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Doplňovací cvičení

Anotace:

Žáci aplikují získané znalosti o životě lidí ve středověku doplňujícím
cvičení formou ano - ne. Rozlišují pojmy poddaný, zeman, řemeslníci.

Úkoly:


Doplňovací cvičení – výběr odpovědi ano/ne, oprava
informace

ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU
Podle textu označ pravdivost následujících vět. Pokud věta není pravdivá, oprav
ji a na linku vpravo napiš správný údaj.

1. Nejvyšší postavení ve státě hned po panovníkovi měla církev
ano – ne___________________
2. Šlechta se dělila na pány (bohatější část ) a na zemany ( chudší část )
ano – ne____________________
3. Páni sídlili v zámcích

ano – ne____________________

4. Nejpočetnější skupinou venkovského obyvatelstva byli poddaní, kteří museli
odvádět králi, šlechtě a církvi peníze a část své úrody
ano – ne_____________________
5.Ve městech žili především obchodníci a řemeslníci
ano – ne_____________________
6.Venkovská chudina, které se žilo nejhůře a která nevlastnila žádné pozemky,
se nazývala bezpozemci

ano – ne______________________

7.Církev ve středověku žila v přepychu
ano – ne______________________
8.Umělecký sloh rozšířený ve 14.st. bylo baroko
ano – ne______________________

ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU - ŘEŠENÍ
Podle textu označ pravdivost následujících vět. Pokud věta není pravdivá, oprav
ji a na linku vpravo napiš správný údaj.

1. Nejvyšší postavení ve státě hned po panovníkovi měla církev
ano – ne_ne,šlechta_________
2. Šlechta se dělila na pány (bohatější část ) a na zemany ( chudší část )
ano – ne__ano______________
3. Páni sídlili v zámcích

ano – ne_ne,v hradech________

4. Nejpočetnější skupinou venkovského obyvatelstva byli poddaní, kteří museli
odvádět králi, šlechtě a církvi peníze a část své úrody
ano – ne__ano_______________
5.Ve městech žili především obchodníci a řemeslníci
ano – ne___ano______________
6.Venkovská chudina, které se žilo nejhůře a která nevlastnila žádné pozemky,
se nazývala bezpozemci

ano – ne ne,bezzemci__________

7.Církev ve středověku žila v přepychu
ano – ne__ano________________
8.Umělecký sloh rozšířený ve 14.st. bylo baroko
ano – ne ne,gotika______________

