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KDO JSEM ? 

1.) ….. jsem nejslavnější český panovník, první český král, který se stal císařem Svaté říše 

římské.  Nejvzdělanější panovník evropského  středověku. Bývám nazýván Otcem vlasti. 

Kolik jsem měl manželek? Jak se jmenovaly?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2.) …… v pořadí 4.   český panovník, zavražděný svým bratrem, později uctíván jako mučedník a 

prohlášen za svatého. Stal jsem se patronem české země. 

………………………………………………………………………… 

3.) …….král druhé poloviny 13. století, neohrožený vojevůdce a panovník, o jehož obrněné jízdě 

a bohatství se vyprávělo i daleko za hranicemi. Byl poražen v bitvě na Moravském poli a zde 

také zemřel. Jak se jmenuji a jak se mi říká? 

…………………………………………………………………………………………… 

4.) …….poslední Čech na královském trůně. Vládl v zemi „dvojího lidu“ – katolíků i kališníků. 

Usiloval o jejich pokojné soužití. Papež ho prohlásil za kacíře a zorganizoval proti němu 

křížovou výpravu, kterou vedl Matyáš Korvín. 

Jeho jméno: …………………………………………………. 

Říkalo se mu: ……………………………………………….. 

5.) ……českým králem se stal jako 15ti letý. Byl slabý a nerozhodný panovník. Zcela podléhal 

vlivu svého okolí a latinským slovem „bene“ vyjadřoval souhlas s většinou návrhů a 

požadavků. Jmenoval se ……………………………………………………… 

6.) ……jsem žena, česká princezna, dcera Přemysla Otakara I., zakladatelka kláštera Na Františku  

v Praze. V roce 1989 jsem byla prohlášena papežem Janem Pavlem II. za svatou. 

Mé jméno je …………………………………………….. 

7.) ….český duchovní, nejslavnější český kronikář, autor první latinsky psané kroniky Čechů. 

Svou kroniku rozdělil na 3 části – od pověsti o příchodu praotce Čecha až do své náhlé smrti, 

která znemožnila práci úplně dokončit. 

Mé jméno je …………………. 

Do kterého roku byla kronika sepsána? …………………………………….. 

8.) ….jeho skutečnou podobu neznáme. Ačkoliv byl sám původcem Frank, sžil se  se slovanským 

prostředím a kolem roku 623 – 624 vytvořil pod tlakem Avarů a Franků kmenový svaz 

západních Slovanů. Po jeho smrti se říše rozpadla. 

Jmenoval se: ………………… 



9.) …..vnuk Ferdinanda I. Habsburského. Jako jediný si zvolil za své sídlo Prahu. Miloval a 

podporoval vědu a umění, proto na Pražský hrad zval řadu malířů, sochařů, učenců …… 

Jmenuje se? ………………………………………. 

Jaký je rozdíl mezi astrologií a alchymií? 

…………………………………………………………………………………………………

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

10.) ….vdova po knížeti Bořivojovi, byla uškrcena na hradišti Tetín najatými vrahy ve službách 

své snachy. Motivem takto hrůzného činu byly Drahomíry obavy, že se budou dělit o moc a 

předtucha, že babička bude mít velký vliv na nedospělého knížete. Byla prohlášena za svatou 

a stala se patronkou Čech. 

Jak se jmenuje? ……………………………………………. 

Jak se jmenoval její vnuk? ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ: 

1.) ….. jsem nejslavnější český panovník, první český král, který se stal císařem Svaté říše 

římské.  Nejvzdělanější panovník evropského  středověku. Bývám nazýván Otcem vlasti. 

Kolik jsem měl manželek? Jak se jmenovaly?  

Karel IV. 

Blanka z Valoi, Anna Falcká, Anna Svídnická, Alžběta Pomořanská, 

2.) …… v pořadí 4.   český panovník, zavražděný svým bratrem, později uctíván jako mučedník a 

prohlášen za svatého. Stal jsem se patronem české země. 

Sv. Václav 

3.) …….král druhé poloviny 13. století, neohrožený vojevůdce a panovník, o jehož obrněné jízdě 

a bohatství se vyprávělo i daleko za hranicemi. Byl poražen v bitvě na Moravském poli a zde 

také zemřel. Jak se jmenuji a jak se mi říká? 

Přemysl Otakar II., král železný a zlatý 

4.) …….poslední Čech na královském trůně. Vládl v zemi „dvojího lidu“ – katolíků i kališníků. 

Usiloval o jejich pokojné soužití. Papež ho prohlásil za kacíře a zorganizoval proti němu 

křížovou výpravu, kterou vedl Matyáš Korvín. 

Jeho jméno: Jiří z Poděbrad 

Říkalo se mu: husitský král 

5.) ……českým králem se stal jako 15ti letý. Byl slabý a nerozhodný panovník. Zcela podléhal 

vlivu svého okolí a latinským slovem „bene“ vyjadřoval souhlas s většinou návrhů a 

požadavků. Jmenoval se Vladislav Jagellonský 

6.) ……jsem žena, česká princezna, dcera Přemysla Otakara I., zakladatelka kláštera Na Františku  

v Praze. V roce 1989 jsem byla prohlášena papežem Janem Pavlem II. za svatou. 

Mé jméno je Anežka Česká 

7.) ….český duchovní, nejslavnější český kronikář, autor první latinsky psané kroniky Čechů. 

Svou kroniku rozdělil na 3 části – od pověsti o příchodu praotce Čecha až do své náhlé smrti, 

která znemožnila práci úplně dokončit. 

Mé jméno je Kosmas 

Do kterého roku byla kronika sepsána? 1125 

8.) ….jeho skutečnou podobu neznáme. Ačkoliv byl sám původcem Frank, sžil se  se slovanským 

prostředím a kolem roku 623 – 624 vytvořil pod tlakem Avarů a Franků kmenový svaz 

západních Slovanů. Po jeho smrti se říše rozpadla. 

Jmenoval se: Sámo (kupec) 



9.) …..vnuk Ferdinanda I. Habsburského. Jako jediný si zvolil za své sídlo Prahu. Miloval a 

podporoval vědu a umění, proto na Pražský hrad zval řadu malířů, sochařů, učenců …… 

Jmenuje se? Rudolf II. Habsburský 

Jaký je rozdíl mezi astrologií a alchymií? 

Astrologie  - věda a zkoumání hvězd a planet 

Alchymie – začátek chemie, pokusy 

10.) ….vdova po knížeti Bořivojovi, byla uškrcena na hradišti Tetín najatými vrahy ve službách 

své snachy. Motivem takto hrůzného činu byly Drahomíry obavy, že se budou dělit o moc a 

předtucha, že babička bude mít velký vliv na nedospělého knížete. Byla prohlášena za svatou 

a stala se patronkou Čech. 

Jak se jmenuje? Kněžna Ludmila 

Jak se jmenoval její vnuk? Sv. Václav 

 


