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PROHLÁŠENÍ - OPRAV CHYBNÁ TVRZENÍ 

 
 



Prohlášení – oprav uvedená tvrzení, pokud nejsou 

pravdivá – zadání 

 
1. Kvádové byli Keltové 

2. Bronz je slitina mědi a cínu 

3. Slované sídlili v povodí Visly. 

4. Mezopotámie se rozkládala v povodí řek Ganga a Indus. 

5. První státy vznikly v povodí velkých řek. 

6. Rostliny ke svému životu potřebují jen vodu a světlo. 

7. Hradiště zvaná oppida si stavěli jak Germáni, tak Keltové. 

8. Nejrozšířenějším stavebním materiálem v Mezopotámii byl kámen. 

9. Doba bronzová se dělí na starší a mladší dobu bronzovou. 

10. Laténská doba je součástí doby železné. 

11. Mezi první vynálezy patří kolo, vůz a hrnčířský kruh. 

12. Lid popelnicových polí je označení pro lidi, kteří odpadky odhazovali do 

popelnic. 

13. Nejstarší činností člověka bylo sběr a lov. 

14. Žďáření je zkomolený pozdrav starých Slovanů. 

15. Na časové ose zapisujeme data vlevo i vpravo od nuly/přelom letopočtu/. 

Vlevo píšeme data označovaná jako našeho letopočtu, vpravo data 

označovaná před naším letopočtem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prohlášení – oprav uvedená tvrzení, pokud nejsou 

pravdivá - řešení 

 
1. Kvádové byli Keltové 

ne, Germáni 
2. Bronz je slitina mědi a cínu 
3. ano 
4. Slované sídlili v povodí Visly. 

ne, v povodí Visly a Dněpru 
5. Mezopotámie se rozkládala v povodí řek Ganga a Indus. 

ne, Eufrat a Tigris 
6. První státy vznikly v povodí velkých řek. 

ano 
7. Rostliny ke svému životu potřebují jen vodu a světlo. 

teplo, vodu, světlo a úrodnou půdu 
8. Hradiště zvaná oppida si stavěli jak Germáni, tak Keltové. 

ne, jen Keltové 
9. Nejrozšířenějším stavebním materiálem v Mezopotámii byl kámen. 

ne, hlína 
10. Doba bronzová se dělí na starší a mladší dobu bronzovou. 

ne 
11. Laténská doba je součástí doby železné. 

ano 
12. Mezi první vynálezy patří kolo, vůz a hrnčířský kruh. 

ano 
13. Lid popelnicových polí je označení pro lidi, kteří odpadky odhazovali do 

popelnic. 
ne, jde o způsob pohřbívání mrtvých, popel se ukládal do nádob zvaných 
popelnice 

14. Nejstarší činností člověka bylo sběr a lov. 
ano 

15. Žďáření je zkomolený pozdrav starých Slovanů. 
ne, úpravy půdy – porost se vypálil 
 

16. Na časové ose zapisujeme data vlevo i vpravo od nuly/přelom letopočtu/. 
Vlevo píšeme data označovaná jako našeho letopočtu, vpravo data 
označovaná před naším letopočtem. 
ne, obráceně 

 



 


