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 Žáci si ověřují získané vědomosti v testu od pravěku až 

po Habsburky. 

Úkoly: 

 Vyber správnou odpověď 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vlastivědný test -  závěrečný  

 

1. Za počátek našeho letopočtu byl 

zvolen rok:  

a) narození Krista  

b) úmrtí Krista 

 

2. Pravěk dělíme podle použitého materiálu 

k výrobě nástrojů na:  

a) dobu kamennou,bronzovou a železnou  

b) středověk a novověk 

 

3. První obyvatelé naší země,které známe 

jménem,byli: 

a) Římané  

b) Keltové 

 

4. Bratři Konstantin a Metoděj hlásali na 

Moravě:  

a) pohanství 

b) křesťanství 

 

5. Patronem české země bývá nazýván:  

a) svatý Václav 

b) svatý Prokop 

 

 

6. Další světec Vojtěch pocházel z rodu: 

a) Slavníkovců  

b) Přemyslovců 

4.třída            jméno: 

 

7. Silné kamenné zdi a malá okna s  půl-

kruhovým obloukem jsou typickými znaky:  

a) románského slohu  

b) renesančního slohu 

 

8. Král železný a zlatý byl: 

  

a) Přemysl Otakar II.  

b) Václav II. 

 

9. Smrtí Václava III. skončila vláda 

Přemyslovců, protože:  

a) vymřeli po meči  

b) vymřeli po přeslici 

 

10. Královský hrad určený k ochraně 

korunovačních klenotů byl: 

a) Karlštejn  

b) Pernštejn 

 

11. Karel IV.bývá nazván Otcem vlasti 

pro své schopnosti:  

a) dobyvatelské 

b) státnické,budovatelské a diplomatické 

 

12. Nástupcem Karla IV.byl:  

a) Zikmund  

b) Václav IV. 



13. Život člověka ve středověku: 

a) záležel na společenské vrstvě  

b) všichni žili stejně 

 

14. Stavby směřující vzhůru,kamenná 

žebra,opěrný systém,okna ve tvaru 

kamenného oblouku patří k: 

 a) renesanci 

 b) gotice 

 

15. Mistr Jan Hus život církve a prodej 

odpustků:  

a) obhajoval  

b) kritizoval 

 

16. Symbolem husitů se stal:  

a) kalich  

b) palcát 

 

17. Jan Žižka z Trocnova byl:  

a) vítězný husitský hejtman 

b) nepřítel husitů 

 

18. Bitva u Lipan v roce 1434 skončila 

pro husity:  

a )vítězstvím  

b) porážkou 

 

Celkový počet bodů: 

 

19. Jiří z Poděbrad býval nazýván:  

a) katolický král  

b) husitský král 

 

20. Polský královský rod na českém trůně:  

 

a) Jagellovci  

b) Habsburkové 

 

21. Císař Rudolf II. si zvolil za sídlo:  

 

a) Vídeň  

b) Prahu 

 

22. Nejvyšší titul panovníka: 

a) král  

b) císař 

 

23. Sídla králů a knížat:  

a) hrad 

b) radnice 

 

24. Povinnost pracovat na panském byla:  

a) robota  

b) směna 

 

 

 Známka: 

 



 

ŘEŠENÍ: 1 a , 2 a , 3 b, 4 b, 5 a, 6 a, 7 a, 8 a, 9 a, 10 a, 11 b, 12 b, 13 a, 14 b, 15 b, 

 16 a, 17 a, 18 b, 19 b, 20 a, 21 b, 22 b, 23 a, 24 a  

 

HODNOCENÍ: 

1          24 – 22 bodů 

2          21 – 18 bodů 

3          17 – 12 bodů 

4          11 –  6 bodů 

5            5 –  0 bodů  


