
Dějepis 7. ročník – OPAKOVÁNÍ 

 

1. pracovní listy – nejlépe vypracovat s pomocí PC 

a) Poslední Přemyslovci + středověká města + stoletá válka – 1. část 

b) Poslední Přemyslovci + středověká města + stoletá válka – 2. část 

 

2. Náměty na referáty: 

Pokyny k vypracování referátů: 

a) formát libovolný (word, powerpoint…) 

b) text – nejdůležitější údaje (narození, smrt, sňatek…) + důležitost v historii (př. Jan Žižka – 

husitský hejtman, vynikající stratég a vojevůdce…) 

c) obrázky (nejdůležitější obrázky pojící se s danou osobností – př. korunovace, svatba…) 

d) odkazy na zdroje (odkud jsem čerpal informace – knihy, webové stránky, časopisy…) 

 

Témata na referáty: 

Karel IV., Jan Hus, Jan Žižka, Jan Lucemburský, Jiří z Poděbrad, Husitské zbraně a 

válečnictví, Václav IV., stoletá válka, Johanka z Arku, gotika, Přemysl Otakar II., Václav I., 

Václav II., Václav III., bitva na Moravském poli, bitva u Lipan, Eliška Přemyslovna, bitva u 

Kresčaku, středověká města… 

 

Lze zvolit referát na jakékoliv téma, které spadá do probrané látky (sešit či učebnice). 

 

3. Opakování – učebnice: 

Vznik měst a jejich význam (uč. SPL – Středověk pro ZŠ, 2. díl: str. 11 – 17) 

Středoevropská velmoc posledních Přemyslovců (uč. SPL–Středověk pro ZŠ,2. díl: str.17–23) 

Růst významu středověkých měst (uč. SPL – Středověk pro ZŠ, 2. díl: str. 23 – 27) 

Boj mezi Anglií a Francií o nadvládu v západní Evropě (uč. SPL – Středověk pro ZŠ, 2. díl: 

str. 27 – 31) 

Slovensko v období rozmachu uherského státu (uč. SPL – Středověk pro ZŠ, 2. díl: str. 35 – 

38) 

Kulturní vývoj ve znamení gotického slohu (uč. SPL – Středověk pro ZŠ, 2. díl: str. 38 – 43) 

Český stát v době Karla IV. (uč. SPL – Středověk pro ZŠ, 2. díl: str. 43 – 48) 

Česká společnost v předhusitské době (uč. SPL – Středověk pro ZŠ, 2. díl: str. 48 – 52) 

Mistr Jan Hus (uč. SPL – Středověk pro ZŠ, 2. díl: str. 52 – 56) 



Pracovní list „Poslední Přemyslovci, města, schizma, stoletá válka, gotika“ – 1. část 

 

1. Co je to chomout? 

……………………………………………………… 

 

2. Popiš trojpolní systém: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

3. Co je to kolonizace? 

……………………………………………………… 

 

4. Kdo to byl rychtář? 

……………………………………………………… 

 

5. Co to byly desátky? 

……………………………………………………… 

 

6. Co je to právo hrdelní? 

……………………………………………………… 

Co je to právo mílové? 

……………………………………………………… 

Co je to právo várečné? 

……………………………………………………… 

 

7. Co je to jarmark? 

……………………………………………………… 

 

8. Kdo to byli konšelé? 

……………………………………………………… 

Kdo to byl purkmistr? 

……………………………………………………… 

 



9. Co je to cech? 

……………………………………………………… 

 

10. Kdy nastoupil na trůn Václav I.? 

…………………………………………….. 

O co přišel na lovu? 

…………………………………………….. 

 

11. Kdy se stal králem Přemysl Otakar II.? 

…………………………………………….. 

Na jakém hradě byl vězněn za vzpouru proti otci? 

…………………………………………….. 

Jak se mu říkalo? 

…………………………………………….. 

 

12. Jak se jmenovaly manželky Přemysla Otakara II.? Vyber správnou odpověď: 

a) Eliška Rejčka a Kunhuta Uherská 

b) Markéta Babenberská a Kunhuta Uherská 

c) Markéta Babenberská a Anna Svídnická 

d) Blanka z Valois a Eliška Rejčka 

 

13. V jaké bitvě padl Přemysl Otakar II.? 

…………………………………………….. 

Kdy se bitva odehrála? 

…………………………………………….. 

Jaký císař Svaté říše římské stál proti němu? 

…………………………………………….. 

 

14. Kdo byl poručníkem Václava II.? 

…………………………………………….. 

 Jak se nazývala mince ražená Václavem II.? 

…………………………………………….. 

 

 



Pracovní list „Poslední Přemyslovci, města, schizma, stoletá válka, gotika“ – 2. Část 

 

1. Kdy nastoupil Václav III.? 

…………………………………………….. 

Kdy zemřel? 

…………………………………………….. 

Kde zemřel? 

…………………………………………….. 

Jak zemřel? 

…………………………………………….. 

 

2. Co je to hanza? 

………………………………………………… 

Kdy vznikla? 

………………………………………………… 

 

3. Co je to papežské schizma? 

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

 

4. Kdy se sešel koncil v Pise? 

………………………………………………… 

Jaký nový papež byl na tomto koncilu zvolen? 

………………………………………………… 

Kdy se sešel koncil v Kostnici? 

………………………………………………… 

K jaké události, která velice zasáhla české země, došlo na tomto koncilu? 

………………………………………………… 

 

5. Mezi jakými dvěma evropskými zeměmi vypukla stoletá válka? 

a) ………………………….. 

b) ………………………….. 

V jakém roce válka začala a skončila? 

Začátek = ………………………….. 

Konec = ………………………….. 



6. Kdy nastoupil na anglický trůn Jan Bezzemek?: 

………………………….. 

Jaký dokument tento muž vydal? Vyber správnou odpověď: 

a) charta libera 

b) magna charta libertatum 

c) magna charta ludus 

d) didactica magna  

 

7. Přesto, že se tato válka nazývala stoletá, trvala ve skutečnosti déle. Jak dlouho to bylo? 

Vyber správnou odpověď: 

a) 116 let 

b) 160 let 

c) 216 let 

d) 260 let 

 

8. V jakém roce proběhla bitva u Kresčaku? 

………………………….. 

Který český panovník v této bitvě padl? 

………………………….. 

Jaká byla jeho poslední slova? 

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

 

9. Co je to černá smrt? 

………………………….. 

 

10. Kdy došlo k bitvě u Azincourtu? 

………………………….. 

 

11. Jak se jmenovala francouzská venkovská dívka, která se stala národní hrdinkou poté, co 

osvobodila město Orleáns? 

………………………….. 

Jak se této dívce říkalo? Vyber správnou odpověď: 

a) hrdinka orleánská  b) panna orleánská 

c) spása orleánská  d) královna orleánská 


