 
poutníků. Po neúspěších křížo-
vých výprav přesunul řád své 
těžiště do Pobaltí, kde mezi jeho 
snahy patřilo obracení Litevců 
ke křesťanství. V českých zemích 
tomuto řádu až do II. světové vál-
ky patřil hrad Bouzov.

Řád vznikl v 11. století na území 
tehdejšího Jeruzaléma jako špi-
tální bratrstvo pečující o nemoc-
né poutníky. Na rytířský řád se 
změnil až v roce 1099 během prv-
ní křížové výpravy. Mezi kulturní 
památky související s tímto řádem 
patří komenda (řádový hrad) ve 
Strakonicích nebo pražský kostel 
Panny Marie pod řetězem, jehož 
stavbu zahájil Karel IV.

Jediný řeholní řád českého původu. 
Byl založen ve 13. století přemys-
lovskou princeznou. Patří mu kos-
tel sv. Františka z Assisi, který stojí 
poblíž Karlova mostu v Praze.

 

řád maltézských rytířů řád německých rytířů řád křižovníků s červenou 
hvězdou
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 1. Posvátnou knihou křesťanů je
 a) Korán,
 b) Bible,
 c) Tanach.

 2. Církev se rozdělila na východní 
a západní 

 a) roku 982,
 b) roku 1204,
 c) roku 1054.

 3. Rozdělení církve na východní 
a západní se nazývá

 a) papežské schizma,
 b) velké schizma,
 c) verdunské schizma.
 
 4. nejvyšší autoritou západního 

křesťanství je
 a) biskup,
 b) arcibiskup,
 c) papež.

 5. Papež je
 a) římským biskupem,
 b) římským králem,
 c) římským konzulem.

 6. západní církev ve středověku užívala
 a) latinu,
 b) řečtinu a místní jazyky,
 c) místní jazyky.

 7. Východnímu křesťanství se také říká
 a) katolické,
 b) pravoslavné,
 c) byzantské.

 8. Východní církev užívá
 a) latinu,
 b) řečtinu a místní jazyky,
 c) místní jazyky.

 9. nejstarším západoevropským mnišským 
řádem jsou

 a) františkáni,
 b) cisterciáci, 
 c) benediktini.

 10. Kláštery byly po dlouhou dobu centry
 a) vzdělanosti,
 b) církevní moci,
 c) světské moci.

 11. V čele ženského kláštera stála
 a) abatyše,
 b) arcijeptiška,
 c) opatka.

 12. Církev ve středověku
 a) měla velkou moc,
 b) byla bezvýznamná,
 c) neusilovala o moc.

Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení.

Křesťanství ve středověku

Své vědomosti z kapitoly Křesťanství ve středověku hodnotím  body z celkových 12.

Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle!

5 10 120

6. 1 2 3 4
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Spoj části vět tak, aby výsledná tvrzení byla pravdivá. 

1.

Přečti si pečlivě Desatero (učebnice str. 22). 
a) Některá z těchto nařízení a zákazů jsou obsažena i v našich současných zákonech. Přemýšlej 
a zapiš, která to jsou. Jakým způsobem se původní židovská tradice dostala do našich zákonů? 

  

 

  

  

b) Některá z těchto nařízení a zákazů nejsou přikázána nebo zakázána zákonem. Zapiš, která 
to jsou. 

  

  

  

  

  

c) Diskutujte,  proč  některá  z  těchto  nařízení  ztratila  platnost  nebo  proč  se  dodržují  pouze 
částečně.

 základním textem pro židovské právo a morálku je  

 Židé se z východního Středomoří 

 Poté, co Řím ovládl oblast Judey, 

 Osudy židovského národa v dávných dobách popisuje 

 Do českých zemí se Židé  Tanach. 

 docházelo k pronásledování Židů. 

 rozptýlili do celého světa. 

 Tóra neboli Pět knih Mojžíšových. 

 dostali v raném středověku. 

4. ŽiDé A ROMOVé Ve sTřeDOVěku

2.

Židé a Romové ve středověku

1 2

 

nezabiješ. nepokradeš. nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.

Židovská přikázání převzalo křesťanství, které se ve středověku stalo náboženstvím celé evropy.

1. Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh. 2. nebudeš míti jiných bohů mimo mne. nezobrazíš si Boha, 

nevytvoříš si bohy stříbrné a zlaté. 3. nevezmeš jméno Hospodina, Boha svého, nadarmo. 4. Šest 

dní budeš pracovat. Sedmý den budeš světit jako den odpočinku. 5. Cti otce a matku. 7. nezcizo-

ložíš. (neporušíš klidu manželství.) 10. nebudeš žádostivý.
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Vyznavači židovského náboženství žili v průběhu dějin v různých státních útvarech a vládci se 
k jejich náboženství chovali různě. Zapiš, jak na židy nahlíželi

Římané:   

 

muslimové:   

 

křesťané:   

 

Uprav následující text tak, aby byl pravdivý. 

nejstarší osudy židovského národa zachycuje Bible • Tóra • Tanach. Tóra je souhrnný název pro 

Pět knih Mojžíšových • Abrahamových • Izákových. Mojžíš je židy považován za proroka • ztělesně-

ní Boha • autora Tóry. Židé ve starověku založili Judské • Palestinské • Římské království. To bylo 

v 1. stol. př. n. l. dobyto Řeky • Římany • Byzantinci. Židé byli ze země vyhnáni a v exilu se rozdělili 

do pěti • tří • šesti kulturních skupin.

Původním jazykem Židů je hebrejština. Pro zápis hebrejštiny se vyvinulo samostatné hebrej
ské písmo. S pomocí zdrojů (internet, encyklopedie) odpověz na následující otázky.

z jakého písma se hebrejské písmo vyvinulo?  

Kolik má hebrejské písmo samohlásek? 

Kolik má hebrejské písmo souhlásek? 

Jakým směrem se hebrejské písmo zapisuje? 

Používá se hebrejština i dnes? Pokud ano, v kterých zemích? 

Český název jednoho dne má původ v hebrejštině. Který den to je? 

5.

3. 1 2

 

4. 1 2 3

 Židé byli tolerováni, po povstáních byli vypovězeni z Judey.

 Židé byli tolerováni, ale museli platit zvláštní náboženskou daň.

 Židovství považovali za překonané, násilně Židy křtili, Židé byli masakrováni, obviňo-

váni z vražd, vyháněni z měst.

 z fénického písma

 žádné

 22

 zprava doleva

 ano, Izrael

 sobota
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b) Vysvětli, co znamená:

neusedlá okrajová skupina společnosti   

  

  

  

děti byly dávány do špitálů  

 

 

  

„Od roku 1497 byli ve Svaté říši římské Cikáni, neusedlá okrajová skupina společnosti, prohlá-
šeni za psance a vypovídáni z území Říše. Až do 16. století existovala cílená politika potírání 
tuláků. Její prostředky byly ve vydaných nařízeních neustále zostřovány. Tulákům a Cikánům 
mělo být zabraňováno ve vstupu do jednotlivých zemí prováděním kontrol na hranicích. Vetřelci 
měli být chytáni při prohledávání jednotlivých oblastí a vypovídáni. Od konce 16. století byli 
Cikáni nasazováni na práci, děti jim byly odnímány a dávány do špitálů. Později byli Cikáni 
také vymrskáváni a bylo jim vypalováno na těle znamení a uřezáváno jedno ucho. Při opako-
vaném vstupu do země měli být popraveni.“

a) Přečti si pečlivě následující text.

Dokážeš vysvětlit, co znamenají tradiční romská přísloví? Diskutuj se spolužáky. Znáš podob
ná česká přísloví?

7.

6.

• Jací muzikanti, taková hudba. •
• I křivý strom dává stín. •

• Dáš-li úctu, úcty se ti dostane. •
• není rozum, není chleba. •

• Podívej se do zrcadla, nejdřív si smyj vlastní špínu, až pak uč druhé čistotě! •
• Chleba ti mohu dát, rozum nikoliv. •

• Co Rom, to muzikant. •

 

 

 = kočovní Romové, kteří se nezapojili do života většinové 

společnosti

 = děti byly rodičům odebírány a dávány do útulků, které se nacházely 

u klášterů, byly křtěny a převychovávány
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Romové se věnovali různým povoláním, která pro ně byla typická.
a) Zjisti a zapiš, čím se zabývali a jaké výrobky nabízeli uvedení řemeslníci.

kovář  

kotlář  

podkovář  

měďotepec  

korytář  

pasíř  

košťař  

zvonkař  

nožíř  

puškař  

b) Která z uvedených povolání existují dodnes? Kdo je provozuje? Diskutuj se spolužáky.

Vyhledej v následujícím textu chyby a oprav je.

Romové byli menšinovou skupinou oby-
vatelstva  ve starověké společnosti. O této 
etnické skupině obyvatelstva toho víme 
poměrně mnoho. Pravlastí Romů byla 
indická pohoří, odkud byli později vytla-
čeni. Do evropy, na Pyrenejský poloost-
rov, Romové přicházeli přes severní afriku 
snad už od 4. století. Hlavní proud migra-
ce směřoval na území Byzance. zpočátku 
se lidé domnívali, že jde o egypťany, pro-
tože v egyptě se dochovaly první zmínky 
o Romech. Většina Romů se rychle usadila 
a začala se věnovat zemědělství.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Židé a Romové ve středověku

9.

8. 1 2 3

1 2 3 4

 řetězy, nářadí (motyky, lopaty), obruče, hřebíky, kovové konstrukce

 kotlíky, pánve, talíře, oprava kotlů a kamen

 podkovy

 drobné měděné předměty, nádobí

 dřevěná koryta, mísy, vařečky, lžíce

 skleněné výrobky, bižuterie, ozdoby

 košťata

 zvony

 nože

 pušky

…středověké…

…málo.

…protože Romové egyptem při svém putování prošli.

Většina Romů zůstala u kočovného způsobu života.
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 1. Judské království bylo
 a) dobyto Římany a přejmenováno na 

Palestinu,
 b) rozděleno mezi egypt a Řím,
 c) začleněno do Byzance.

 2. na naše území přišli židé
 a) v raném středověku,
 b) ve starověku,
 c) koncem středověku.

 3. Židé nesměli
 a) zasedat v městských radách,
 b) poskytovat půjčky,
 c) provozovat žádná řemesla.

 4. Postavení židů vůči křesťanské většině 
 a) bylo velmi dobré,
 b) bylo výsadní,
 c) bylo podřadné.

 5. aby bylo možné odlišit židy od křesťanů,
 a) museli si barvit vlasy na žluto,
 b) nosili typické klobouky nebo odznaky,
 c) nosili na opasku zvonky.
 
 6. nejvýznamnější židovská obec u nás 

vznikla
 a) v Třebíči,
 b) v Olomouci,
 c) v Praze.

Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení.

Židé a Romové ve středověku

 7. Židé ve střední evropě si vytvořili jazyk zvaný
 a) jidiš,
 b) hebrejština,
 c) židovština.

 8. Místo, kde se shromažďuje židovská obec 
k modlitbám, se nazývá

 a) kostel,
 b) mešita,
 c) synagoga.

 9. Předkové Romů pocházejí 
 a) z Indie,
 b) z egypta,
 c) z Pyrenejského poloostrova.

 10. Většina Romů
 a) žila ve městech,
 b) kočovala,
 c) žila na venkově.

 11. Romové byli v 15. století obviňováni 
 a) ze špehování pro tureckého sultána,
 b) z půjčování peněz na úrok,
 c) z bezbožnosti.

 12. na přelomu 15. a 16. stol. byli Romové
 a) hromadně vyhošťováni ze země,
 b) vlídně přijímáni a obdarováváni,
 c) trvale usazeni na celém území Svaté říše 

římské.

10. 1 2 3 4

Své vědomosti z kapitoly Židé a Romové ve středověku hodnotím  body z celkových 18.

Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle!

5 10 15 180
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b) Vyber z nabídky nejvhodnější nadpis a zapiš jej nad text.

Dokonči správně věty.

Vyznavačům islámu se říká . Věří v jediného Boha, pro kterého se používá arabský 

výraz . za jeho nejdůležitějšího proroka je považován . Učení islá-

mu částečně vychází z . za jednoho z proroků považuje i .

Posvátnou knihou pro vyznavače islámu je .  Toto náboženství vzniklo na 

.

1.

a) Přečti si pečlivě následující text.

Každý muslim má 5 základních náboženských povinností, označovaných jako pět pilířů islá-
mu. První z nich je vyznání víry: Není boha kromě Boha (tj. Alláha), Mohamed je jeho posel. 
Toto vyznání vyjadřuje víru v jediného boha a sděluje, že Mohamed je jediný zprostředkovatel 
vztahu k Bohu. Druhou povinností jsou pravidelné modlitby, které se konají pětkrát denně. 
Třetí povinností je almužna. Každý muslim odevzdává část svého majetku na dobročinné účely, 
mezi které patří pomoc chudým a potřebným, poutníkům, na obranu muslimské obce nebo těm, 
kterým by takový dar pomohl přiklonit se k islámu. Čtvrtou povinností je půst během měsíce 
ramadánu, kdy od úsvitu do soumraku muslim nesmí jíst ani pít. Pátou povinností je vykonat 
jednou za život pouť do Mekky.
Korán ovšem počítá s různými životními těžkostmi věřícího. Od povinností jsou osvobozeni ti, 
kteří nejsou schopni dodržovat je. Almužnu tedy dávají pouze ti, kdo si ji mohou dovolit. Slabí 
a nemocní, stejně jako malé děti nebo těhotné ženy nemusí dodržovat půst během ramadánu, 
mají možnost vykonat ho jindy, až budou schopni ho dodržet bez újmy na zdraví. I od poutě do 
Mekky jsou osvobozeni ti, kteří si ji nemohou dovolit. Chudým muslimům na ni přispívají různé 
dobročinné organizace nebo bohatí mecenáši.

Islám a arabský svět

5. isLáM A ARABský sVěT

• Pouť do Mekky • 
• Muslimské zvyky a obyčeje • 

• Povinnosti muslima • 
• O dobročinnosti a pomoci chudým •

2.

1 2

51 2 3 4

 muslimové

 alláh Mohamed

 křesťanství Ježíše

 Korán

 arabském poloostrově

Povinnosti muslima
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c) Islám zavazuje věřícího k některým náboženským povinnostem. Zapiš, které to jsou.

d) Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá.

Každý zbožný muslim má deset základních povinností.

Patří mezi ně pravidelné modlitby a pouť do Mekky.

Do Mekky smí vstoupit pouze muslimové.

Muslim také musí odevzdat třetinu svého příjmu na dobročinné účely.

Mezi dobročinné účely patří podpora poutníků.

Při půstu v období ramadánu se během dne smí jíst pouze datle.

Ti, kdo nemohou držet půst během ramadánu, jej mohou odložit 
na pozdější dobu.

