
Aj8 - 11.
Závěrečný test z dějepisu:

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 zhruba od str. 84, ale samozřejmě využijte i jiné informační zdroje, a můžete také nahlížet do
předchozích vyplněných testů, které jste od března odesílali)
Test má několik částí:
1, fakta
2, období
3, osobnosti
4, data
5, pojmy
6, tvé odpovědi

1. Jsou informace správné nebo ne?

1. Rakousko- Uhersko se rozpadlo před první světovou válkou ANO -
4 NE - 4

2. Během první světové války probíhala na západní frontě tzv. zákopová válka ANO -
4 NE - 4

3. Revoluce v Evropě v roce 1848 nebyly úspěšné ANO -
4 NE - 4

4. Trojdohoda bylo spojení Německa + R-U + Itálie ANO -
4 NE - 4

5. R-U se rozpadlo na Předlitavsko a Zalitavsko ANO -
4 NE - 4

6. Na konci občanské války USA nebylo stále zrušeno otroctví ANO -
4 NE - 4

7. Německo vyhrálo první světovou válku ANO -
4 NE - 4

8. Transsibiřská magistrála je dlouhá železnice v Rusku ANO -
4 NE - 4



2. Najdi vhodnou charakteristiku období:

1. přelom 19./20. století jeden z nejmocnějších státních útvarů Evropy,
prosazuje centralizaci, poněmčování a
potlačování národnostních požadavků.
Vylepšení nenastalo ani v 19. století, kdy
vznikla personální unie s Uherskem. Rozpad
nastal po 1. sv. válce.

2. průmyslová revoluce v tomto období se formovalo nové rozložení
sil v Evropě a ve světě. Mocenský vzestup
Pruska/Německa rozpoutal závody ve
zbrojení a snahy o přerozdělení kolonií, vše
směřovalo k velkému vojenskému konfliktu

3. první světová válka čtyřletý vojenský konflikt, do kterého se
zapojily státy z celého světa, bojovalo se na
mnoha frontách a několika kontinentech. Po
jeho ukončení vznikla řada nových států.

4. revoluční rok 1848 povstání a revoluce v Evropě, jejichž snahou
bylo získat lepší postavení občanů ve
společnosti, snaha zrušit robotu a mít
možnost se podílet na vládě 

5. národní obrození změny v oboru vědy a techniky, na konci 19.
stol. byly významné vynálezy v oblasti
komunikace a dopravy

6. dějiny habsburské monarchie období budování nového českého národa,
objevování české historie, podpora češtiny a
snaha motivovat ostatní k národní
uvědomělosti

3. Kdo byly tyto osobnosti?

1. anglická královna, vládla 64 let, rozvoj průmyslu,
podpora obchodu s koloniemi

Thomas Alva Edison

2. český vlastenec, představitel národního obrození,
politik a spisovatel (Dějiny národa českého v Čechách
a na Moravě)

František Palacký

3. šlechtična českého původu, která si vzala za manžela
následníka habsburského trůnu, společně s ním
zavražděna

Magdalena Dobromila Rettigová

4. rakouský kancléř, prosazoval absolutismus, hlavní
organizátor Vídeňského kongresu



Napoleon III.

5. slovenský politik a generál, organizoval
československé legie v zahraničí během 1. světové
války

Gavrilo Princip

6. pruský ministerský předseda, měl velký podíl na
sjednocení Německa

František Ferdinand d´Este

7. česká vlastenka a spisovatelka, prosadila se výrazně
jako autorka slavné kuchařky

Abraham Lincoln

8. český vlastenec, spisovatel, sběratel lidových pověstí
a pohádek, autor sbírky Kytice

Karel Jaromír Erben

9. rakouský následník trůnu, který byl zavražděn v
Sarajevu

Klemens Wenzel von Metternich

10. rakouský císař z rodu Habsburků, vládl celkem 68 let,
umírá až v průběhu 1. sv. války

Viktorie

11. francouzský panovník, původně prezident, později
provedl převrat a stal se císařem, jeho strýc patřil k
nejslavnějším vojevůdcům všech dob

Žofie  Chotková

12. český politik a spisovatel, později první prezident
samostatného Československa



Milan Rastislav Štefánik

13. srbský atentátník, který zavraždil následníka
rakouského trůnu, zemřel ve vězení na tuberkulózu

František Josef I.

14. americký prezident, za občanské války vedl severní
státy

Otto von Bismarck

15. americký vynálezce, zdokonalil žárovku, vynalezl
fonograf,atd.

Tomáš Garrigue Masaryk

4. Srovnej letopočty do takového pořadí, aby odpovídaly uvedeným významným událostem:
a) 1914

b) 1861

c) 1848

d) 1871

e) 1882

f) 1918

g) 1867

h) 1917

1, revoluční rok v Evropě
2, sjednocení Německa a Itálie
3, začátek 1. světové války
4, konec 1. světové války
5, vznik Rakouska - Uherska
6, začátek občanské války v USA
7, revoluce v Rusku, svržení cara, nástup bolševiků
8, vznik Trojspolku
 

5. Pojmy:
absolutismus

a) neomezená moc panovníka

b) moc parlamentu

ultimátum

a) nejzazší lhůta pro vyjádření, jinak hrozba

b) slavnostní prohlášení

legie

a) jednotky zahraničního odboje

b) nové osady, které vznikaly na kolonizovaném
území

reparace

a) válečné náhrady

b) uvolnění poměrů, snaha o prosazení svobody

duma

a) ruský parlament

b) bojovnice za práva žen

cenzura

a) pravidla společenského chování

b) úřední kontrola všeho, co je určeno ke zveřejnění

plebiscit

a) přímé lidové hlasování

b) písemná žádost občanů vládě nebo představiteli
státu

feministka

a) žena omezující práva mužů

b) žena bojující za zrovnoprávnění žen s muži



6. A nyní odpovídej sám:
1, fakta  ano/ne?   Vstoupily do první světové války USA?
2, období: O jaký konflikt se jedná? Probíhá na americkém kontinentě, trval čtyři roky a přinesl významný pokrok ve
formování USA a odstranění otroctví.
3, osobnosti: Kdo byl Edvard Beneš?
4, data: Kdy přesně (na den) vzniklo Československo?
5, pojmy: Co to je mobilizace?
 

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


