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Příjmení: …………………… ………….                            Datum: ……………………………….. 

VZNIK  ČESKÉHO STÁTU,  

                  VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT 

1. Ve kterém století vznikl samostatný český stát?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jak se jmenoval první vládnoucí rod? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. První písemně doložený kníže byl 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jeho manželka se jmenovala  ……………………………………………………………………………………………….. 

5. Jaké náboženství nejdříve vyznávali? ……………………………………………………Pak se nechali 

………………………………………………….. a uznávali …………………………………………. . 

6. Měli dva syny ……………………………. a ……………………………… . 

7. Po smrti prvního bratra se vlády ujal  …………………………………. , ten si vzal za manželku 

………………………………………………………. ,měli spoustu dětí, nejznámější je syn 

……………………………. , který se později stal  svatým .  

8. 1. vražda 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. 2. vražda 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Jak se jmenoval první český král?   ………………………………………………………………………..  



ŘEŠENÍ 

1./ 1b. Ve kterém století vznikl samostatný český stát?               10. STOL. 

   

2./ 1b.     Jak se jmenoval první vládnoucí rod?              Přemyslovci 

3./1 b.     První historicky doložený  kníže byl                 Bořivoj  

4./ 1 b.    Jeho manželka se jmenovala              Ludmila 

5./ 3 b.    Jaké náboženství nejdříve vyznávali?               Pohanství                               

                                Pak se nechali     pokřtít     a uznávali  křesťanství . 

6./ 2 b.    Měli dva syny:  Spytihněv  a   Vratislav. 

7./ 3 b.    Po smrti prvního bratra se vlády ujal  Vratislav, ten si vzal za manželku   

                         Drahomíru, měli spoustu dětí, nejznámější je syn Václav , který se později  

                          stal  svatým .  

8./1 b.     1. vražda    Drahomíra x Ludmila 

9./1 b.     2. Vražda     Boleslav  x Václav 

10./ 1 b.   Jak se jmenoval první český král?   Vratislav II. 

 

 

 

HODNOCENÍ: 

15 – 14 bodů     = 1 

13  - 11 bodů     =  2 

10  -  7  bodů    =  3 

  6  -  4  bodů     = 4 

   3  -  0  bodů    =  5 


