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1

• První obyvatelstvo naší země, které 
známe jménem 

Keltové



  

2

• Kdy na naše území přišly první slovanské 
kmeny?

Na přelomu 5. a 6. století 



  

3

• Jak označujeme první státní útvar na 
našem území?

Sámova říše/sámův kmenový svaz



  

4

• Co jsou to oppida?

Keltská hradiště



  

5

• Kdy a kde zvítězil Sámo nad Franskou 
říší?

631 u Wogastisburgu



  

1

• Jak vznikla Velká Morava?

Sjednocením moravského a nitranského knížectví



  

2

• Kdo a proč pozval Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu?

Kníže Rastislav, šířit křesťanství a omezit závislost 
na franské říši



  

3

• Kdy přišli Cyril a Metoděj na Velkou 
Moravu, co s sebou přinesli?

863, jazyk staroslověnštinu, písmo hlaholici, 
náboženské texty



  

4

• Jak se jmenoval panovník Velké Moravy

   v době jejího největšího územního 
rozsahu, z jaké dynastie pocházel?

Svatopluk, dynastie Mojmírovci



  

5

• Proč zanikla Velká Morava?

Vnitřní nepokoje, slabý panovník, nájezdy Maďarů



  

1

• Pojmenujte 1. bájného a 1. historicky 
doloženého českého knížete.

Bájný – Přemysl Oráč,

 historicky doložený - Bořivoj



  

2

• Jak se jmenovalo hlavní etnikum (kmen, 
rod) a vládnoucí rodina českého státu?

Čechové, rodina Přemyslovci



  

3

• Kde a od koho přijal Bořivoj křest?

Na Velké Moravě z rukou arcibiskupa Metoděje



  

4

• Jak se o moc podělily dvě kněžny po smrti 
knížete Vratislava?

Ludmila – výchova Václava a Boleslava, 
Drahomíra - vláda



  

5

• Kvůli čemu došlo ke sporu mezi Václavem 
a Boleslavem?

Kvůli neshodám při vládnutí, placení mírové daně



  

1

• Jak se jmenuje autor latinsky psané České 
kroniky?

Kosmas



  

2

• Jak a kdy zahynula sv. Ludmila?

16. IX. 921 uškrcena vlastním šálem



  

3

• Za jaké činy si Boleslav I. a Boleslav II. 
získali přízviska Ukrutný a Pobožný?

Boleslav I. Ukrutný za vraždu bratra Václava a

Boleslav II. Pobožný za založení pražského 
biskupství



  

4

• Z jakého rodu pocházel sv. Vojtěch, jak 
zemřel?

Slavníkovci, umučen při cestě za pohanskými 
Prusy



  

5

• Který panovník nechal razit denáry?

Boleslav I.



  

1

• Uveďte přesný název stavby a místo.

Rotunda sv. Jiří na Řípu

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RotundaRip.jpg



  

2

                              Na fresce je zobrazen     

                              Přemysl Oráč. Kde je  

                               konkrétně freska 

                               umístěna? 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Premysl_Orac.jpg 

V rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě



  

3

•               Jak zní přesný název stavby na 
•                obrázku, kde stojí?

Rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stary_Plzenec_CZ_Rotunda_of_St_Peter_from_NNE_with_Radyne_Castle_on_horizorn_117.jpg



  

4

                                Na obrázku je  
                                zobrazena pověst
                                o jednom velkomoravském 
                                 panovníkovi. O kterém?      
                                 O čem se v ní vypráví?

O Svatoplukovi, 3 synech a 3 prutech, 1 proutek 
(syn) se snadno zlomí, podlehne, 3 pohromadě 

vydrží

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Svatopluk_I.jpg



  

5

                                     Jaká událost je 

                                     zpodobněna

                                     na obrázku, kde se 

                                     stala?

Vražda sv. Václava ve Staré Boleslavi

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zab%C3%B3jstwo_Wac%C5%82awa.JPG
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