Všechny náboženské povinnosti je nutné dodržovat bez výjimek.

e) V čem se shodují povinnosti muslima s povinnostmi křesťana? Diskutujte.

ano

ano

ano ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ano ne není v textu

ano ne není v textu

ano ne není v textu

ano ne není v textu

Islám a arabský svět

Uprav následující text tak, aby byl pravdivý.

arabský svět byl otevřený • nepřátelský vůči různým kulturním vlivům. Proto měl vysokou • nízkou 

civilizační úroveň. zemědělství se opíralo o primitivní • vyspělou techniku. arabové používali • 

neznali zavlažovací systémy. Proto mohli • nemohli pěstovat i náročné zemědělské plodiny. arabo-

vé dokázali • nedokázali využít i znalosti dobytých národů. To vedlo k rozvoji • úpadku řemesel.

3. 1 2

ano ne není v textu

věřit v jednoho boha alláha, pravidelně se modlit, dávat část majetku na dobročinné účely, postít 

se během měsíce ramadánu, vykonat pouť do Mekky
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b) 11 římských mincí odpovídá 26 pisánským, 21 pisánských odpovídá 11 janovským, 13 ja
novských 12 turínským, 15 turínských 14 barcelonským. Kolik barcelonských dostaneme za 
15 římských?

Islám a arabský svět

Proč se číslicím, které používáme, říká arabské? Dostaly se do Evropy díky vynikajícím arab
ským matematikům a astronomům. O jejich rozšíření se zasloužil Leonardo Fibonacci svou 
knihou Liber abaci (1202), ve které seznámil Evropu s arabským početním systémem. Kniha 
Liber abaci obsahuje mnoho úloh s hospodářskou i obchodní tématikou a po dlouhou dobu se 
podle ní vyučovalo v evropských školách. Zkuste si vypočítat vybrané úlohy.  

a) Sedm stařen míří do Říma, každá má sedm mulů, na každém je sedm pytlů, v každém pytli
je sedm chlebů, u každého chleba sedm nožů a každý nůž je v sedmi pochvách. Kolik je všeho
dohromady?

4.  

stařeny: 7

muly: 49 (7 · 7)

pytle: 343 (7 · 7 · 7)

chleby: 2 401 (7 · 7 · 7 · 7)

nože: 16 807 (7 · 7 · 7 · 7 · 7)

pochvy: 117 649 (7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7)

  

celkem:  7 + 49 + 343 + 2 401 + 16 807 + 117 649 = 137 256

barcelonská mince: a

turínská mince: b = 14
15 a

janovská mince: c = 12
13 b

pisánská mince: d = 11
21 c

římská mince: e = 26
11 d

e = 26
11 · 11

21 · 12
13 · 14

15
 a = 2 · 4 · 2

15
 a = 16

15 a

15e = 15 · 16
15

 a = 16a
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Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení.

 1. Vyznavači islámu věří
 a) v jediného boha, pro kterého užívají jméno 

alláh,
 b) ve více bohů,
 c) v jediného boha, pro kterého užívají jméno 

Mohamed.

 2. Posvátnou knihou muslimů je
 a) Bible,
 b) Tanach,
 c) Korán.

 3. arabskou modlitebnou je
 a) kostel,
 b) mešita,
 c) synagoga.

 4. Posvátnými muslimskými městy jsou
 a) Mekka a Medina,
 b) Damašek a Bagdád,
 c) Córdoba a Sevilla.

 5. arabský svět ve srovnání s evropskými 
zeměmi

 a) výrazně zaostával,
 b) dosahoval vyšší civilizační úrovně,
 c) se téměř nelišil.

 6. z arabských zemí se dostaly do evropy 
např.

 a) kukuřice a brambory,
 b) obiloviny a luštěniny,
 c) rýže a špenát.

 7. arabové byli
 a) lovci a sběrači,
 b) špatnými zemědělci,
 c) vynikajícími obchodníky.

 8. arabské školy byly určeny pro
 a) vyšší vrstvy obyvatelstva,
 b) všechny včetně nemajetných,
 c) mladé muže.

Islám a arabský svět

c) Pár  králíků  přivede  každý  měsíc  na  svět  pár  mladých  králíků.  Králíci  počínají  rodit  po 
dosažení dvou měsíců svého věku. V lednu se nám narodil 1 pár králíků. Kolik párů budeme 
mít v červenci?

Své vědomosti z kapitoly Islám a arabský svět hodnotím  body z celkových 12.

5. 1 2 3

Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle!

5 10 120

první pár: a (leden) 1
potomci: B (březen) + C (duben) + D (květen) + e (červen) + F (červenec) 5
potomci potomků: B: Ba (květen) + BB (červen) + BC (červenec) 3
 C: Ca (červen) + CB (červenec) 2
 D: Da (červenec) 1
další pokolení: Ba: Baa (červenec) 1

celkem 13 párů
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Dopiš ke každému odstavci textu vhodnou úvodní větu.

na území současného Maďarska a Slovenska žily i slovanské kmeny, které se živily zejména země-
dělstvím. Hlavním způsobem obživy avarů zůstávalo pastevectví, avaři považovali Slovany za 
sobě podřízené. Slovanské kmeny se začaly proti avarům bouřit.

Sámova říše začala vznikat pravděpodobně v oblasti dnešní Moravy, ale patřily k ní i oblasti na 
území Čech a dnešního Rakouska a Slovenska. Tento mocenský útvar byl velmi silný, Slované pod 
vedením Sáma se ubránili avarům i Frankům. 

Od 8. století začala vznikat na Moravě mocenská centra: Mikulčice, Staré Město a Olomouc. Poté, 
co Karel Veliký definitivně porazil avary, Morava jimi nebyla ohrožována a moc tamních knížat 
nerušeně vzrůstala. Moravané rozšířili svá území do oblastí dříve ovládaných avary.

Mojmírovci byli sice volenými vládci Moravy, ale země nebyla jejich majetkem. Panovník musel 
činit rozhodnutí společně s ostatními knížaty.

1.

Poznáš, o kom se píše? Doplň jméno osoby do rámečku.

sjednotitel slovanských kmenů

první pokřtěný velkomoravský kníže

první velkomoravský biskup

tvůrce staroslověnského jazyka a písma

franský kupec, zvolený předák Slovanů

6. pRVNÍ sTáTNÍ úTVARy NA NAŠeM úzeMÍ

První státní útvary na našem území

1 2 3 4

2. 31 2

V polovině 6. století se na území dnešního Maďarska usadili avaři.

Franský kupec Sámo sjednotil Slovany.

Vznikl nový státní útvar – Velká Morava.

Prvním vládnoucím rodem byli Mojmírovci.

Sámo

Mojmír

Konstantin

Konstantin

Sámo
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Ve východní části římské říše, tedy v Byzanci, nikdy nevznikla instituce podobná západnímu 
papežství. Nebyl zde jediný církevní hodnostář, který by byl nadřazen všem ostatním. Došlo 
k tomu z prostého důvodu. Když se křesťanství rozšířilo po římské říši, vzniklo pět patriarchátů 
se sídly v Konstantinopoli, Alexandrii, Antiochii, Jeruzalémě a Římě. Podle křesťanské tradice 
byl prvním římským biskupem apoštol Petr a římští biskupové se dodnes považují za Petrovy 
přímé nástupce. Proto byl římský biskup, který držel zároveň titul patriarchy, považován za 
prvního mezi sobě rovnými. Po rozdělení římské říše zůstal na západním území pouze jediný 
patriarchát. Obě části říše se ale začaly vzdalovat politicky, kulturně a nakonec i v oblasti věrou-
ky, což později (1054) vedlo k oddělení východní a západní církve. Čtyři patriarcháty se nachá-
zely na území Byzance. Byly považovány za sobě rovny, postavení prvního mezi rovnými získal 
patriarcha konstantinopolský. Ten ale nikdy nezískal takovou moc, ať už v rámci církve, nebo 
světskou, jako papež. V Byzanci totiž přetrvala tradice z římské doby, že nejvyšší hlavou církve 
je císař. Proto kníže Rostislav vyslal se žádostí o zřízení biskupství poselstva k papeži, který mohl 
zřídit biskupství podřízené Římu, a zároveň k císaři Michaelovi III. – jím zřízené biskupství by 
spadalo pod správu Konstantinopole. 

a) Přečti si pečlivě následující text.

b) Odpověz správně na následující otázky. 

Proč v Byzanci nevznikla instituce podobná papežství?

Kdo byl podle tradice prvním římským biskupem? Proč římský patriarchát získal takový vliv nad 
církví v západních oblastech dřívější římské říše? 

 

Kdo byl hlavou církve v Byzanci? z jakých historických příčin?

 

Kdo byl hlavou církve na západě? z jakých historických příčin?

 

První státní útvary na našem území

3.  

Protože všechny čtyři patriarcháty na území Byzance se považovaly vzájemně za rovnocenné.

Prvním římským biskupem byl apoštol Petr. Protože římský patriarchát byl po rozdělení církve 

jediným patriarchátem v této oblasti.

Hlavou byzantské církve byl císař. To díky tradici z římské doby.

na západě byl hlavou církve papež jako biskup jediného západního patriarchátu.
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vláda knížete Mojmíra II.

vláda knížete Svatopluka I.

křest knížete Mojmíra I. a jeho družiny

útok avarů na Konstantinopol

c) Dopiš do mapy názvy sídel všech raně církevních patriarchátů.

a) Seřaď chronologicky následující události. Za pomoci učebnice a jiných zdrojů zjisti a zapiš, 
kdy k nim došlo.

         

 

 

 

d) Byzantský vliv na naše území přestal působit poté, co byli z Velké Moravy vyhnáni Meto
dějovi žáci. Zkus se zamyslet, jak by to u nás vypadalo, kdyby Morava nebo i Čechy zůstaly 
pod byzantským kulturním a církevním vlivem. Doplň do textu a připiš další možné rozdíly. 
O svých závěrech diskutuj se spolužáky.

Kdyby zde od 9. století působili byzantští misionáři, církevním jazykem by se nakonec nestala 

latina, ale . Dnes bychom nepsali latinkou, ale . 

Kulturní vlivy by nepřicházely z franské říše a oblastí pozdější Itálie, německa a Francie, ale  

z  a později pravděpodobně z Ruska, Bulharska nebo Řecka. Také by zde asi

.

nápověda: Alexandrie, Konstantinopol, Jeruzalém, Antiochie, Řím

4.

První státní útvary na našem území

41 2 3

Řím

Konstantinopol

antiochie

alexandrie

Jeruzalém

 staroslověnština azbukou

 Byzance

převládlo pravoslaví

10

8

5

1

894–906

870–894

831

626
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b) Vyznač události do časové osy.

Vyřeš následující doplňovačku. Pokud něco nebudeš vědět, vrať se k učebnici.

1. P O L O z e M n I C e

2. M I K U L Č I C e

3. K O n S T a n T I n

4. M O J M Í R O V C I

5. W O G a S T I S B U R G

6. S T a R O S L O V Ě n Š T I n a

7. R O S T I S L a V

8. K Ř e S T

9. P O H a n É

1. obydlí částečně zahloubené do země, 2. jedno z velkomoravských hradišť, 3. první velkomoravský biskup, 4. rod 
vládnoucí Velké Moravě, 5. legendární místo bitvy mezi Slovany a franskými vojsky, 6. bohoslužebný jazyk použí-
vaný na Velké Moravě, 7. kníže, který pozval z Byzance církevní učitele, 8. křesťanská svátost potvrzující přijetí víry,  
9. vyznavači mnohobožství pro křesťany

 knížectví existovalo na jihovýchodním Slovensku, než je roku 833 Mojmír I. 

připojil k Velké Moravě.

počátek vlády knížete Rostislava

bitva u Wogastisburgu

vznik Sámovy říše

Metodějova smrt

vyhnání stoupenců staroslověnské bohoslužby z Moravy

rozpad Velké Moravy

příchod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu

vznik hradišť v Olomouci a Mikulčicích

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

První státní útvary na našem území

1 2 3

6

3

2

9

11

12

7

4

846

631

počátek 7. stol.

885

konec 9. stol.

počátek 10. stol.

863

8. stol.

nitranské

600 700 800 900 1000500

31

2

4 97

8

5 10

11

6 12
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 1. Slované byli ve vztahu s avary
 a) rovnocenní,
 b) podřazení,
 c) nadřazení. 

 2. náčelníkem slovanských kmenů se 
v 7. stol. stal 

 a) franský kupec Sámo,
 b) avarský pastevec neznámého jména,
 c) český kníže Mojmír I. 

 3. Po Sámově smrti
 a) se ujal vlády jeho nejstarší syn,
 b) zabrali celé území Frankové, 
 c) se jeho říše rozpadla.

 4. Prvním státním útvarem na našem 
území byla

 a) Velká Morava,
 b) Sámova říše,
 c) franská říše.

 5. V 9. století se dědičně postavil do čela 
Velké Moravy

 a) rod Rostislavců,
 b) rod Mojmírovců,
 c) rod Svatoplukovců.

 6. Roku 831 přijal kníže Mojmír I. křest, 
který zavazoval k přijetí křesťanství

 a) všechny Moravany,
 b) jen moravská knížata,
 c) jen jeho nástupce.

Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení.

Své vědomosti z kapitoly První státní útvary na našem území hodnotím  body z celkových 18.

První státní útvary na našem území

 7. Byzantský císař vyslal na Moravu
 a) nového biskupa,
 b) nového arcibiskupa,
 c) bratry Konstantina a Metoděje.

 8. Konstantin vytvořil církevní slovanský jazyk 
nazývaný

 a) staroslověnština,
 b) slovenština,
 c) slovanština.

 9. Konstantinem nově vytvořené písmo  
se nazývá

 a) cyrilice,
 b) hlaholice,
 c) minuskule.

10. Po Metodějově smrti převládla liturgie sloužená
 a) ve staroslověnštině,
 b) v řečtině,
 c) v latině.

 11. Velkého územního rozmachu dosáhla Velká 
Morava za vlády

 a) knížete Svatopluka I.,
 b) knížete Rostislava,
 c) knížete Mojmíra II.

 12. Velká Morava se rozpadla na počátku  
10. století

 a) po bitvě u Wogastisburgu,
 b) po sporech Svatoplukových synů, 
 c) pod náporem kočovných Maďarů.

Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle!

5 10 15 180

6. 1 2 3 4
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Dokonči neúplné věty.

Předky dnešních norů, Dánů, Švédů a Islanďanů byli  

 

Původ jejich jména se hledá ve slovech   

 

Byli to výborní stavitelé  

 

na svých výpravách se dostali až   

 

7. BRiTské OsTROVy A skANDiNáVie  
V RANéM sTřeDOVěku

Britské ostrovy a Skandinávie v raném středověku

Uprav následující text. Vyškrtej slova a výrazy, které do vět nepatří.

Vikingové byli severští Germáni • Slované • Galové, kteří začali od 8. století podnikat pirátské • 

obchodní • náboženské výpravy do celé evropy. Byli to výborní mořeplavci • jezdci, proto pronikli 

až na Krym • do Středomoří • na Sibiř. Většina Vikingů žila v osobní svobodě • nevolnictví • otroctví 

a o důležitých věcech rozhodoval sněm • volený náčelník • dědičný vévoda. Hlavní zdroje obživy 

Vikingů byly podmíněny chladným • mírným • subtropickým podnebím. Vikinské ženy byly rovno-

právné s muži • mužům zcela podřízené, a proto se mohly věnovat například obchodu a boji • chovu 

krocanů. Přistěhovalcům ze severu • z východu • ze západu se v západní evropě říkalo Vandalové • 

barbaři • Normani. V 10. století získali území ve Španělsku • na tuniském pobřeží • v severní Francii, 

které dodnes nese název normandie. Pod vedením svatého Edmunda • Viléma Dobyvatele • Erika 

Rudého dobyli i anglii – zvítězili v bitvě u Hastingsu • v Mercii. 

