
VELKÝ ZÁVĚREČNÝ TEST

Dobrý den, 
je před vámi poslední prezentace, která je povinná pro všechny, a kterou budu zařazovat do hodnocení předmětu dějepis za
druhé pololetí tohoto roku. Do konce tohoto týdne bych vám poslala návrh známek. 
Následovat bude už jen práce na téma "slavná výročí", případně, pokud se nebudu moci rozhodnout o vašich známkách, tak
bych vás některé oslovila ještě s jedním úkolem.
Tak to už je vše k organizaci, jdeme na práci. Kde zjistíte odpovědi? Pokud je nenajdete v hlavě, bude to tentokrát trochu
náročnější. Nebudu vám totiž vypisovat stránky, ze kterých máte čerpat, musíte pracovat sami. (když jsme začali s online
testy, pracovali jsme v učebnici od str. 88, důležité informace jsem vás nechávala postupně zapisovat i do sešitu, můžete také
nahlížet do předchozích vyplněných testů, které jste od března odesílali)
 
Dnešní opakování bude mít následující oblasti: 
1, fakta
2, období
3, osobnosti
4, data
5, pojmy
6, vlastní odpovědi

1. Fakta:

Srovnej panovnické rody do pořadí, v jakém vládly u nás
(vím, že občas došlo ke krátké mezivládě někoho jiného,
ale myslím ty základní dlouhodobě vládnoucí rody)

___: Přemyslovci

___: Jagellonci

___: Lucemburkové

___: Habsburkové



2. Vysvětli období:
1. reformace rozkol v církvi, který znamenal, že v jeden čas

zastávali hlavní úřad křesťanské církve
dokonce tři muži (14.-15. stol.)

2. zámořské objevy hnutí snažící se o nápravu křesťanské církve,
prosadilo se v mnoha částech Evropy
(luteráni, kalvínisté, hugenoti ...) (v 16. stol)

3. gotika období hledání nové cesty do Asie a
získávání nových území. Hlavní snahou bylo
vytvořit  nové kolonie, a tím si zajistit přísun
bohatství. (15.-16. stol.)

4. papežské schizma období, kdy na území Českého království
probíhaly boje (zprvu myšlenkové, později
vojenské). Důvodem těchto střetů byla kritika
života církve, odpustků, upálení hlavního
kritika, snaha prosadit přijímání pod obojí... (v
15. stol.)

5. humanismus a renesance umělecký směr vrcholného středověku,
hlavním duchovním principem byla
křesťanská vira. Stavebně se projevuje
stavbou katedrál, vertikalismem = protažení
staveb do výšky, opěrný systém, lomený
oblouk, fiály, chrliče... (12.-16. stol.)

6. husitství myšlenkový a kulturní směr, který prosazoval
víru v lidský rozum a touhu po vzdělání,
umělecky se projevovalo pravdivým
zachycením lidského těla, stavebně pak např.
arkádami, římsami, sloupy...(14.-16.stol.)

3. Osobnosti

1.

Kryštof Kolumbus 

anglický král z rodu Tudorovců, který aby se
mohl rozvést, zavedl nové náboženství -
anglikánskou církev, do jejíhož čela se sám
postavil, nakonec měl celkem šest manželek

2.

Jan Hus

český reformátor a kazatel, vysokoškolský
pedagog, upálen na koncilu v  Kostnici,
protože své učení odmítl odvolat

3.

Jan Lucemburský 

německý reformátor, své hlavní myšlenky
kritiky církve dal na vědomí tím, že je přibil na
dveře kostela, neuznával papeže

4.



Jindřich VIII. úspěšný český král, který jako jediný nebyl z
královského rodu, byl do svého úřadu zvolen,
pokusil se sjednotit Evropu proti společnému
nepříteli, ale podporu nenašel

5.

Jan Žižka 

portugalský mořeplavec ve španělských
službách, jako první obeplul zeměkouli

6.

Rudolf II. 

český král a císař, zakladatel Karlštejna,
Karlovy univerzity, Nového města pražského,
zahájil stavbu katedrály sv. Víta .... 

7.

Přemysl Otakar II 

přezdívalo se mu "král železný a zlatý", za
jeho vlády dochází k územnímu rozmachu
Českého státu až k Jaderskému moři, chtěl
korunu Svaté říše římské, ale padl v bitvě na
Moravském poli

8.

Jiří z Poděbrad

hlavní hejtman husitských vojsk, uživatel
vojenské techniky - vozové hradby, založil
město Tábor, slepý umírá u Přibyslavi

9.

Karel IV. 

"král diplomat/král cizinec", miloval lov a boj,
do Čech se vracel hlavně pro peníze. Umírá
slepý při stoleté válce, kde bojoval na straně
Francie

10.

Fernão de Magalhães 

habsburský císař, který si jako nejdůležitější
město své říše vybral Prahu, vášnivý sběratel
umění a podporovatel vědy, trpěl duševní
poruchou

11.

Martin Luther 

italský mořeplavec ve španělských službách,
objevitel Ameriky



4. Letopočty
Srovnej letopočty do pořadí, v jakém jsou uvedeny slavné události:
___: 1415

___: 1492

___: 1620

___: 1348

___: 1609

___: 1500

___: 1306

___: 1431

1. objevení Ameriky
2. vydán Majestát Rudolfa II = náboženská svoboda
3. Bitva na Bílé hoře
4. vymření Přemyslovců
5. vydáno Vladislavské zřízení zemské = zákoník
6. bitva u Domažlic
7. založení Karlovy univerzity
8. upálení mistra Jana Husa

5. Pojmy:
Vyber správné vysvětlení:
 
 

manufaktura

a) ruční velkovýrobna

b) výzdoba gotických staveb

přijímání pod obojí

a) absolutistická moc

b) tělo i krev Kristova

jezuité

a) katolický náboženský řád

b) námořní lupiči, piráti

madona

a) manželka krále

b) socha Pany Marie s dítětem

stavy

a) šlechta, měšťané a duchovenstvo

b) panovníkova listina

Bartolomějská noc

a) noc, kdy byl upálen J. Hus v Kostnici

b) vyvražďování hugenotů v Paříži

pražský groš

a) váhová jednotka

b) stříbrná mince

sgrafito

a) hudební skladba

b) výzdoba fasády

6. Poslední otázka čeká na tvé osobní odpovědi:
1, fakta: Kolik manželek měl Karel IV.?
2, období: Napiš název prvního velkého celoevropského válečného konfliktu (1618-1648). Začal českým stavovským
povstáním. Pod záminkou katolicko - protestantských sporů došlo k bojům, které vedly k velkému úpadku všech oblastí
života, zároveň také k úmrtí až 1/3 evropského obyvatelstva. Vítěz konfliktu nebyl jednoznačný, strany se po celkovém
vyčerpání domluvily na ukončení bojů = vestfálský mír.
3, osobnosti: Johannes Gutenberg (co vynalezl)
4, data: Bitva u Moháče (= nástup Habsburků)
5, pojmy: defenestrace

VAŠE VYPRACOVÁNÍ:

Možná že některé z vás příští týden potkám ve škole, možná že některé uvidím až v září, nicméně ještě s vámi budu
se všemi v kontaktu s poslední prezentaci a kvůli známkám. Přeji příjemné prožití zbytku školního roku. Jana
Holcová




