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

 

ŽIVOT  ZA VLÁDY PRVNÍCH  PŘEMYSLOVCŮ 

1. Jakým způsobem rozšiřovali Přemyslovci svá území?                              2 body 

a)…………………………….. 

b)…………………………….. 

2.  obydlí: chudí……………………                                                                                3 body 

           bohatí………………… 

           králové……………….  

 

 3. Kolem hradů se začaly tvořit první ………………….                                              1 bod 

 

4. Soustředil se zde o………………….  a   ř……………………….  .                                  2 body 

 

5.  Popiš oblečení  prostých lidí:  -……………………………………                                   3 body 

                                                                -………………………………………. 

                                                               -……………………………………….. 

6. Z čeho si připravovali chudí lidé nejčastěji jídlo?                                              2  body 

         

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

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

 

7. Nositeli vzdělanosti v té době byli …………………., kteří žili v ……………………. .             2 body 

 

8. Co dělali v tzv. „ písařských dílnách“ ?                                                                      1 bod 

 

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

 

9. Čím a na co psali?                                                                                                         2 body 

 

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

 

10. Kdo napsal první kroniku?                                                                                          1 bod 

 

……………………………………………………… 

 

11. Jak se jmenovala?                                                                                                          1 bod 

 

…………………………………………………………. 

 

 



12. Jakým jazykem byla napsána?                                                                                      1 bod 

 

………………………………………………………………… 

 

13. Jaké období zachycuje?                                                                                                  2 body 

 

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

 

14. Vyjmenuj 3 znaky románských staveb:                                                                       3  body 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

15. Rozdíl mezi tvarem rotundy  …………………………………………………….                                          2  body 

                    a baziliky …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ: 

                                                                            S třída 

1:    28  -  26                                                      28 – 24  

2:     25  - 20                                                      23 – 18  

3:     19  -  12                                                     17 – 10  

4:     11  -    6                                                       9 –    4  

5:       5  -    0                                                        3 -    0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŘEŠENÍ 
1. Jakým způsobem rozšiřovali Přemyslovci svá území?                              2 body 

a)………sňatkem…………………….. 

b)…………bojem………………….. 

 

2.  obydlí: chudí…………dřevěné chatrče…………                                                                                3 body 

           bohatí………kamenné domy………… 

           králové…………hrady…….  

 

 3. Kolem hradů se začaly tvořit první ………osady………….                                              1 bod 

 

4. Soustředil se zde obchod……………….  a   řemesla……………….  .                                  2 body 

 

5.  Popiš oblečení  prostých lidí:  -…pokryta celá postava…………………………………                      3 body 

                                                                -………len, bavlna………………………………. 

                                                               -……………šátek nebo čapka na hlavě………………………….. 

 

6. Z čeho si připravovali chudí lidé nejčastěji jídlo?                                              2  body 

        obilniny, ovoce, zelenina, domácí zvířata…………… 

 

7. Nositeli vzdělanosti v té době byli ……mniši……………., kteří žili v ……klášterech. .             2 body 

 

8. Co dělali v tzv. „ písařských dílnách“ ?                                                                      1 bod 

 

……………………………………ručně opisovali knihy…………………………………………………………………………… 

 

9. Čím a na co psali?                                                                                                         2 body 

 

……………………………husím brkem a psali na pergamenový papír……………………………………. 

 

10. Kdo napsal první kroniku?                                                                                          1 bod 

 

………………Kosmas……………………………………… 

 

11. Jak se jmenovala?                                                                                                          1 bod 

 

………Kronika česká…………………………………………………. 

 

 

12. Jakým jazykem byla napsána?                                                                                      1 bod 

 

…………………latinsky……………………………………………… 

 



13. Jaké období zachycuje?                                                                                                  2 body 

 

……od příchodu praotce Čecha………………………………………………………………………………….. 

 

14. Vyjmenuj 3 znaky románských staveb:                                                                       3  body 

 

…………………tlusté zdi………………………………………………………… 

…………………malá okna………………………………………………………… 

…………………malý prostor uvnitř………………………………………… 

 

15. Rozdíl mezi tvarem rotundy  …………kruhovitý tvar       ….                                          2  body 

                    a baziliky ………………obdélníkový tvar…………………………………………… 