2.

1. 1 2 3

41 2 3

 Vikingové, skandinávští Germáni.

 vík (zátoka) nebo víg (boj).

 lodí a skvělí mořeplavci.

 do Středozemí, ke Grónsku a k břehům Severní ameriky.
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b) Zakresli do mapy směry vikinských plaveb v oblasti Atlantiku. Najdi, kde leží osada L’Anse 
aux Meadows, a doplň ji do mapy. 

Britské ostrovy a Skandinávie v raném středověku

Severské středověké ságy popisují výpravy vikinských mořeplavců do dalekých zemí za mořem. 
Mezi popisované země patří i Vínland, země vína. Badatelé předpokládali, že by tou zemí mohla 
být americká pevnina, ale dlouho chyběly archeologické důkazy. Teprve v roce 1960 našel norský 
archeolog Helge Ingstad pozůstatky vikinské vesnice na severním výběžku ostrova Newfound-
land, v lokalitě zvané L‘Anse aux Meadows [lanz ó medous] na severu Kanady. Při následných 
vykopávkách bylo zjištěno, že osada, založená asi před tisíci lety, existovala pouze krátce. Byly 
odkryty pozůstatky dílen, například kovárna s kovadlinou a výhní a truhlárna. Archeologové 
nalezli také pozůstatky předmětů denní potřeby: olejové lampy, brusné kameny, bronzové spí-
nací jehlice, vřetena a kostěné pletací jehlice. Newfoundland ale pravděpodobně onou zemí vína 
popisovanou ve středověkých ságách nebyl. Rostliny podobné vínu rostou až o něco jižněji.

a) Přečti si pečlivě následující text.

c) Patřili Vikingové k vyspělým národům? Diskutujte.

3.  

L’anse aux 
Meadows
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d) Rozhodni na základě textu, zda jsou následující tvrzení pravdivá.

Doklady o výpravách Vikingů nalézají badatelé i v Čechách.

Výpravy Vikingů do ameriky byly inspirací pro Kryštofa Kolumba. 

Mezi země popsané v severských ságách patří i Vínland.

Vínlandem bylo pravděpodobně Grónsko.

Stopy po pobytu Vikingů na území ameriky byly nalézány již  
od 19. století.

Mnoho vikinských osad v dnešní Kanadě odkryli islandští a norští  
archeologové.

Osada Vikingů v L’anse aux Meadows existovala asi tisíc let. 

Tato osada byla trvale obývána, jak dokazují nálezy dílen.

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

Doplň do textu chybějící slova.

Šíření křesťanství na Britských ostrovech je připisováno . Křesťanství se nejdří-

ve šířilo z . Tamní církevní organizace nebyla podřízena papeži, proto byli vysláni 

misionáři i z , na jejichž podporu bylo založeno arcibiskupství v . 

Irové přinesli křesťanství nejen na sousední ostrov , ale i na evropskou pevninu,  

například do .

4.

Britské ostrovy a Skandinávie v raném středověku

Rozhodni, zda jsou následující výroky pravdivé (P), nebo nepravdivé (N).

anglie velmi trpěla nájezdy Vikingů.

Vikinští nájezdníci zničili mnoho klášterů.

anglie byla na přelomu tisíciletí rozdělena na desítky malých království.

Svatý edmund byl irský misionář.

anglie velmi dobře čelila vikinským nájezdům.

anglický král Vilém dobyl roku 1066 normandii.

Ve 13. století byl poprvé svolán anglický parlament.

Rozdělení parlamentu na horní a dolní komoru se v anglii udrželo dodnes.

P n

P n

P n

P n

P n

P n

P n

P n

5. 1 2 3

1 2

 svatému Patrikovi

 Irska

 Říma Canterbury

 Velká Británie

 Bavorska



 34

 1. Výbornými mořeplavci, navigátory 
a staviteli lodí byli

 a) Irové,
 b) Vikingové,
 c) Rusové.

 2. Většina Vikingů žila
 a) v otroctví,
 b) v poddanství,
 c) v osobní svobodě.

 3. Vikingové podnikali od konce 8. stol. do 
řady míst evropy

 a) pirátské útoky,
 b) křesťanské mise,
 c) křižácké výpravy.

 4. Skandinávští Germáni jsou předky
 a) Rusů, Litevců a Lotyšů,
 b) norů, Dánů a Islanďanů,
 c) Britů, Skotů a Irů.

 5. Vikinským přistěhovalcům se v anglii 
říkalo 

 a) anglosasové, 
 b) Vizigóti, 
 c) normani.

 6. V 11. století dobyli normani
 a) Velkou Moravu,
 b) Řím,
 c) anglii.

Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení.

Britské ostrovy a Skandinávie v raném středověku

 7. Šíření křesťanství na Britských ostrovech 
je spjato 

 a) s bájným králem artušem,
 b) se sv. Patrikem,
 c) s vévodou Vilémem.

 8. Irské kláštery byly centry
 a) správy země,
 b) kultury a vzdělanosti,
 c) alchymie a lékařství.

 9. Po rozpadu římské říše vznikla v anglii
 a) keltská říše, 
 b) irská hrabství a državy,
 c) drobná anglosaská království.
 
 10. anglie byla poražena normany r. 1066 
 a) v bitvě u Hastingsu,
 b) v bitvě u Wogastisburgu,
 c) v bitvě u Canterbury.

 11. anglickým králem se stal 
 a) artuš,
 b) Vilém Dobyvatel,
 c) Robin Hood.

 12. normanská dynastie po sobě zanechala
 a) dobře organizovaný silný stát,
 b) zbídačenou a vydrancovanou zemi,
 c) svatý grál.

6. 1 2 3 4

Své vědomosti z kapitoly Britské ostrovy a Skandinávie v raném středověku hodnotím  body z celkových 16.

Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle!

5 10 160
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8. ČeChy kNÍŽeCÍ

Uprav následující text. Vyškrtej slova a výrazy, které do vět nepatří.

Latinský název Čech, Bohemia • Slovania • Csechia, vznikl podle kmene Bójů • Slovanů • Čechů, 

kteří zde kdysi sídlili. V raně středověkých Čechách vládla knížata • rada starších • nejmoudřejší 

žena kmene. Rodem, který získal vládu nad Čechami, byli Bořivojovci • Přemyslovci • Čechové. 

Prvním historicky doloženým českým knížetem byl Václav • Bořivoj • Přemysl.

1.

Polský král, který na přelomu tisíciletí dobyl Prahu a prohlásil 
se českým knížetem.

Kněžna, která nechala zavraždit svou tchýni Ludmilu.

za vlády tohoto knížete bylo v Praze zřízeno biskupství.

Kníže, který vydal zákony týkající se církevních záležitostí, ale 
také nástupnictví v přemyslovském rodě.

Byl prvním českým králem.

a) Uhodneš, o kom se píše? Doplň jméno osoby do rámečku.

Čechy knížecí

b) Vyber si některou z těchto osobností a s pomocí encyklopedie či internetu napiš její krátký 
životopis.

 

 

 

 

 

 

 

1 2

2. 41 2 3

Boleslav I. Chrabrý

Drahomíra

Boleslav II.

Břetislav I.

Vratislav II.
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a) Doplň data k následujícím událostem a seřaď je chronologicky. Pokud si nevíš rady, podívej 
se do učebnice.

založení olomouckého biskupství

Bořivojův křest

smrt sv. Vojtěcha

Praha se stává knížecím sídlem

křest 14 českých knížat v Řezně

založení biskupství v Praze

vyvraždění Slavníkovců

smrt knížete Václava

 

 

 

 

         

 

 

 

800 900 1000 1100

Tři odstavce textu (A, B, C) se smíchaly dohromady. Správně věty roztřiď, použij barevné tužky 
nebo pastelky.

Politické poměry se uklidnily až v polovině 11. století za vlády knížete Břetislava.
V 10. století došlo v Čechách k politické krizi.
Po něm vládli několik staletí jeho potomci. Do přemyslovského rodu patřil i kníže Václav, 
který se stal světcem.
Ten žil v 2. polovině 9. století.
Jedním z významných členů přemyslovského rodu byl i Boleslav I.
Podle něj měl v Čechách vládnout nejstarší žijící Přemyslovec.
Břetislav chtěl předejít problémům s následnictvím, které často vedly ke svárům a bojům, 
proto vyhlásil zákon určující nástupnictví.
To umožnilo polským vojskům dobýt Prahu a polský kníže Boleslav I. Chrabrý se prohlásil 
vládcem Čech.
Prvním historicky doloženým Přemyslovcem byl kníže Bořivoj.
za jeho vlády se začaly razit mince, stříbrné denáry.
Praha se za jeho vlády stala významnou křižovatkou mezinárodního obchodu.
Boleslav vytvořil rozsáhlou říši.

Čechy knížecí

A1

 B1

C1

4. 1 2 3 4 5

3. 1 2 3

A1

C1

 B1

8

2

7

3

1

5

6

4

1063

883

997

počátek 10. stol.

845

973

995

28. září 935

b) Vyznač události do časové osy. 

C3

a3

a2

C5
C4

C2

B2
B3
B4

2 8761 543
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Kníže Břetislav vyhlásil v roce 1039 zákoník zvaný Břetislavova dekreta.
a) Čeho se tento zákoník především týkal?

b) Proč byla taková nařízení zapotřebí?

 

a) Kníže Václav byl po celé české dějiny velmi populárním světcem. Zjisti, co jej ve tvém okolí 
připomíná (umělecké památky, místní jména, staré nebo novodobé tradice a zvyky, ...).

 

 

b) Nejznámější sochu sv. Václava vytvořil Josef Václav Myslbek. Jde vlastně o sousoší. Zjisti, 
kde se toto sousoší nachází, kdy bylo vytvořeno a z jakého materiálu, jaké jsou jeho rozměry 
a které další postavy kromě svatého Václava zahrnuje.

 

 

c) Zjisti, zda pocházeli z přemyslovského rodu někteří další světci. Pokud ano, zapiš jejich jmé
no (jména) a případně najdi ve svém okolí něco, co je připomíná.

 

 

Čechy knížecí

6.

5. 1 2 3

 

Křesťanství se šířilo pomalu, lidé lpěli na tradicích předků a nebyl dostatek kněží.

Týkal se zejména církevních záležitostí – otázek manželství, zákazu práce ve svátečních dnech, 
zákazu pohřbívání mimo hřbitovy aj.

Jde o bronzové sousoší na Václavském náměstí v Praze. na výšku měří 7,2 m, váží kolem 5,5 tuny. 

Kromě Václava zahrnuje další světce – sv. Ludmilu, sv. Prokopa, sv. Vojtěcha a sv. anežku.

sv. Ludmila, sv. anežka
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a) Vyhledej v učebnici, které obce vznikly již v raně přemyslovských dobách, a zapiš jejich názvy.

 

b) Použij  další  zdroje  (encyklopedie,  internet,  expozice  místního  muzea)  a  zjisti,  zda  i  tvá 
obec nebo nějaké sídlo v okolí existovalo již v přemyslovských dobách. Pokud byla tvá oblast 
osídlena až později, vyber si libovolnou lokalitu, která byla osídlena už v 9. nebo 10. století. 
Zpracujte se spolužáky informace o tomto místě v daném období formou projektu.

Vladislav II. se stal druhým českým králem. Převyprávěj vlastními slovy, jak královskou koru
nu získal. Použij text učebnice a další zdroje.

7.

Kronika česká zachycuje nejstarší historické události na našem území. Její autor, první známý 
český kronikář Kosmas, žil v letech 1045 až 1125. Které události mohl Kosmas sám zažít?

smrt knížete Václava

korunovace Vratislava II. českým králem

dobytí Prahy polským králem Boleslavem I. Chrabrým

založení olomouckého biskupství

korunovace Vladislava II. českým králem

smrt knížete Břetislava I.

příchod Konstantina a Metoděje na naše území

křest knížete Mojmíra I.

1 2 3

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

8.

9. 1 2

 

Praha, Hradec (dnes Hradec Králové), Litoměřice, Plzeň, Žatec, Olomouc, Brno, znojmo, Břeclav
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architektura:   

knižní malba:  

umělecké řemeslo:   

b) Vyber si  jednu z  těchto památek a vyrob o ní záznam do databáze. Použij encyklopedie, 
naučnou  literaturu,  internet nebo se poraď s pracovníky kulturní  instituce, kde  je památka 
uchovávána.

Čechy knížecí

a) Zjisti, které umělecké památky z románského období se nacházejí v  tvém okolí. Nezapo
meň, že mnohé památky jsou uchovávány v muzeích, knihovnách a jiných kulturních institu
cích. Zapiš příklady památek různých typů.

K ATA LO G O V Ý  L Í S T E K

Název díla: Nákres památky:

Typ památky:

Použité materiály:

Období vzniku:

Rozměry:

Poznámky:

10.  
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 1. Latinský název pro Čechy, Bohemia, 
vznikl

 a) z názvu keltského kmene Bójů,
 b) z názvu slovanského kmene Bohů,
 c) z názvu germánského kmene Bohémů.

 2. Prvním historicky doloženým 
Přemyslovcem je

 a) Boleslav I.,
 b) Bořivoj,
 c) Václav.

 3. První českou světicí se stala
 a) Drahomíra,
 b) anežka,
 c) Ludmila.

 4. Druhým českým světcem se stal
 a) Václav,
 b) Boleslav,
 c) Vojtěch.

 5. Čechy sjednotil kolem poloviny 10. století
 a) Vratislav,
 b) Boleslav I.,
 c) Boleslav II.

 6. za vlády Boleslava I. se začaly razit
 a) denáry,
 b) tolary,
 c) dolary.

Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení.

Čechy knížecí

 7. za vlády Boleslava II. bylo v r. 973 
založeno

 a) národní muzeum,
 b) národní divadlo,
 c) pražské biskupství.

 8. na přelomu tisíciletí byl český stát dobyt
 a) polskými vojsky,
 b) tureckými nájezdníky,
 c) normany.

 9. Proměnlivé politické poměry se uklidnily
 a) za vlády Boleslava Chrabrého, 
 b) za vlády knížete Břetislava I. v 11. století,
 c) po Oldřichovu znovudobytí Moravy.

 10. Břetislavova dekreta se týkala hlavně
 a) církevních záležitostí,
 b) městských práv,
 c) mezinárodních vztahů.

 11. Křesťanství se mezi prostými lidmi
 a) okamžitě uchytilo,
 b) těžce prosazovalo,
 c) prosadilo velmi rychle.

12. Hradskou soustavu tvořily
 a) hrady, které byly středisky správních 

obvodů,
 b) hrady, zámky a tvrze,
 c) hradby a vojenská opevnění.

