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1. Co/kdo sem nepatří a proč? 

arcibiskup mohučský – český král – markrabě braniborský – vévoda polský 

Václav – Vít – Vojtěch – Ludmila 

Wogastisburk – Poitiers – Stará Boleslav – Chlumec 

valená klenba – štíhlé a vysoké stavby – mohutnost a těžkopádnost – kamenné památky 

groše – hřivny – tolary – denáry 

 

2. Vyberte slavné středověké panovnické dynastie a přiřaďte k nim jejich členy: 

Svatopluk Piastovci Boleslav II. Lucemburkové 

Přemyslovci král Jan Kníže Břetislav Měšek I. 

Ota I. Václav I. Mojmírovci Rastislav 

Karel IV. Karlovci Karel Veliký Otoni 

 

3. Pospojujte slova tak, aby dala dohromady sousloví týkající se středověku, vysvětlete je: 

systém – udělit – konkordát – malby - výpravy – cyrilometodějská – filigránové -Kyjevská – 

feudální – výšivka- křížové -z Bayeux – náušnice - wormský – misie – v léno – Rus – nástěnné 

 

4. Rozhodněte o pravdivosti tvrzení: 

• Vláda Přemyslovců v Čechách skončila ve 14. století. 

• Města byla zakládána pouze tzv. na zeleném drnu. 

• Uherský král Štěpán pocházel z rodu Piastovců. 

• Pro označení vleklého konfliktu mezi Anglií a Francií se vžil název stoletá válka. 

• Zlatá bula sicilská ustanovovala dědičnost českého trůnu pro Přemyslovce. 

• Ze svaté říše římské se vytvořila franská říše. 
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5. Poznejte podle nápovědy slavné osobnosti středověku: 

      a) 12. století, válečník, normanský vévoda, válčil na území Anglie, bitva u Hastings, anglický     

          král  … 

     b) obyvatelka Čech, příslušnice vládnoucí dynastie, sestra Václava I., zakladatelka církevního  

          řádu … 

    c) umělec, život v Čechách, výmalba kaple sv. Kříže, gotika … 

 

6. Spojte dohromady událost a letopočet, kdy se udála: 

631 

1095 

1306 

1348 

863 

1212 

1278 

476 

800 

 

vyhlášení 1. křížové výpravy 

bitva na Moravském poli 

vymření Přemyslovců 

Karel Veliký císařem 

bitva u Wogastisburku 

založení Karlovy Univerzity 

začátek středověku 

příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 

Zlatá bula sicilská 

7. Nakreslete/načrtněte (+ popište) stavbu nebo jen prvky důležité pro sloh 

              románský                                       a                         gotický 

 


