
 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list (XIII.)   
 

Předmět: Dějepis 

Ročník: sedmý (7. A) 

Opakování vzdělávacího celku: Opakování učiva 7. ročníku 

 

 
1. Frankové byli: 

a/ jedním z germánských kmenů, který vytvořil velkou říši 

b/ římskými spojenci proti Avarům 

c/ uznávanými mořeplavci 

 

2. Karel Veliký: 

a/ se stal byzantským císařem 

b/ se stal prvním středověkým císařem v západní Evropě 

c/ se stal britským císařem 

 

3. Součástí duchovního a náboženského života se ve středověké Evropě stalo: 

a/ židovství 

b/ pohanství 

c/ křesťanství 

 

4. Vznik arabské říše je spojen se šířením islámu a činností: 

a/ proroka Muhammada 

b/ proroka Alláha 

c/ proroka Džiháda 

 

5. Prvním útvarem na našem území byl: 

a/ kmenový svaz v čele s franským kupcem Fredegarem 

b/ kmenový svaz v čele s franským kupcem Sámem 

c/ kmenový svaz v čele s knížetem Svatoplukem 

 

6. Konstantin a Metoděj přicházejí na Velkou Moravu: 

a/ roku 863 

b/ roku 869 

c/ roku 875 

 

7. Dnešní území Čech připojil k Velké Moravě: 

a/ Mojmír I. 

b/ Rastislav 

c/ Svatopluk 

 

8. Kníže Václav byl zabit: 

a/ ve Starém Plzenci 

b/ ve Staré Boleslavi 

c/ ve Starém Bydžově 

 

 



 

9. Mezi údělná moravská knížectví patřily: 

a/ Brněnsko, Olomoucko, Znojemsko 

b/ Brněnsko, Opavsko, Olomoucko 

c/ Brněnsko, Znojemsko, Jihlavsko 

 

10. Prvním českým kronikářem byl: 

a/ Fredegar 

b/ Kosmas 

c/ Dalimil 

 

11. Zlatou bulu sicilskou získal: 

a/ Přemysl Otakar II. 

b/ Přemysl Otakar III. 

c/ Přemysl Otakar I. 

 

12. Karel IV. dosáhl: 

a/ vítězství v bitvě u Kresčaku 

b/ povýšení pražského biskupství na arcibiskupství 

c/ svatby s Eliškou Rejčkou 

 

13. Typickým znakem gotických staveb je: 

a/ valený oblouk 

b/ zlomený oblouk 

c/ lomený oblouk 

 

14. Husitská revoluce propukla: 

a/ roku 1412 

b/ roku 1415 

c/ roku 1419 

 

15. Jednota bratrská byla: 

a/ náboženská sekta 

b/ česká křesťanská církev, jež vznikla v 15. století 

c/ jiné označení pro kališnickou církev 

 

16. Ludvík Jagellonský zemřel: 

a/ roku 1526 v bitvě u Moháče 

b/ roku 1426 v bitvě u Roháče 

c/ roku 1453 v bitvě u Konstantinopole 

 

17. Prvním korunovaným českým králem z rodu Habsburků byl: 

a/ Rudolf II. 

b/ Matyáš 

c/ Ferdinand I. 

 

18. České stavovské povstání vypuklo: 

a/ po třetí pražské defenestraci 

b/ po bitvě u Moháče 

c/ po vydání Rudolfova majestátu 

 

19. Proti nadvládě španělských králů povstali ve druhé polovině 16. století: 

a/ Bretonci 

b/ Nizozemci 

c/ Portugalci 



 

20. Oliver Cromwell byl: 

a/ jedním z vůdců revoluce proti absolutismu v Anglii a později diktátor 

b/ jedním z vůdců hugenotů při bartolomějské noci 

c/ anglický měšťan, který usiloval o anglický trůn 

 

21. Ve třicetileté válce šlo: 

a/ o vyhlazení českých husitů a posílení moci katolického Polska 

b/ o souboj mezi katolíky a protestanty v celé Evropě a ovládnutí západní a střední Evropy Habsburky 

c/ o souboj mezi puritány a protestanty a ovládnutí západní Evropy anglickou královnou 

 

22. Bible kralická je: 

a/ vytištěná bible přeložená jezuity do humanistické češtiny 

b/ bible přeložená a vytištěná příslušníky jednoty bratrské do češtiny 

c/ bible, známá též jako Codex gigas 

 

 
 

 

 

 

Vypracovala: Jana Bačková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