Své vědomosti z kapitoly Čechy knížecí hodnotím  body z celkových 26.

Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle!

10 20 260

11. 1 2 3 4
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9. řÍMská řÍŠe

Rozhodni, která z dvojice vět je pravdivá.

1.

Středověká římská říše byla přímým pokračováním starověkého Říma.
Středověkou římskou říši založil Karel Veliký, když se nechal korunovat císařem.

U Franků bylo zvykem, že zemi vládlo více králů.
Frankové považovali za nutné, aby země měla jednoho silného vládce.

Říše založená Karlem Velikým byla roku 843 rozdělena na tři části.
Říše založená Karlem Velikým se po jeho smrti rozpadla na drobná království.

V 10. století se římská říše přejmenovala na německo, proto se často hovoří o německých císařích.
V 10. století se jádro římské říše přesunulo na území pozdějšího německa, označení německý 
císař je v souvislosti se středověkem chybné.

Papež korunoval římské císaře, kteří pak bez výhrad uznávali jeho nadřazenost.
Mezi papeži a císaři bylo mnoho sporů o rozsah moci ve světských i církevních záležitostech.

Spory o investituru se vyřešily v roce 1122 dohodou známou jako konkordát wormský.
Spory o investituru vyřešil roku 1158 Fridrich I. Barbarossa dobytím Milána.

Doplň vhodná pokračování vět.

Vztahy mezi císaři a papeži byly často napjaté, proto  

 

 

Protože v 11. století papež neměl vlastní vojenské síly,   

 

 

Smlouva Constitutio Romana stanovila, že císaři  

 

 

2. 1 2 3 4

1 2 3

 
 

 
 

 

 že obě strany si činily nárok na jmenování 

církevních hodnostářů do úřadů.

 byl v této oblasti závislý na podpoře svět-

ské šlechty nebo na podpoře císaře.

 vládnou všem, všichni jim mají být poslušni, 

s výjimkou vlastních závazků k papeži. Císař poskytuje papeži vojenskou pomoc.
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b) Vymysli pro tento text vhodný název.

c) Co znamenají následující výrazy použité v textu? Vysvětli.

konvrš   

špitál   

pergamen   

 

a) Přečti si pečlivě následující text.

Kláštery a kostely nebyly pouze budovy, ve kterých se odehrával duchovní život. Byly to především 
instituce. K budově kostela jako takové patřil personál, to mohl být jediný klerik nebo mnoho 
duchovních a laických pomocníků, ale také zdroje příjmů pro provozování a údržbu instituce. 
Byly to například pozemky a jejich výnosy, právo vybírat poplatky nebo možnost využití přírod-
ních zdrojů, nejčastěji právo rybolovu. Kláštery měly obdobné zdroje příjmů a navíc byly organi-
zovány tak, že pod vedením schopného hospodáře dosahovaly velké produktivity. Benediktini, až 
do 11. století jediný mnišský řád, zakládali kláštery v neobydlených končinách, které zúrodňovali. 
V klášterech nežili pouze mniši vázaní mnišskými sliby, ale i laičtí bratři, konvrši. Ti vykoná-
vali práce, na které mniši neměli kvůli svým duchovním povinnostem dostatek času. Při dobře 
organizovaných zemědělských pracech mohly kláštery značně zbohatnout. Z těchto příjmů byly 
financovány například stavby klášterních budov nebo knihy. Výroba knih byla velmi nákladná. 
Jako psací materiál se používal pergamen, což byla speciálně upravená kůže, nejčastěji ovčí. Na 
jednu knihu se jich spotřebovalo několik desítek, někdy i stovky. Ke klášteru obvykle patřil špitál, 
který sloužil jako ubytovna pro osoby na cestách a zároveň jako nemocnice. 

Římská říše

Papež byl tehdy často závislý na   

 

 

Bylo obvyklé, že zakladatel církevní instituce (kláštera, kostela) 

  

 

3. 1 2 3 4 5

 podpoře světské šlechty nebo císaře.

 byl světský pán, který ji pak 

považoval za svůj majetek a kněží a řeholníky za své poddané.

např.: Život v klášteře

 = laický bratr, vykonával práce, na které neměli mniši dostatek času

 = budova sloužící jako ubytovna pro osoby na cestách a jako nemocnice

 = speciálně upravená kůže, na kterou se psalo
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d) Spočítej, kolik by dnes stála vaše učebnice dějepisu ve své stávající velikosti, rozsahu a obsa
hu, kdyby byla ručně psaná na pergamenu. 
cena ovce: 2 000 Kč
velikost ovčí kůže: 90 × 130 cm
porážka ovce, zpracování kůže na pergamen: 20 hodin práce
napsání jedné strany: 10 hodin práce
namalování jedné ilustrace (obrázku, mapy): 80 hodin práce
Písař a iluminátor byli vysoce kvalifikovaní pracovníci, počítejte tedy se mzdou 500 Kč za hodinu, 
zatímco řezník a koželuh byli průměrní řemeslníci se mzdou 120 Kč/h.

Celková cena učebnice:   

e) Středověká knihovna opatství Sankt Gallen, nacházejícího se v dnešním Švýcarsku, obsa
hovala v 11. století asi 1 200 knih. Pokud by náročností výroby a rozsahem odpovídaly učeb
nici dějepisu, jaký majetek by se dal koupit za cenu této knihovny?

8 273 200 Kč

8 273 200 Kč · 1 200 = 9 927 840 000 Kč

např. rodinný dům (3 mil. Kč) → 3 309 domů

 Škoda Octavia (600 tis. Kč) → 16 546 aut

a) počet stran učebnice: 128 + 4 = 132 stran = 66 listů

b) rozměry: 20 × 26 cm

c) celková plocha učebnice: 66 listů · 20 cm · 26 cm = 34 320 cm2

d) počet ilustrací: cca 190

e) práce: 10 h · 132 stran + 80 h · 190 ilustr. = 16 520 h

f) cena za práci písaře a ilustrátora: 500 Kč · 16 520 h = 8 260 000 Kč

g) počet ovcí: 34 320 cm2 : (90 cm · 130 cm) ≐ 2,93 ⇒ 3

h) cena za kůže: 3 · 2 000 Kč = 6 000 Kč

i) cena za práci řezníka a koželuha: 3 · 20 h · 120 Kč = 7 200 Kč

j) cena za učebnici na pergamenu: 8 260 000 Kč + 6 000 Kč + 7 200 Kč = 8 273 200 Kč
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Český kníže Vratislav II. se stal roku 1085 prvním českým králem z rodu Přemyslovců (jako 
Vratilav I.). Královskou korunu získal od císaře Svaté říše římské Jindřicha IV. Co znamenal 
titul císaře římské říše? A o jakou římskou říši se jednalo?
Římská říše, ta původní, která vládla velké části antického světa, byla ve středověku chápána 
jako vzor státního uspořádání, kultury i myšlení. Proto být následníkem Říma a jeho slávy 
znamenalo mít velkou moc a vliv. Na západě se jako římští císařové titulovali panovníci fran-
ské říše, panovníci Svaté říše římské a posléze Svaté říše národa německého. Až do poloviny 
15. století ovšem existovala i další mocnost, která se považovala za dědice římské říše a jejího 
odkazu, říše východořímská, kterou známe pod názvem Byzanc. Za pokračovatele římských 
tradic (to už ale prostřednictvím Byzance) se považovali také různí vládcové území v oblasti 
dnešního Ruska.
Římská říše je tedy v dějinách synonymem pro silnou a bohatou mocnost. Ale abychom přesně 
věděli, o které z římských říší je řeč, musíme si ujasnit, o jaké časové období a území se jedná.

a) Přečti si pečlivě následující text.

b) Odpověz správně na následující otázky. Pokud si nevíš rady, podívej se na příslušnou látku 
do učebnice nebo použij dalších zdrojů (encyklopedie, internet apod.).

Ve kterém roce byla podle tradice založena starověká římská republika?  

Kdy a za vlády kterého císaře dosáhla starověká římská říše největšího územního rozsahu?

Který císař provedl správní reformu, kterou rozdělil římskou říši na východní a západní? Kdy to 

bylo?  

Která událost se považuje za konec existence západní části římské říše?  

Odkud pochází název Byzanc?  

Jak vznikl státní útvar známý pod tímto jménem?  

Kdy se nechal Karel Veliký korunovat císařem?  

Kdy vznikla a kdy a za jakých okolností zanikla Svatá říše národa německého?  

Římská říše

4.  

 510 př. Kr.

 Traianus (98–117 n. l.)

 Theodorius I. (395)

 476 – svržení posledního císaře 

Romula augustula

 podle osady Byzantion, kde bylo zbudováno hlavní město Konstantinopolis

 rozpadem římské římské říše na západořímskou 

a východořímskou 

 v roce 800

 Vznikla na základě tradice,

kterou zahájil Ota I., když se nechal r. 962 v Římě korunovat na císaře. zanikla, když se císař František II. 

vzdal na nátlak napoleona trůnu (1806). 
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 1. Ideu římské říše obnovil
 a) Karel Veliký,
 b) Ludvík Pobožný,
 c) Lothar Státotvůrce.

 2. Rozdělení říše řešila
 a) verdunská smlouva,
 b) pařížská dohoda,
 c) chartreská závěť.

 3. Papež byl ve středověku
 a) hlavou církve,
 b) podřízený římskému císaři,
 c) král vatikánský.

 4. První smlouvou (824) upravující vztah 
mezi císařem, papežem a šlechtou byla

 a) Constitutio Romana,
 b) zlatá bula sicilská,
 c) Justiniánův zákoník.

 5. Duchovní život byl považován za
 a) jedinou cestu k moci,
 b) morálně hodnotný,
 c) podřadný způsob výdělku.

 6. Cílem reformních hnutí v církvi bylo
 a) osvobodit církev od světských nánosů,
 b) snížit výdaje a zvýšit příjmy,
 c) zvětšit počet církevních osob.

 7. Mezi církevní činitele patří
 a) vévoda, biskup a král,
 b) biskup, opat a papež,
 c) Řehoř VII., Jindřich IV. a Matylda Toskánská.

 8. Roku 1122 byl uzavřen
 a) papežský mír,
 b) konkordát wormský,
 c) wormská mírová dohoda.

 9. Čechy byly
 a) součástí papežského státu,
 b) součástí normanských držav,
 c) součástí římské říše.

 10. Do bojů o investituru zasáhl také
 a) český kníže Bořivoj I.,
 b) český kníže Vratislav II.,
 c) moravský kníže Svatopluk.

 11. Ve 13. století došlo
 a) ke zvýšení množství peněz v oběhu,
 b) k epidemii tyfu a cholery,
 c) ke zrušení feudálního systému.

 12. Říšské právo záviselo především 
 a) na momentální náladě panovníka,
 b) na tradicích a zvycích,
 c) na hojně vydávaných nařízeních.

Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení.

Římská říše

Své vědomosti z kapitoly Římská říše hodnotím  body z celkových 16.

1 2 3 45.

Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle!

5 10 160
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10. pOLskO

1.

Uprav následující text. Vyškrtni slova a výrazy, které do vět nepatří.

Polsko vzniklo jako samostatný stát v 6. • 10. • 13. století. Jádro budoucího polského státu tvo-

řilo okolí Poznaně a Hnězdna • Gdaňsku a Královce • Vratislavi a Opole. Tehdejším vládnoucím 

rodem byli Arpádovci • Měškovci • Piastovci. Jako první z polských vládců přijal křest Boleslav I. 

• Kazimír Zbožný • Měšek I. Mezi významné vládce patřil i Vojtěch Svatý • Boleslav I. Chrabrý • 

Vladislav Lokýtek, který k Polsku připojil oblasti Uher • Východní marky • Červené Rusi. získal od 

papeže královský titul a roku 1001 • 1025 • 1039 byl korunován. 

Stručně zapiš, čím se zapsali do dějin následující polští králové a knížata.

Boleslav I. Chrabrý 

Měšek I.  

Kazimír I. Obnovitel 

Jadwiga 

2.

Spoj části vět tak, aby výsledná tvrzení byla pravdivá. 

3.

 Mongolské plenění způsobilo  

 Polská území začali kolonizovat 

 K obecnému úpadku země přispěli i 

 Ve 13. století na Polsko podnikali 

 založení nových obcí podnítilo 

 ekonomický růst. 

 nájezdy Mongolové. 

 pokles počtu obyvatel. 

 slabí vládci. 

 němečtí osadníci. 

Polsko

1 2 3 4

1 2 3

1 2 3

 rozšířil polské území, dobyl Čechy a Moravu, přivezl do Hnězdna ostatky sv. Vojtěcha.

 byl první pokřtěný vládce.

 dobyl Slezsko, rozšířil území, uklidnil poměry, přidělil šlechticům léna, přesunul sídlo
 do Krakova.

 sňatkem s Jogailou byla zahájena polsko-litevská personální unie.
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b) Odpověz správně na následující otázky.

Jak říkali Mongolům ve Slezsku a v Uhrách?   

Co očekávali křesťané v západní evropě od spojenectví s Mongoly?   

 

Kolik poselství a misí bylo k Mongolům celkem vypraveno?   

c) Zkus vysvětlit, proč Poláci nebo Uhrové měli na Mongoly zcela jiný názor než lidé v zemích 
západní Evropy.

  

  

  

  

 

d) Zjisti, jakou víru vyznávali Mongolové.      

  

a) Přečti si pečlivě následující text.

„Právě tehdy spatřilo západní křesťanství kromě muslimů a barbarů třetí druh pohanů: Mongo-
ly. Zatímco křesťané ve střední Evropě, v Malopolsku a ve Slezsku a v Uhrách se nerozpakovali 
a rozpoznali v těch, jimž říkali Tataři, ryzí a prosté pohany, jedny z nejkrutějších, v ostatním 
křesťanském světě, u knížat, kleriků a obchodníků, Mongolové vzbuzovali podivné touhy. Sou-
dili o nich, že jsou nejen ochotni přijmout křesťanství, ale že je už tajně přijali a čekají jen na 
příležitost, jak to dát najevo. Z této iluze se vyvinul veliký sen: sen o spojenectví mezi křesťany 
a Mongoly, kteří sevřou islám do svého objetí, zničí ho nebo obrátí na křesťanství a způsobí, 
že po vší zemi bude vládnout pravá víra. Odtud misie vysílané v polovině století k Mongolům: 
dvě dominikánské a dvě františkánské vyslané roku 1245 papežem Inocencem IV., poselstvo 
vypravené roku 1249 svatým Ludvíkem a roku 1253 znovu dominikánská misie flámského fran-
tiškána Willema de Rubruquis.“ Poselstva a misie vyslané k Mongolům neměly úspěch. Sen 
o obrácení Mongolů na křesťanskou víru dlouho přetrvával a jeho nenaplnění bylo vysvětlováno 
neschopností jednotlivých misionářů.

4.  

 Říkali jim Tataři.

 Očekávali pomoc při boji 

proti muslimům.

 Šest misií.

Poláci a Uhrové se s Mongoly utkávali při jejich nájezdech, a tak měli s tímto národem již zkuše-

nost.

