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ARABOVÉ  - zadání 
 
1. Doplň text 
 
Na křižovatce obchodních cest z Evropy do Indie a z Afriky do střední Asie se 
nachází………………………… poloostrov.  
Obyvatelé - ………………………………….se živili jako ……………………………..a 
……………………………….. 
Mezi kmeny propukaly boje především o ………………………………… 
Tyto boje ustaly po r……………….., kdy kmeny sjednotil ……………………………………… 
Ten je zakladatelem nového………………………………., které se 
nazývá………………………………. 
Jeho základem je víra v ……………………..boha - ……………………………… 
Vyznavači této víry se nazývají……………………………… 
Zakladatel víry se prohlásil za zástupce boha, označujeme ho tedy 
jako……………………………. 
Zpočátku byli vyznavači nové víry pronásledováni a sám zakladatel musel 
uprchnout z………………………..do ……………………………..To se stalo 
roku……………Toto datum je považováno za začátek letopočtu a označuje se 
slovem……………………………. 
Postupně nová víra získávala stále více příznivců a začala se podílet na 
…………………………………..říše.  
Ze spojených kmenů vytvořil chalífa………………… mocnou říši.  
Kolem roku……………………zahájil výbojné……………………….nejen na východním 
pobřeží………………………………moře, ale bojovali i v severní……………………………. 
Odtud pronikli do Evropy a usadili se na ……………………………………poloostrově, 
kde v roce…………… založili svůj stát. Karel Martel je zastavil v roce…………..v 
bitvě u Poities. 
Hlavním městem byla ………………………………  
Původní obyvatelstvo si podmanili a rozvíjeli zde ř…………………………., 
o………………………………., věnovali se v…………………………….a u……………………………  
Velkého rozkvětu dosáhly vědní obory 
……………………………..,………………………….,……………………………..,…………………………,… 
Na vysoké úrovni bylo i ………………………. 
Stavěli chrámy, které se nazývají………………………… 
Jejich vysoké a štíhlé věže tzv…………………………..sloužily k tomu, aby z nich 
………………………….. svolával věřící…………………….denně k modlitbě. 
Rozkvět říše nastal za chalífy ………………………………….. po roce…………, kdy 
hlavním městem byl……………………………..  



 

Přibližně po roce 900 nastal rozpad říše, neboť na Blízký východ začaly pronikat 
kmeny………… 
Panství Arabů na Pyrenejském poloostrově skončilo v roce 
………………………….dobytím…………………………. 
 
2.Víš, kdo byli? 
 
AVICENNA – 

 

IBRAHÍM IBN JÁKÚB –  

 

TÁRIK IBN ZIJÁD -  

 

3. Existuje nakladatelství AVICENNUM. Víš, jakou literaturu především 

vydává? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ARABOVÉ – řešení 
 
1. Doplň text  
 

Na křižovatce obchodních cest z Evropy do Indie a z Afriky do střední Asie se 
nachází ARABSKÝ poloostrov.  
Obyvatelé Arabové se živili jako pastevci a zemědělci. 
Mezi kmeny propukaly boje především o půdu. 
Tyto boje ustaly po roce 622, kdy kmeny sjednotil MOHAMMED.  
Ten je zakladatelem novéhonáboženství, které se nazývá islám.  
Jeho základem je víra V jednoho boha - ALLÁHA … 
Vyznavači této víry se nazývají …muslimové.             
Zakladatel víry se prohlásil za zástupce boha, označujeme ho tedy jako 
PROROKA.  
Zpočátku byli vyznavači nové víry pronásledováni a sám zakladatel musel 
uprchnout z Mekky do MEDINY. To se stalo roku 622. Toto datum je 
považováno za počátek letopočtu a nazývá se hidžra. 
 Postupně nová víra získávala stále více příznivců a začala se podílet na 
rozšiřování říše.  
Ze spojených kmenů vytvořil chalífa OMAR  mocnou říši.  
Kolem roku 635 zahájil výbojné války nejen na východním pobřeží 
STŘEDOZEMNÍHO moře, ale bojovali i v severní AFRICE.   
Odtud pronikli do Evropy a usadili se na PYRENEJSKÉM poloostrově, kde v roce 
711 založili svůj stát.  
Hlavním městem byla CORDOBA 
Původní obyvatelstvo si podmanili a rozvíjeli zde řemesla, obchod, věnovali se 
vědě a umění.  
Velkého rozkvětu dosáhly vědní obory matematika, fyzika, zeměpis a 
filozofie.Na vysoké úrovni bylo i lékařství. 
Stavěli chrámy, které se nazývají mešity 
Jejich vysoké a štíhlé věže tzv. minarety sloužily k tomu, aby z nich muezzin 
svolával věřící pětkrátdenně k modlitbě. 
Rozkvět říše nastal za chalífy HÁRÚN –AR –RAŠÍDA po roce 800, kdy hlavním 
městem byl BAGDÁD.  
Přibližně po roce 900 nastal rozpad říše, neboť na Blízký východ začaly pronikat 
kmeny Turků.  
Panství Arabů na Pyrenejském poloostrově skončilo v roce 1492 dobytím 
Granady. 



 

 
 
2.Víš, kdo byli? 
 
AVICENNA – lékař 

 

IBRAHÍM IBN JÁKÚB – obchodník, cestovatel, na konci 10. století navštívil 

Prahu a zanechal o ní první písemnou zprávu 

 

TÁRIK IBN ZIJÁD –muslimský Berber, který přivedl Araby v r. 711 na 

Pyrenejský poloostrov 

 

3. Existuje nakladatelství AVICENNUM. Víš, jakou literaturu především 

vydává? 

 lékařskou literaturu 

 

 