Mongolové byli animisté = uctívali bohy v podobě ohně, vody, kamenů, stromů.
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 1. Polsku od 10. století vládl
 a) sněm starších,
 b) rod Piastovců,
 c) rod Měškovců.

 2. Prvním pokřtěným polským vládcem byl
 a) Jogaila I.,
 b) Piast II.,
 c) Měšek I.
 
 3. za vlády Boleslava I. Chrabrého 
 a) se Polsko rozdrobilo na malá knížectví,
 b) byla k Polsku připojena další území,
 c) se rozloha Polska výrazně zmenšila.

 4. Svatý Vojtěch byl 
 a) pohřben v katedrále v Hnězdně,
 b) potomek Měška I.,
 c) misionář v Kyjevské Rusi.

 5. Léna začal šlechticům přidělovat
 a) Boleslav II. Smělý,
 b) Měšek IV. Štědrý,
 c) Kazimír I. Obnovitel.

 6. Kazimír I. Obnovitel 
 a) odebral šlechticům léna,
 b) dobyl na Čechách Slezsko,
 c) nechal popravit krakovského biskupa.

 7. Mongolové
 a) byli věrnými spojenci polských králů,
 b) podnikali nájezdy na polská území,
 c) prohráli bitvu u Legnice.

 8. Během 13. století Polsko kolonizovali
 a) švédští osadníci,
 b) novgorodští osadníci,
 c) němečtí osadníci.

 9. Příliv nových osadníků vedl
 a) k hospodářskému kolapsu a epidemiím,
 b) k rozvoji měst a obchodu,
 c) k zavedení pěstování kukuřice.

 10. Českým králem, který získal i polskou korunu, byl
 a) Vratislav II.,
 b) Přemysl Otakar I.,
 c) Václav II.

 11. Přídomku Veliký dosáhl král
 a) Kazimír III.,
 b) Ladislav Uherský,
 c) Jan Lucemburský.

 12. Polsko-litevská personální unie vznikla
 a) tak, že Litva dobyla Polsko,
 b) sňatkem polské královny a litevského vévody,
 c) na základě vilniuské smlouvy.

Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení.

Své vědomosti z kapitoly Polsko hodnotím  body z celkových 14.

Polsko

1 2 3 45.

Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle!

10 140 5
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11. uhRy

1.

Poznáš podle krátké charakteristiky, o koho šlo?

První pokřtěný vládce Uher, založil klášter v Pannonhalmě.

Podporoval křesťanství, založil ostřihomské arcibiskupství.

Král, který byl sesazen a oslepen.

Vytvořil uhersko-chorvatskou personální unii.

Vydal první ústavní zákon v kontinentální evropě.

2.

Uprav následující text. Vyškrtni slova a výrazy, které do vět nepatří.

Maďaři přišli do podunajských nížin ve 3. století • v 8.– 9. století • v 11. století. Živili se hlavně 

pastevectvím • pěstováním ovoce • těžbou drahých kovů. Mezi první maďarská knížata patřili 

Taksony a Gejza • Koppány a Štěpán • Dioklecián a Quirinus. Po více než tři staletí vládla v Uhrách 

dynastie Štěpánovců • Arpádovců • Kolomanovců. První král z tohoto rodu byl Imrich III. Zakladatel  

• Štěpán I. • Koppány Knihomil. největšího rozmachu dosáhly Uhry za vlády Manuela I. • Bély III. 

• Ondřeje IV. Uhry měly blízké politické styky s Byzancí a Kyjevskou Rusí • Egyptem a Judeou 

• Holštýnskem a Dánskem. na jednom ze spřízněných dvorů byl vychován i Béla I. • Karel II. • 

Béla III. 

Uhry

3.

Vymysli a zapiš vhodnou větu na začátek každého odstavce.

Velká část Uher je rovinatá, což usnadnilo pronikání těchto nájezdníků. Odolala pouze silně opev-
něná města a hrady.

1 2 3

1 2 3

 

Do oblasti dnešního Maďarska podnikali nájezdy Mongolové.

Gejza

Štěpán

Petr I. Orseolo

Koloman

Ondřej II.
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4.

a) Během uherských dějin se vícekrát stalo, že Uhry a jiná země byly pod vládou jednoho krále. 

Jak se taková situace nazývá?   

b) Zapiš jména tří uherských králů, kteří zároveň vládli v jiné zemi, a názvy oněch zemí.

 

 

Uhry

stěhování národů

příchod Maďarů do Panonie

zvolení arpáda knížetem

založení univerzity v Pécsi

křest knížete Gejzy

křest knížete Štěpána

vymření arpádovců

vláda Bély IV.

vydání zlaté buly Ondřeje II.

b) Vyznač tyto události do časové osy.

a) S pomocí zdrojů doplň data, poté seřaď události chronologicky. 

         

 

 

 

 

         

 

 

 

5.

Úbytek obyvatel vyřešil Béla IV. pozváním německých osadníků a kočovných Kumánů do země. 
nechal také budovat městské hradby a pevnosti.

za to vděčila země prozíravosti krále. Dále na východ se napadené země nebyly schopny ubránit.

Od roku 1308 se ujali vlády anjouovští králové, za jejichž vlády došlo k dalšímu období rozkvětu. 
Ludvík I. ubránil Uhry proti nájezdům Turků a založil univerzitu v Pécsi.

1 2 3

1 2 3 4
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Při mongolské invazi zahynula až polovina obyvatel.

Dalšímu útoku Mongolů (1286) se země ubránila.

arpádovci vymřeli po meči roku 1301.

 personální unie

Koloman (Chorvatsko), Václav II. (Čechy, Polsko), Václav III. (Čechy, Polsko, Uhry)

1

2

3

9

4

4.–5. stol.

8. stol.

895

1367

972/3

5

8

7

6

974

1301

1235–1270

1222

8531 72 4 6 9
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Své vědomosti z kapitoly Uhry hodnotím  body z celkových 17.

 1. Maďaři přišli do Podunají
 a) z východu,
 b) ze severu,
 c) z jihozápadu.

 2. První křesťanské misionáře pozval
 a) král Štěpán I.,
 b) kníže Taksony,
 c) svatý Štěpán.

 3. Klášter Pannonhalma nechal založit
 a) sv. Martin z Tours,
 b) kníže Gejza,
 c) kníže Vajk.

 4. Petr. I. Orseolo
 a) vydal roku 1222 zlatou bulu,
 b) zemřel během křížové výpravy,
 c) potlačoval pohanské zvyky.

 5. Rod arpádovců vládl v Uhrách
 a) do roku 1301, kdy vymřel,
 b) do sloučení s rakouským arcivévodstvím,
 c) do roku 1918, kdy byla založena 

republika.

 6. Po velkém schizmatu roku 1054
 a) přijaly Uhry východní křesťanství,
 b) se Uhry držely západního, římského 

křesťanství,
 c) se Uhry navrátily k pohanství.

Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení.

 7. Uhersko-chorvatská personální unie vznikla
 a) za vlády krále Kolomana,
 b) sňatkem Kolomana a chorvatské princezny 

alžběty,
 c) na základě jednání mezi Uhrami a Byzancí.

 8. Mongolské invaze
 a) Uhry zcela minuly,
 b) se týkaly pouze nejvýchodnějších oblastí Uher,
 c) způsobily velké škody a úbytek obyvatelstva.

 9. německé a kumánské osadníky pozval do 
Uher

 a) zemský sněm,
 b) král Béla IV.,
 c) Jan, arcibiskup ostřihomský.

 10. Jedním z uherských králů byl i český král
 a) Vratislav II.,
 b) Karel IV.,
 c) Václav II.

 11. Roku 1308 se vlády v Uhrách ujali
 a) anjouovci,
 b) Přemyslovci,
 c) Plantageneti.

 12. První uherská univerzita byla založena 
 a) v Pécsi,
 b) v Budapešti,
 c) v Györu.

1 2 3 46.

Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle!

10 170 5
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12. FRANCie

 1 21.

Doplň do textu chybějící slova.

Po smrti posledního Karlovce byl zvolen francouzským králem . Francie tehdy byla 

špatně ovladatelná, protože zde chyběl . Sílu a vliv šlechtických rodů pře-

konal až . V jeho stopách pokračoval i jeho syn a následník , 

který zajistil státní příjmy zdaněním příjmů  a podporou zahraničního .

 1 22.

Uprav následující text. Vyškrtni slova a výrazy, které do vět nepatří.

Vztahy mezi Francií a anglií neexistovaly až do 14. století • byly tradičně dobré • byly problematické. 

Králem anglie se roku 1066 stal Vilém I. Dobyvatel • Filip II. Plantagenet • Eduard Dobyvatel. Ten 

byl zároveň francouzským králem • vazalem francouzského krále • bratrem francouzského krále. 

angličtí králové ve 12. století ovládali velkou část Francie • část Francie a Pyrenejského poloostrova 

• několik měst v Normandii. Situaci rozhodla roku 1214 bitva u Agincourtu • Bouvines • Calais, ve 

které zvítězil král Jan Bezzemek • Filip II. August • Ota IV.

Francie

Dokonči neúplné věty. Pracuj s učebnicí.

Svatá země byla pro křesťany významná, protože .

Když byla tato území dobyta araby, poutníci .

Oproti tomu Turci . 

To vedlo k vyhlášení křížové výpravy, která .

Po první, nejúspěšnější křížové výpravě docházelo k .

Křížové výpravy vedly k . 

nakonec roku 1291 .

3.  1 2 3

 Hugo Kapet

 státní aparát

 Ludvík VI. Filip II. august

 církve obchodu

 zde ležela místa spjatá se životem Ježíše Krista

 mohli tato místa navštěvovat

 křesťanům v návštěvě Svaté země bránili

 osvobodila Jeruzalém

 postupným ztrátám území

 zakládání křižáckých království

 padla i poslední bašta křižáků – město akkon
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Za pomoci dalších zdrojů zjisti původ přídomků následujících vládců.

Jan Bezzemek   

Richard Lví srdce   

Filip IV. Sličný   

Jana II. navarrská   

Na mapě Francie barevně vyznač následující lokality:

1 2 3 4 55.

Francie

4.

Calais normandie akvitánie Paříž Toulouse

 

 nezdědil žádná významná panství, ztratil državy anglických králů ve Francii.

 byl udatný v boji.

 měl krásnou tvář.

 byla panovnicí nad navarrou, územím na severu Španělska.

Toulouse

akvitánie

Paříž

Calais

normandie
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b) Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá.

Roku 1346 obléhali Francouzi město Calais.

Calais bylo dobře opevněno.

Obléhatelé se rozhodli město vyhladovět.

Obyvatelé Calais se nakonec vzdali.

Královna Filipa slíbila obyvatelům města, že je ušetří.

Podmínkou milosrdného zacházení bylo, že šest občanů přinese 
do ležení obléhatelů klíče od města.

na památku této události chtěla francouzská vláda postavit pomník.

Pomník měl zachycovat starostu a městskou radu. 

zakázku na vytvoření pomníku dostal sochař antoine-Louis Barye, 
ale odmítl ji.

Pomník nakonec zpracoval sochař auguste Rodin.

Rodinův pomník byl okamžitě přijat s nadšením.

c) Zjisti nějaké další údaje o Augustu Rodinovi a zpracuj je do krátkého referátu.

Francie

Roku 1346 začalo obléhání Calais. Město tehdy drželi Francouzi a Angličané se je snažili získat, 
protože tento přístav by se hodil pro zásobování anglických vojsk. Město Calais bylo dobře chrá-
něné hradbami a vodními příkopy, Angličané pod vedením krále Eduarda se jej proto rozhodli 
obléhat a vyhladovět. Podařilo se to až po více než roce, kdy se Calais rozhodlo vzdát Angličanům. 
Eduard III. slíbil, že ušetří obyvatele města, když šest měšťanů přijde s klíči od města a s oprátka-
mi na krku do jeho ležení. Tato delegace měla být nejspíš popravena, ale královna Filipa přesvěd-
čila Eduarda, aby je ušetřil.  
Na konci 19. století si město Calais objednalo u slavného sochaře Augusta Rodina pomník zachy-
cující šest statečných občanů. Rodin pojal pomník velmi netradičně, šest figur v lehce nadživotní 
velikosti mělo být umístěno na úrovni chodníku tak, aby se jim mohli kolemjdoucí takřka dívat 
do očí. Calaiská městská rada nakonec rozhodla, že figury budou umístěny na vysokém podstavci 
obehnaném zábradlím. Až po Rodinově smrti, po první světové válce, byl pomník upraven podle 
Rodinovy představy. 
Dnes existuje 12 odlitků sousoší a kromě Calais jsou umístěny v muzeích a galeriích po celém 
světě.

a) Přečti si pečlivě následující text.

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

6.  
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Své vědomosti z kapitoly Francie hodnotím  body z celkových 16.

 1. Hugo Kapet si musel poradit
 a) s nedostatkem státního aparátu,
 b) s malou plochou zemědělské půdy,
 c) s nadbytkem mincí v oběhu.

 2. Respekt u šlechty si vydobyl až
 a) Ludvík I.,
 b) Ludvík V.,
 c) Ludvík VI.

 3. Královští správci přijížděli ke dvoru
 a) na hostiny a slavnosti,
 b) předkládat účty,
 c) zasedat u správního soudu.

 4. Poutníci do Svaté země byli pro 
muslimy

 a) úhlavní nepřátelé,
 b) zdroj příjmů,
 c) příčina častých neshod.

 5. První křížovou výpravu vyhlásil
 a) papež alexios I.,
 b) byzantský císař,
 c) papež Urban II.

 6. Cílem první křížové výpravy bylo
 a) dobýt nová území,
 b) osvobodit Jeruzalém z rukou 

nevěřících,
 c) získat otroky a válečnou kořist.

Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení.

 7. nejúspěšnější byla
 a) první křížová výprava,
 b) čtvrtá křížová výprava,
 c) poslední křížová výprava.

 8. Poslední baštou křižáků 
 a) bylo město akkon,
 b) byla Konstantinopol,
 c) byl Jeruzalém.

 9. Posledním přímým mužským potomkem 
Huga Kapeta byl

 a) Richard Lví srdce,
 b) Filip IV. Sličný,
 c) Karel IV. Sličný.

 10. Počátkem stoleté války
 a) byl vpád Mongolů do Francie,
 b) byl spor o Gaskoňsko,
 c) bylo upálení Jany z arku.

 11. Stoletá válka probíhala v letech 
 a) 1337–1453,
 b) 1259–1364,
 c) 1380–1480.

 12. Ve stoleté válce zvítězili
 a) Francouzi,
 b) angličané,
 c) normani.

Francie

7. 1 2 3 4

Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle!

5 10 160
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13. kyjeVská Rus – MOskeVská Rus

a) Rozhodni, která z dvojice vět je pravdivá. Pokud si nevíš rady, vrať se k textu v učebnici.

Kmeny východních Slovanů vytvořily v 9. století stát zvaný Byzanc. 
Kmeny východních Slovanů vytvořily v 9. století stát zvaný Kyjevská Rus.

Důležitými centry tohoto státu byly Kyjev a novgorod.
Důležitými centry tohoto státu byly Konstantinopol a alexandrie.

Obchodní cesty ovládané Varjagy vedly od Baltu do Číny.
Obchodní cesty ovládané Varjagy vedly od Baltu k Černému moři.

Rurikovci byli rodem vládnoucím v novgorodu.
Rurikovci byli kmenem východních Slovanů usedlých v oblasti novgorodu.

b) Zjisti, co znamenají písmena u pravdivých vět.

Novgorod byl během 2. světové války částečně vybombardován. Než začala poválečná obnova 
města, archeologové měli jedinečnou možnost provádět vykopávky na rozsáhlých územích, kde 
nebyli omezováni stavbami. Bylo známo, že Novgorod byl ve středověku velmi bohatým městem 
a že stojí na podmáčené půdě, ve které se dobře uchovávají i materiály organického původu. 
Archeologové proto očekávali zajímavé nálezy.
Skutečnost předčila veškerá očekávání. Bylo zjištěno, že novgorodské ulice byly dlážděny borovými 
poleny. Na některých místech se dochovalo přes 20 vrstev dřevěné dlažby, což usnadnilo datování 
nálezů a umožnilo sovětským vědcům vypracovat dendrochronologické tabulky pro danou oblast. 
Největší nadšení ovšem vzbudily písemnosti. Jako psacího materiálu se na Rusi používala březová 
kůra, psalo se na ni inkoustem, který se v zemi rozpustil (žádná písemnost na březové kůře se 
v archivech nedochovala). V Novgorodu se však do březové kůry rylo, takže písemnosti zůstaly 
čitelné. Většinou jde o nejrůznější dopisy, které dávají nahlédnout do života dávných obyvatel 
tohoto města. Byl zde nalezen i první doklad psané finštiny – amulet s pohanskou kletbou.
Poznatky získané z nalezených písemností se většinou netýkaly zásadních státnických záležitostí, 
obsahují ale řadu detailů ze života šlechty, obchodníků nebo státních úředníků. Zajímavým zjiš-
těním například bylo, že než se v Novgorodu začaly razit mince, byl platidlem svazek 18 kuních 
kožek, nebo že čtení a psaní byly velmi rozšířené dovednosti, i mezi ženami.

Kyjevská Rus – Moskevská Rus

J
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H

1.

2.

1 2 3

 

a) Přečti si pečlivě následující text a vymysli pro něj vhodný název.

např.: archeologické nálezy v novgorodu

JHVH jsou čtyři písmena, kterými se označuje vlastní jméno Boží. Toto jméno se překládá různě – 
jako Pán, Hospodin, Jahve, Jehova.
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b) Vyhledej v textu odpovědi na následující otázky.

Proč bylo možné v novgorodu provádět vykopávky na neobvykle velké ploše?

Co vedlo archeology k očekávání bohatých nálezů?

Jaké poznatky byly získány z nalezených písemností?

c) Dendrochronologie  je  způsob  určování  stáří  dřevěných  předmětů.  Použij  encyklopedii 
nebo jiný zdroj a zjisti, na jakém principu tato metoda funguje. Stručně ji popiš nebo nakresli 
na volný list papíru.

Zkus vysvětlit, proč středověké Skandinávce označujeme několika různými pojmenováními 
(Vikingové, Normani, Varjagové).

Kyjevská Rus – Moskevská Rus

3. 1

1000 1100 1200 1300 1450850 1050 1150 1350 15001250 1400900 950800

a) Zjisti, kdy se odehrály následující události. Použij literaturu nebo internet, ne vše je v učebnici.

přijetí křesťanství na Kyjevské Rusi

křest knížete Vladimíra

smrt Jaroslava Moudrého

b) Vyznač tyto události do časové osy.

dobytí Kyjevské Rusi Mongoly

dobytí novgorodu Moskevskou Rusí

smrt sv. Olgy

       

 

 

       

 

 

4. 1 2 3 4

novgorod byl během 2. světové války částečně vybombardován, a tedy bez zástavby.

archeologové věděli, že novgorod byl ve středověku bohatým městem a stojí na půdě, která dobře 

uchovává organické materiály.

zejména poznatky z každodenního života šlechty, obchodníků a úředníků.

Jako Vikingy tento národ označoval sám sebe. normani jsou Vikingové usazení v anglii a Fran-

cii. Varjagové se říkalo Vikingům v Kyjevské Rusi.

988 (1)

988 (2)

1054 (3)

1. pol. 13. stol. (4)

1478 (5)

969 (6)

54

31 26
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 1. Kmeny východních Slovanů vytvořily v 9. stol. 
významný stát, který se nazýval

 a) Kyjevská Rus,
 b) normandie,
 c) Bělorusko.

 2. na území Rusi vládla od 9. stol. až do 16. stol. 
dynastie

 a) Varjagů,
 b) normanů,
 c) Rurikovců.

 3. Prvním knížetem Kyjevské Rusi byl 
 a) arpád, 
 b) Rurik, 
 c) Ivan I.

 4. Sídlem knížat se stal
 a) novgorod,
 b) Kyjev,
 c) Moskva.

 5. Velkým pozemkovým vlastníkům, kteří se 
vyčlenili z družiny knížete, se říkalo 

 a) vazalové, 
 b) patriarchové, 
 c) bojaři.

Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení.

Kyjevská Rus – Moskevská Rus

Své vědomosti z kapitoly Kyjevská Rus – Moskevská Rus hodnotím  body z celkových 12.

 6. Kyjevská Rus přijala za vlády knížete 
Vladimíra

 a) křesťanství,
 b) islám,
 c) židovství.

 7. za vlády Jaroslava Moudrého působily 
na Kyjevskou Rus 

 a) byzantské vlivy, 
 b) arabské vlivy, 
 c) franské vlivy.

 8. Po smrti Jaroslava Moudrého byla 
Kyjevská Rus ovládnuta

 a) Varjagy,
 b) Mongoly,
 c) Maďary.

 9. Po pádu Kyjevské Rusi se stala centrem
 a) Konstantinopol,
 b) Byzanc,
 c) Moskva.

 10. z moci Mongolů se vymanila zásluhou
 a) Jaroslava Moudrého,
 b) Ivana III.,
 c) alexandra něvského.

5. 1 2 3 4

Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle!

5 10 120
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14. sTOLeTÍ přeMysLOVskýCh kRáLů

a) Víš, co důležitého se stalo v uvedených letech?

1198  

1212  

1278  

1300  

b) Vyznač do časové osy období vlády jednotlivých přemyslovských králů. 

1.

Když se z českého knížectví stalo království, zvedla se prestiž země v zahraničí. První tři králové 
byli korunováni v okolních zemích – Vratislav II. obdržel korunu v Mohuči, Vladislav II. byl 
povýšen na krále v Řezně a Přemysl Otakar I. byl také korunován v Mohuči. Teprve Václav I. 
byl korunován ve Svatovítské katedrále v Praze. 
Součástí královského korunovačního obřadu bylo pomazání posvátným olejem, které z krále 
činilo posvěcenou a napůl církevní osobu. Zatímco kníže zastupoval svatého Václava, který byl 
skutečným a věčným pánem země, pomazaný král zastupoval samotného Krista. Královské 
pomazání také povýšilo krále nad šlechtu. Král už nebyl jedním ze šlechticů, který mohl být při 
nějaké příležitosti připraven o vládu a nahrazen jiným šlechticem – proto také trvalo několik 
generací, než Karlovci svrhli Merovejce z trůnu a zmocnili se vlády ve franské říši i formálně, 
přestože fakticky byli vládci už dlouho.

a) Přečti si pečlivě následující text.

2.

Století přemyslovských králů

1200 1250 1300 13101210 1220 1230 1240 1260 1270 1280 1290

c) Ke kterým panovníkům se vztahují data z úkolu a)?

1 2 3 4 5

1 2 3 4

Přemysl Otakar I. získal dědičnou českou korunu.

Dědičná česká koruna byla Přemyslu Otakaru I. potvrzena zlatou bulou sicilskou.

Přemysl Otakar II. se utkal s Rudolfem Habsburským v bitvě na Moravském poli, kde padl.

Václav II. získal uherskou korunu. Vznik česko-polské personální unie. začal se razit pražský groš.

Přemysl Otakar I., Přemysl Otakar II., Václav II.

Přemysl Otakar I. Václav I. Přemysl Otakar II. Václav II. Václav III.
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b) Za pomoci učebnice stručně vysvětli, proč v období vlády prvních přemyslovských králů 
rostla moc šlechty a jak se tento vzestup projevoval.

c) Jak se lišilo postavení krále vůči šlechtě od vztahu knížete a šlechty?

d) Zjisti a zapiš, kdy byli korunováni králové zmínění v textu.

Vyznač  barevně  do  mapy,  která 
území  se  nacházela  pod  vládou 
Přemysla Otakara II.

Čechy

Chebsko

Kladsko

Korutany

Kraňsko

Morava

Opavsko

Pordenone

Rakousy

Štýrsko

Hlubčicko

3.

Století přemyslovských králů

 

Kníže byl pouze zástupcem sv. Václava v čele země, jako král se stal zástupcem Krista a Boha, 

za vládce země ho uznali i vladaři okolních zemí. Král byl zástupcem Krista a Boha. 

Vratislav II. (1085), Vladislav II. (1158), Přemysl Otakar I. (1198), Václav I. (1230)

Šlechta měla vlastní pozemky a nebyla závislá na vykonávání zeměpanských úřadů, byla podříze-

na jen panovníkovi, začala si stavět šlechtické hrady.
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Doplň vhodnou větu na úvod každého odstavce.

Jeho panování bylo dlouhé a úspěšné. Roku 1198 získal dědičný královský titul. Ten mu byl v roce 
1212 potvrzen listinou známou jako zlatá bula sicilská.

Důsledkem tohoto procesu byl růst počtu obyvatel v Čechách a na Moravě. Tak prudký růst počtu 
obyvatelstva nebyl na našem území už nikdy zaznamenán.

Tato území už byla přelidněná. Proto lidé začali osidlovat méně úrodná místa. Šlo o lokality ve 
vyšší nadmořské výšce nebo pralesy, které ovšem bylo nejdřív nutno vymýtit a získanou půdu 
připravit k obdělávání.

V nově osídlených oblastech velmi často platily právní zvyklosti oblasti, ze které osadníci přišli. 
Většinou šlo o tzv. německé právo.

Obyvatelstvo do okrajových částí našeho území přicházelo také ze zahraničí, zejména z přelidně-
ných částí římské říše.

Uprav následující text. Vyškrtej slova a výrazy, které do vět nepatří.

Středověké osidlování dosud neobydlených oblastí se nazývá kolonizace • okupace • dobývání. 

U nás tento proces vrcholil v desátém • třináctém • čtrnáctém století. Počet obyvatel se neměnil • 

mírně klesal • výrazně vzrostl. zúrodňování nově obsazených oblastí bylo náročné, protože byly 

často pokryté skalami • pralesy • bažinami. Vztah mezi majitelem půdy a osadníky byl upraven 

podle pravidel udělování léna • smluvně • zvykovým právem. na pořádek v obci a odvádění poplat-

ků dohlížel konšel • rychtář • mistr.

5.

Století přemyslovských králů

4.

1 2 3

 

Koncem 12. století se ujal vlády Přemysl Otakar II.

Kolonizace na našem území vrcholila ve 13. století.

Úrodné nížiny kolem velkých řek byly osídleny již ve středověku.

Poměry mezi vlastníky pozemků a přistěhovalci se řešily smlouvami.

Osadníci přicházeli z přelidněných částí Čech.
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900 1400 1900 20001000 1100 1200 1300 1500 1600 1700 1800

a) Seřaď chronologicky okolnosti, za jakých vznikaly na našem území obce. Zapiš, o jaké obdo
bí šlo. Pokud si nevíš rady, vyhledej údaje na internetu nebo v literatuře. Pozor, ne vše se vzta
huje k období středověku, obce byly na českém území zakládány i v jiných obdobích. 

Obce vznikaly na územích, která byla získána vymýcením lesa. nacházely se na okrajích již 
osídlených oblastí. Důvodem vzniku těchto obcí bylo přelidnění a nedostatek půdy v již osíd-
lených oblastech – odtud také přicházeli osadníci.

Obce vznikaly na příhodných místech spontánně. Obvykle šlo o nížiny, kde byl dostatek vody 
a příjemné klima, u řek, v jejichž okolí byla úrodná půda, nebo vznikaly v okolí důležitých 
míst, jako byly brody nebo křižovatky dálkových cest. V případě těchto obcí je archeologic-
ky prokázáno osídlení z dob předcházejících existenci písemných záznamů. Tyto obce mají 
obvykle nepravidelný půdorys odpovídající terénním podmínkám.

Obce vznikaly v okrajových oblastech země. Důvodem jejich vzniku byla panovníkova snaha 
o využití těchto území, osadníci byli cíleně zváni z okolních zemí, především z území pozděj-
šího německa. Budovy byly stavěny podle předem daného plánu. Obec byla založena i práv-
ně – její založení i práva jsou zapsána v příslušné listině.

b) Vyznač do časové osy, kdy probíhala jednotlivá období zakládání obcí.

Obce vznikaly nebo byly přestavovány jako pevnosti na obranu rakouského soustátí před úto-
ky ze strany Pruska. architektura je podřízena funkci, nacházíme zde složité hradební systémy 
a rozsáhlé areály pro potřeby armády.

Obce nebo jejich části vznikaly převážně po II. světové válce, kdy bylo potřeba bydlení pro vět-
ší množství lidí. Byly plánovány jako celky na velmi pravidelném půdorysu. V takových obcích 
je dostatek volných ploch, které slouží k rekreaci a rozvolňují zástavbu (trávníky aj. zeleň).

5

6. 1 2 3 4 5

2. polovina 20. století

12.–13. století (středověká kolonizace)

9.–10. století (Velká Morava)

1867–1918 (Rakousko-Uhersko)

2. polovina 17. století (po třicetileté válce)

2

1

4

3

1 2 3 4
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a) Zjisti základní údaje z dějin své obce. Využij různé zdroje (literatura, internet, místní muze
um apod.) a vyplň správně dotazník.
 

Století přemyslovských králů

Jméno obce:

První archeologicky doložené osídlení:

První písemná zmínka o obci pochází z roku:  Městská práva udělena: ano/ne* Pokud ano, v roce:

Jiná historická jména obce a jejich původ (pokud nejsou doložena, nevyplňovat):

Obec byla založena během některé vlny kolonizací: ano/ne* Pokud ano, během které? Z jakého důvodu byla obec založena?

 

 

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.

* nehodící se škrtněte

Podpis

7.  
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b) Karolína zjistila, že v Liščí Lhotě, kde žije, byl proveden archeologický průzkum, při kterém 
byly nalezeny pozůstatky dřevěných staveb a drobné nálezy dokazující, že již v 9. století na místě 
dnešní Liščí Lhoty existoval trh. Nejstarší písemná zmínka o obci se ovšem objevuje až v listi
ně z roku 1298. Karolína proto napsala, že Liščí Lhota existuje teprve od konce 13. století. Když 
se jí paní učitelka zeptala, jak k takovému závěru došla, Karolína odpověděla: „Můj tatínek je 
notář a říká, že na co není písemné potvrzení, to pro něj neexistuje.“ Dopustila se Karolína ve 
svém úsudku chyby, nebo ne? Stručně vysvětli a potom diskutuj o svém názoru se spolužáky.

Na přelomu 13. a 14. století se stali čeští králové vládci i v okolních územích. Vyznač v mapě, 
která území byla pod vládou Václava II. a Václava III. Použij barevné tužky nebo pastelky.

Století přemyslovských králů

8. 1 2 3 4 5
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 1. Roku 1198 získal dědičnou královskou 
korunu

 a) Přemysl Otakar I.,
 b) Přemysl Otakar II.,
 c) Václav I.

 2. Převážně němečtí osadníci se usazovali
 a) v pohraničí,
 b) po celém území,
 c) v okolí Prahy.

 3. V čele vesnice stál
 a) kníže,
 b) purkmistr,
 c) rychtář.

 4. V době přemyslovských králů začala 
vznikat 

 a) první města,
 b) hradská soustava,
 c) první řemesla.

 5. nově zakládaná města byla obdařena
 a) rozsáhlými pozemky,
 b) městskými právy,
 c) peněžními příspěvky.

 6. na počátku 13. stol. vzrostla moc
 a) purkmistra,
 b) rychtáře,
 c) papeže. 

 7. Ve 13. stol. se začalo v českých zemích  
ve velkém těžit

 a) stříbro,
 b) zlato,
 c) železná ruda.

 8. nové domácí mince, pražské groše, se razily
 a) ze stříbra,
 b) ze zlata,
 c) z mosazi.

 9. V průběhu 13. stol. vznikala nová šlechtická 
sídla –

 a) hrady,
 b) zámky,
 c) radnice.
 
 10. nejvýznamnější Přemyslovnou byla
 a) anežka Česká,
 b) Konstancie Uherská,
 c) Kunhuta Štaufská.

 11. Český stát byl nejrozsáhlejší za vlády
 a) Přemysla Otakara I.,
 b) Přemysla Otakara II.,
 c) Václava II. a Václava III.

 12. Vraždou Václava III. vymřel po meči rod
 a) Václavovců,
 b) Přemyslovců,
 c) Karlovců.

Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení.

9. 1 2 3 4

Své vědomosti z kapitoly Století přemyslovských králů hodnotím  body z celkových 26.

Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle!

5 10 15 260 20
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Doplň správně.

Když byl roku 1306 zavražděn český král , vymřel rod . 

Českým králem byl zvolen , ale ten vydržel na trůně pouze krátce. 

Období politické nestability skončilo roku 1310, kdy se přemyslovská princezna  

provdala za , který usedl na český trůn. nový král musel řešit spory se 

 a nakonec se raději věnoval  politice. To přineslo českým 

zemím územní zisky, například .

1.

Lužice 

Slezsko 

Vyznač barevně na mapě území, která získal Jan Lucemburský. 

15. LuCeMBuRkOVé NA ČeskéM TRůNě

Lucemburkové na českém trůně

2.

1 2 3

1 2 3 4

Chebsko 

Sasko 

Bavorsko 

Horní Uhry 

Dolní Rakousy 

 Václav III. Přemyslovců

 Jindřich Korutanský

 eliška

 Jana Lucemburského

 šlechtou zahraniční

 Chebsko, Horní Lužici a Vratislav

Ostatní území Jan Lucemburský nezískal.
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Karel IV. byl velkým mecenášem, založil a nechal postavit mnoho kostelů, hradů aj. Na své dílo 
byl pochopitelně velmi pyšný a mnoho staveb nechal pojmenovat po sobě. 
a) Zjisti si potřebné informace a přiřaď popis k názvu místa.

Vzdělávací instituce založená roku 1348 v Praze.

c) Mezi vyjmenovanými je jeden vetřelec, který byl pojmenován po Karlovi IV. až několik sta
letí po jeho smrti. Zjisti, který to je, a vyznač jej.

Kašperk

Hrad na Šumavě byl založen roku 1356, aby chránil ces-
ty a také přístup ke zlatým dolům v oblasti Šumavy.

Karlštejn

Hrad v blízkosti Prahy, postavený za účelem uložení a ochrany 
říšských korunovačních klenotů. z doby Karla IV. se dochova-
la nádherně vyzdobená hradní kaple.

Karlovo náměstí největší náměstí v České republice, založené 
Karlem IV. jako součást čtvrti nové Město.

Karlova univerzita

Lucemburkové na českém trůně

b) Vyznač do mapy, kde se zmíněné stavby nebo lokality nacházejí. 

3.  

Kašperk

Karlštejn

Karlova univerzitaKarlovo náměstí

 Karlovo náměstí
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d) Najdeš souvislost mezi středověkými tituly a tituly udělovanými na současných vysokých 
školách?

c) Přiřaď k dovednosti název umění, ve kterém se vyučovala. Poté ke každému umění doplň, zda 
patřilo do trivia (T), nebo kvadrivia (K).

Základ středověkého systému vzdělávání tvořilo sedm svobodných umění. Jako „svobodná“ je 
označil už Cicero, protože v antice se těmto uměním učili svobodní lidé (ne otroci). Vyučovalo se 
latinsky a vždy se postupovalo od jednoduššího učiva ke složitějšímu. 
První stupeň výuky, trivium (trojcestí), se skládalo ze tří umění týkajících se jazyka – z grama-
tiky, rétoriky a dialektiky. V rámci gramatiky se student učil porozumět struktuře a významu 
vět, slov a slabik. V rétorice se naučil, jak správně vytvořit přesvědčivý text podle daných pravi-
del. Dialektika rozvíjela schopnost logicky řadit myšlenky a argumetovat v diskusi (například 
proti kacířům). Pokud student zvládl trivium, získal titul Baccalaureatus (vavřínem ověnčený) 
a mohl pokračovat ve studiu. 
Druhý stupeň, kvadrivium (čtyřcestí), obsahovalo čtyři umění zabývající se čísly – aritmetiku, 
geometrii, astronomii a hudbu. Aritmetika zahrnovala počítání, ale i numerologii, tedy výklad 
světa pomocí čísel a věštění z čísel. V geometrii se vyučovalo rýsování, ale i zeměpis a kreslení 
map. V astronomii se studovala nebeská tělesa a jejich pohyby, ale také vliv těchto těles na Zemi 
(astrologie). Hudba byla naukou o proporcích a harmonickém uspořádání světa. Pokud student 
zvládl i kvadrivium, získal titul Magister artium liberalium (mistr svobodných umění) a mohl 
studovat vědy nejvyšší – teologii a filozofii.

a) Přečti si pečlivě následující text.

b) Jak se nazývaly dva stupně výuky ve středověku? Jaké obsahovaly předměty (umění)? 

spočítat, kdy bude zatmění Slunce

z čísel v datu narození vypočítat horoskop osoby

v diskusi vyvrátit tvrzení oponenta

narýsovat rovnostranný trojúhelník

provést jazykový rozbor textu

určit, jak dlouhá má být pauza mezi tóny v hudební skladbě 

sepsat a přednést projev

nakreslit mapu

       

 

 

 

 

 

 

 

Lucemburkové na českém trůně

4. 1 2 3 4 5

trivium – gramatika, rétorika, dialektika

kvadrivium – aritmetika, geometrie, astronomie, hudba

K

K

T

K

T

K

T

K

astronomie

aritmetika

dialektika

geometrie

gramatika

hudba

rétorika

geometrie
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 1. Prahu dobyl (1310) a českým králem byl 
korunován (1311)

 a) Jindřich Korutanský,
 b) Rudolf Habsburský,
 c) Jan Lucemburský.

 2. Jan Lucemburský se zasloužil o značné 
územní zisky hlavně

 a) výhodnými sňatky,
 b) vítěznými bitvami,
 c) obratnou zahraniční politikou.

 3. Jan Lucemburský padl v bitvě
 a) u azincourtu,
 b) u Poitiers,
 c) u Kresčaku.

 4. nejvýznamnějším panovníkem z rodu 
Lucemburků byl

 a) Karel IV.,
 b) Václav IV.,
 c) Přemysl Otakar II.

 5. Roku 1344 došlo
 a) k povýšení pražského biskupství na 

arcibiskupství,
 b) k založení Karlovy univerzity,
 c) ke smrti Jana Lucemburského.

 6. Karel IV. byl korunován císařem
 a) roku 1212,
 b) roku 1355,
 c) roku 1387.

 7. zlatá bula Karla IV.
 a) zaručovala Lucemburkům dědičný trůn, 
 b) platila jako základní říšský zákon,
 c) stanovila městská práva.

 8. Karel IV. se mimo jiné významně zasloužil  
 a) o stavební rozvoj Prahy,
 b) o získání dalších rozsáhlých území 

vítěznými válkami,
 c) o ražení prvních českých mincí.

 9. Karel IV. založil pražskou čtvrť
 a) Žižkov,
 b) nové Město,
 c) Malá Strana.

 10. Po smrti Karla IV. (1378) převzal vládu 
v zemi

 a) jeho syn Václav IV.,
 b) jeho bratr zikmund,
 c) jeho otec Jan Lucemburský.

 11. na románský styl plynule navázal styl
 a) renesance,
 b) klasicismus,
 c) gotika.

12. Mezi památky gotické architektury patří
 a) kostel sv. Markéty antiochijské 

v Kopčanech,
 b) rotunda na Řípu a chebský hrad,
 c) chrám sv. Bartoloměje v Kolíně.

Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení.

Své vědomosti z kapitoly Lucemburkové na českém trůně hodnotím  body z celkových 16.

Lucemburkové na českém trůně

5. 1 2 3 4

Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle!

5 10 160
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na přelomu 14. a 15. století byla církev kritizována za okázalou chudobu.
V evropě se ozývaly názory, že církev je potřeba napravit.

Jedním z učenců snažících se o reformu církve byl i král zikmund Lucemburský.
Jedním z učenců snažících se o reformu církve byl i Jan Viklef.

Mezi české reformátory patřil arcibiskupův zástupce Jan z Pomuku.
Mezi české reformátory patřil univerzitní mistr Jan Hus.

Spory o Viklefovo učení vedly k rozkolu na pražské univerzitě.
Pražská univerzita se zcela přiklonila k Viklefovu učení. 

Jan Hus se dostal do sporu s králem ohledně okázalosti církevních staveb.
Husovi vadilo, že je možné koupit si církevní úřady.

Hus vystupoval proti možnosti vykonat pokání koupí odpustku. 
Jan Hus úspěšně obhájil své názory před koncilem.

Čechy husitské

Za pomoci učebnice oprav chyby v textu.

1.

16. ČeChy husiTské

následníkem Karla IV. byl jeho 
vnuk Václav IV. Jeho vláda byla 
stejně úspěšná jako vláda Kar-
lova, svým diplomatickým úsi-
lím dosáhl i zvolení římským 
králem. Přezdívalo se mu Vác-
lav Pilný. na konci 14. století se 
dostal Václav IV. do konfliktu 
s pražským arcibiskupem, který 
se zmocnil královských pozem-
ků. Proto mu král odebral arci-
biskupskou hodnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Rozhodni, která z dvojice vět je pravdivá. Písmena u pravdivých vět tvoří tajenku.

2.
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Husovým pokračovatelem byl německý myslitel Martin .

b) Zjisti o této osobě více informací.

1 2 3

1 2 3 4

Luther

…syn…

…méně úspěšná než…

…Karel IV. prosadil jeho…

…Lenivý.

…král zabral arcibiskupské statky a donutil arcibiskupa, aby se 

vzdal své hodnosti.



71Čechy husitské

d) Navrhni tehdy dostupná hygienická opatření, kterými by bývali mohli středověcí obyvatelé 
měst předejít šíření morové nákazy, kdyby věděli, jak se přenáší. Nezapomeň, že tehdy neexis
tovaly moderní prostředky na hubení hmyzu a jiné vymoženosti.

Ve 14. a 15. století řádily v Evropě morové nákazy. Epidemie se velmi rychle šířila a doslova kosi-
la obyvatelstvo. Úmrtnost na mor byla vysoká, na některých místech přesáhla 50 procent. Mor 
přenášely blechy parazitující na krysách. Tito hlodavci se drželi poblíž lidských sídel, kde nalézali 
dostatek potravy. Protože ve středověkých městech neexistovala kanalizace nebo systém odvozu 
odpadků, končila značná část odpadu na ulici. Lidé navíc nevěděli, jak se mor šíří, nesnažili se 
tedy hubit krysy nebo dodržovat hygienická pravidla zabraňující výskytu blech. Města byla pře-
lidněná, což také zhoršovalo hygienické podmínky a usnadňovalo šíření moru i dalších chorob.

a) Přečti si pečlivě následující text.

b) Vymysli vhodný nadpis pro tento text.
c) Za pomoci encyklopedie, odborné literatury a jiných zdrojů zjisti základní údaje o životě 
krysy a blechy. 

Krysa Blecha

Druhové jméno

Přirozené prostředí

Výskyt v blízkosti člověka

Potrava

Počet potomků za rok

Délka života

3.  

např.: Šíření moru ve středověké evropě

obecná morová

ve všech teplejších oblastech světa na těle teplokrevných obratlovců

v obydlích člověka na kůži domácích zvířat

zrní, brambory, ovoce, zelenina krev hostitele

cca 14 cca 100–200

2–2,5 roku několik měsíců – 3 roky

více pastí na krysy, bezpečnější uchovávání potravin, karanténa námořníků před vstupem na 

pevninu, izolace nemocných, …
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upálení Jana Husa

založení Tábora

smrt zikmunda

bitva u Lipan

pražská defenestrace

smrt Karla IV.

vyhlášení kompaktát

basilejský koncil

morová epidemie v jižních Čechách

období vlády Václava IV.

vydání Dekretu kutnohorského

počátek vlády zikmunda

b) Vyznač tyto události do časové osy.

a) Zapiš, kdy došlo k následujícím událostem, a seřaď je chronologicky.

Legenda o vzniku bavorského poutního místa Neukirchen vypráví, že za dob řádění husitů 
ukryly ženy z obce Loučim sošku Panny Marie z místního kostela do dutého stromu hluboko 
v lesích. I tam husité sošku našli a jejich velitel Ctibor Krčma jí rozťal hlavu mečem. Z rány 
začala tryskat krev, husitský velitel svého činu začal okamžitě litovat a vzdal se husitského 
přesvědčení. Na paměť tohoto zázraku byla postavena poutní kaple a poutě se v Neukirchenu 
konají dodnes. (Událost zachycuje obrázek v učebnici na str. 103.)

a) Přečti si pečlivě následující text.

b) Byli  husité  považováni  všemi  obyvateli  českých  zemí  za  reformátory  a  ty,  kdo  mění  věci 
k lepšímu?

c) Diskutuj se spolužáky, proč si husité mysleli, že je ničení církevních staveb, obrazů, soch atd.
správné, a jak na takové obrazoborectví nahlíželi místní obyvatelé. 

Čechy husitské

         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

5.

4. 1 2 3 4
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 1. Období vlády Václava IV. poznamenaly
 a) epidemie moru,
 b) nájezdy Turků,
 c) spory s panovníky sousedních zemí.

 2. Cílem reformačního hnutí byla snaha
 a) o posílení moci církve,
 b) o řešení sporů s pražským arcibiskupem, 
 c) o nápravu církve.

 3. nejvýznamnější postavou českého 
reformačního hnutí byl

 a) Jan Viklef,
 b) Jan Hus,
 c) Jan Želivský.

 4. Jan Hus neobhájil své názory před kostnickým 
koncilem a 6. července 1415 byl

 a) odsouzen k doživotnímu žaláři,
 b) upálen,
 c) donucen své názory odvolat.

 5. za počátek husitské revoluce (1419) je 
považována

 a) smrt Jana Husa,
 b) první pražská defenestrace,
 c) smrt Václava IV.

 6. základní husitské požadavky byly 
zformulovány do

 a) čtyř artikulů pražských,
 b) kompaktát,
 c) Husitské kroniky Vavřince z Březové.

 7. Husitská vojska vedl v boji proti křížovým 
výpravám nikdy neporažený

 a) Jan Hus,
 b) Jan Žižka,
 c) český král.

 8. V bitvě u Lipan byli poraženi
 a) katolíci,
 b) radikální husité,
 c) Turci.

 9. Po husitských válkách církev
 a) velmi zbohatla a získala značnou moc,
 b) zchudla a řada venkovských far osiřela,
 c) zanikla.

 10. První skutečně reformační církví u nás se 
stala

 a) jednota bratrská,
 b) římská církev,
 c) pravoslavná církev.

Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení.

a) Zjisti, zda husitská vojska prošla i obcí, kde žiješ, nebo přilehlou oblastí. Kdy a kde to bylo?
b) Přiklonila se tvá obec k husitům, nebo se držela katolictví?

Čechy husitské

Své vědomosti z kapitoly Čechy husitské hodnotím  body z celkových 15.

Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle!

5 100 15

7.

6.

1 2 3 4
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17. kRáL DVOjÍhO LiDu jiřÍ z pODěBRAD – 
Věk jAgeLLONský – iTALská ReNesANCe

Král dvojího lidu Jiří z Poděbrad – věk jagellonský – italská renesance

Doplň správně.

Vláda Lucemburků v českém státě skončila smrtí krále . Poté se vlády ujal jeho 

zeť . Po smrti jeho nástupce Ladislava Pohrobka byl zvolen českým krá-

lem . Tento král, nazývaný , vydobyl 

uznání doma i v okolních zemích. Byl také snášenlivý ve věcech víry, sám byl , 

ale obklopil se kališníky i katolíky. 

2.

1.

Následující pojmy, události a jména rozděl podle toho, se kterým panovníkem souvisejí.
poslední Lucemburk na českém trůně, král zvolený šlechtou, zemský správce, Matyáš Korvín, sídlil 
v Budíně, král Bene, diplomatická mise do evropských zemí, husitský král, kostnický koncil, husitské 
války, basilejský koncil, kompaktáta, král kališnického vyznání, mezinárodní křesťanská unie, spor 
o právo vařit pivo, Vladislavské zřízení zemské

zikmund Lucemburský Vladislav II. Jagellonský Jiří z Poděbrad

1 2

1 2 3

poslední Lucemburk na čes-

kém trůně

kostnický koncil

husitské války

basilejský koncil

kompaktáta

 zikmunda

 albrecht II. Habsburský

 Jiří z Poděbrad husitský král

 kališník

Matyáš Korvín 

sídlil v Budíně

král Bene

spor o právo vařit pivo

Vladislavské zřízení zemské

král zvolený šlechtou

zemský správce

diplomatické mise

husitský král

král kališnického vyznání

mezinárodní křesťanská unie
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b) Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá.

Od vzniku křesťanství byly názory na otázky víry jednotné.

Křesťanští myslitelé se snažili, aby vznikaly samostatné názorové proudy.

Otázky víry se řešily na ekumenických koncilech.

Prvním ekumenickým koncilem byl nikájský koncil.

Rozhodnutí koncilů byla doporučeními pro obec věřících.

Jednotu víry se dařilo snadno udržet. 

Ve velkém schizmatu se křesťanství rozdělilo na severní a jižní.

c) Znáš nějaké další reformní myslitele kromě Husa a Luthera? Kteří to jsou? (Několik jich je 
zmíněno v učebnici.)

Král dvojího lidu Jiří z Poděbrad – věk jagellonský – italská renesance

Od samotného vzniku křesťanství křesťanští myslitelé a teologové přemýšleli o nejrůznějších 
otázkách víry: Byl Kristus Bohem, nebo člověkem? Nebo obojím? V jakém poměru? Odkud se 
vzal Bůh? A co dělal, než stvořil svět? Jaké jsou vztahy mezi Bohem Otcem, Ježíšem (tedy Synem) 
a Duchem Svatým a co to tedy je Svatá Trojice? Ale na odpovědích na tyto otázky se ne vždy 
všichni shodli. A tak se z hlavního proudu křesťanství oddělovaly různé odnože a myšlenkové 
směry. Aby se křesťanství nerozpadlo do řady názorových proudů a zůstalo jednotné, konaly se 
od 4. století tzv. ekumenické koncily, velké konference, kde teologové společně diskutovali výše 
zmíněné a další náboženské otázky (například i různé správní a technické záležitosti církve). 
Rozhodnutí koncilů byla závazná pro celou křesťanskou obec.
Naprostou jednotu víry se přesto udržet nepodařilo. Přestože koncily odsoudily mnoho druhů 
hereze (tedy učení, která se lišila od oficiálního stanoviska koncilu), některé přežily a na jejich 
základě vznikaly různé místní církve. Tímto způsobem došlo též k velkému schizmatu, kdy se 
církev rozdělila na východní a západní, nebo se takto od hlavního proudu vydělili různí reform-
ní kazatelé jako Jan Hus nebo Martin Luther.
V souvislosti se štěpením křesťanství se vyvíjela i pojmenování jednotlivých oddělených čás-
tí. Východní církev (hlavní proud) označujeme jako ortodoxní, což znamená „pravověrný“, 
zastávající pravou víru. Západní církev můžeme zjednodušeně rozdělit na katolickou a pro-
testantskou, ale slovo „katolický“ původně v řečtině také znamenalo „univerzální, všeobecný“ 
a označovalo jedinou, pravou víru. Se vznikem a oddělením protestantské církve se pak původně 
obecné pojmenování „katolický“ ustavilo pouze pro tuto odnož.

a) Přečti si pečlivě následující text a vymysli pro něj vhodný název.

ano

ano

ano

ano

ano

ano ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

ne není v textu

3.  

ano ne není v textu

Jan Viklef, Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže

např.: Vznik a vývoj křesťanství
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d) Za pomoci slovníku zjisti, co znamenají následující výrazy.

teolog  

hereze 

ekumenický 

a) Pozorně si prohlédni následující mapu. Něčím se výrazně liší od dnešních map. Zjisti čím.

b) Tato mapa je nejstarší tištěnou mapou území Čech. Zjisti, kdo a kdy ji vytiskl, a nějaké další 
zajímavosti.

4.  

 = odborník studující křesťanské náboženství

 = kacířství

 = všeobecný, usilující o sjednocení všech křesťanů

 Klaudyánova mapa (1518) – vydaná mladoboleslavským lékařem a nakladatelem 
Mikulášem Klaudyánem jako pomůcka pro poutníky cestující do Říma, je orientována na jih.
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Johannes  Gutenberg  vynalezl  v  polovině  15.  století  metodu  tisku  pomocí  přeskupitelných 
tiskových forem písmen a znaků. Vysvětli, jaký dopad měl tento vynález na stav vzdělanosti 
v Evropě. 

Spoj správně následující části vět.

Umění pozdní gotiky rozvíjelo 
gotické motivy, 

 V 15. století začali lidé doceňovat například 

změny v bytové kultuře 
15. a 16. století přineslo 

Po pádu Konstantinopole 
přinesli řečtí učenci 

 na základě antických inspirací 

 Humanismus obracel svou pozornost 

z humanismu vycházel 
výtvarný, ale i životní styl, 

 ale předjímalo humanistické myšlenky. 

 pohodlné bydlení a krásný výhled. 

hojné používání kachlových 
kamen a vynález skříně. 

byzantské znalosti 
do západní evropy. 

vznikl nový myšlenkový 
směr, humanismus. 

k člověku jako k vrcholu 
všeho Bohem stvořeného.

 označený jako renesance. 

Král dvojího lidu Jiří z Poděbrad – věk jagellonský – italská renesance

6.

5. 1 2 3

1 2 3

S rozvojem knihtisku se knihy a vzdělanost rozšířily z klášterů k laické šlechtě. Více lidí se učilo 

číst a psát. začaly vznikat také knihy jiného zaměření než náboženského, různé gramatiky, cesto-

pisy, kroniky, naučné knihy.

Vzdělání se postupně rozšířilo do všech vrstev společnosti.



 78

 1. Vláda rodu Lucemburků skončila smrtí
 a) Rudolfa Habsburského,
 b) zikmunda Lucemburského,
 c) Václava IV.

 2. Po smrti Ladislava Pohrobka byl zvolen 
českým králem

 a) Jiří z Poděbrad,
 b) Vladislav Jagellonský,
 c) albrecht Habsburský.

 3. Jiří z Poděbrad vynikl jako
 a) statečný válečník,
 b) přesvědčený katolík,
 c) obratný politik a diplomat.

 4. Po smrti Jiřího z Poděbrad vládl/i českým  
zemím 

 a) Matyáš Korvín a Vladislav Jagellonský,
 b) Matyáš Korvín,
 c) Vladislav Jagellonský.

 5. Vydání Vladislavského zřízení zemského 
(1500) vyostřilo spor mezi

 a) šlechtou a cechy,
 b) městy a cechy,
 c) šlechtou a městy.

 6. Spory uklidnila (1517) teprve
 a) tzv. svatováclavská smlouva,
 b) pátá křížová výprava,
 c) mezinárodní křesťanská unie.

 7. V roce 1526 král Ludvík Jagellonský
 a) zvítězil v bitvě u Moháče,
 b) padl v bitvě u Moháče,
 c) zahynul při útěku z bojiště.

 8. Rok nástupu dynastie Habsburků (1526) je 
považován za

 a) konec středověku ve střední evropě,
 b) konec pravěku v evropě,
 c) začátek průmyslové revoluce.

 9. Renesance vznikla
 a) v Benátkách,
 b) v Římě,
 c) ve Florencii.

 10. V českých zemích se začala renesance 
prosazovat

 a) na přelomu 15. a 16. století,
 b) ve 12. století,
 c) teprve v 17. století.

 11. Pro šíření vzdělanosti a kultury měl zásadní 
význam

 a) vynález knihtisku,
 b) objev geometrické perspektivy,
 c) rozvoj malířství. 

 12. Knihtisk vynalezl 
 a) Leonardo da Vinci,
 b) Johannes Gutenberg,
 c) Thomas More.

Otestuj své znalosti. Zakroužkuj správná řešení.

Král dvojího lidu Jiří z Poděbrad – věk jagellonský – italská renesance

Své vědomosti z kapitoly Král dvojího lidu Jiří z Poděbrad – věk jagellonský – italská renesance 
hodnotím  body z celkových 15.

7. 1 2 3 4

Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle!

5 100 15
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Zahrajte si hru vrhcáby. 

za její předchůdce se považuje hra zvaná senet, která vznikla ve starověkém egyptě, a také římská hra ludus duodecim scripto-
rum. Do evropy pronikla při středověkých válečných taženích a zprvu byla výsadou pouze vyšších a středních společenských 
tříd, později se vrhcáby často hrávaly v městských i venkovských krčmách nebo i na tržištích. Ve svém díle Svět v obrazech ji 
dokonce vyobrazuje Jan amos Komenský. Vrhcáby patřily v českých zemích k oblíbeným hrám až do 19. století. 

Potřeby ke hře: 15 černých a 15 bílých kamenů, 2 kostky, hrací deska

Pravidla (zjednodušená): 
 1. Rozestavte kameny do pozice zobrazené níže. Jeden hráč má černé, druhý bílé kameny. Cílem hry je nejprve dovést  

všechny kameny do domečku (posledních šest klínů, viz obrázek) a poté mimo desku.
 2. Hráč, který hodil větší číslo, začíná hru tak, že odehraje obě hozená čísla (své i soupeřovo). V dalších kolech již hází každý 

hráč oběma kostkami sám, hráči se střídají a posunují libovolné své kameny po polích dle hodnot na kostkách směrem 
naznačeným na plánu (vzájemně proti sobě).

 3. Hráč může postoupit o hodnoty kostek dvěma různými kameny nebo může postoupit jedním kamenem tak, že nejprve 
posune kámen o hodnotu jedné kostky, pak o hodnotu druhé. Pokud na obou kostkách padne stejné číslo, hráč odehraje 
tah tak, jako by toto číslo padlo na čtyřech kostkách. Použít může jeden až čtyři kameny (př: pokud padne 3 a 3, hráč 
postoupí o 3 + 3 + 3 + 3 polí).

 4. Pokud je pole obsazené dvěma nebo více kameny, soupeř na tomto poli nesmí ukončit tah ani jeho část. Pokud kámen 
hráče skončí tah nebo jeho část na poli obsazeném jedním soupeřovým kamenem, tento kámen vyhodí.

 5. Pokud má hráč vyhozený kámen, nesmí hrát jiným kamenem na desce, dokud nevrátí kámen zpět do hry. Vyhozené 
kameny lze opět nasadit tak, že hráč kamenem postoupí o hodnotu na kostce, jako by daný kámen stál jedno pole před 
deskou, tzn. pokud na kostce padne číslo 1, hráč přesune kámen na první pole desky (viz obrázek), pokud není obsazeno 
dvěma kameny soupeře.

 6. Jestliže hodnoty na kostkách neumožňují žádný tah, hod propadá a hráč nehraje (popř. hraje pouze hodnotu na jedné 
z kostek). Hráč se nesmí vzdát svého tahu, třebaže je pro něj nevýhodný. 

 7. Ve chvíli, kdy jsou všechny kameny hráče umístěny v domečku (posledních šest klínů), může hráč vyvádět kameny mimo 
desku, tj. posunout je na myšlené pole za posledním políčkem na hrací desce (př. hráč má kámen na poli 21 a hodí 4). 
Vyvést kámen lze i tehdy, padne-li na kostce číslo vyšší než potřebná hodnota, ale jen pokud nelze provést žádný jiný platný 
tah. Pokud se v průběhu této koncovky stane, že soupeř hráče vyhodí, hráč nemůže pokračovat ve vyvádění kamenů, musí 
vyhozený kámen nejprve opět nasadit a přivést jej do domečku.

 8. Hra končí ve chvíli, kdy jeden z hráčů 
vyvede z desky poslední kámen. Tento 
hráč se stává vítězem. zde nasazuje černý

zde nasazuje bílý

domeček černých

domeček bílých

Středověká hra – vrhcáby
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