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Riskuj - absolutismus





  

POJMY                                     1

• Definujte absolutismus

Způsob neomezené vlády panovníka, stojí nad 
zákonem, rozhoduje sám



  

POJMY                                    2

• Který myšlenkový směr souvisí se 
„zdravým rozumem“, praxí, praktičností?

osvícenství



  

POJMY                                     3

• Jak nazýváme hlavní zákon země?

ústava



  

POJMY                                    4

• Jak zní cizí název pro opravné, nápravné 
nařízení, zákon?

reforma



  

 POJMY                                   5

• Jak se jmenuje věda, která se zabývá 
rozmýšlením o fungování světa, bytím, 
jsoucnem?

filosofie



  

OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS        1

• Definujte osvícenský absolutismus

Způsob vlády, kdy panovník uplatňuje některé 
osvícenské zásady v praxi, opírá se o zkušenosti a 

„zdravý rozum“



  

OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS  2

• Jak se jmenuje ruská osvícenská 
panovnice, která vedla války proti 
Osmanské říši?

Kateřina II. Veliká



  

OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS  3

• Ve kterém státě proslaveném 
disciplinovanou armádou a náboženskou 
tolerancí vládl Fridrich II.?

V Prusku



  

OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS  4

• Kterými dvěma patenty se proslavil 

   Josef II.?

Patent o zrušení nevolnictví a toleranční patent



  

OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS  5

• Uveďte alespoň tři zásadní reformy Marie 
Terezie

Zavedení povinné školní docházky, sčítání 
obyvatel, soupis půdy, soudní reforma, zavedení 

jednotných měr a vah …



  

OSOBNOSTI                           1

• Jak zní jméno vynálezce, který zdokonalil 
parní stroj?

James Watt



  

OSOBNOSTI                          2

• Který francouzský osvícenec se zasloužil 
o vydávání Encyklopedie věd, umění a 
řemesel?

Denis Diderot



  

OSOBNOSTI                         3

• Jak zní pseudonym francouzského 
osvícence, který se zajímal o způsoby 
vlády, politiku, kritizoval poddanský 
systém i církev?

Voltaire



  

OSOBNOSTI                           4

• Jak zní příjmení sourozenců, kteří 
spoluvynalezli horkovzdušný balon?

Bratři Montgolfiérové



  

OSOBNOSTI                          5

• Který francouzský myslitel užíval termín 
přirozená, nenucená výchova?

Jean-Jacques Rousseau



  

AMERICKÁ REVOLUCE         1

• Kdo stál proti sobě v tomto konfliktu?

Angličtí osadníci proti Anglii



  

AMERICKÁ REVOLUCE         2

• V čem spočívaly příčiny revolučního 
konfliktu?

Nespokojenost osadníků s anglickými zákony, 
zvyšování cel, poplatků, nízké ceny za zboží         

z Ameriky



  

AMERICKÁ REVOLUCE         3

• Jaký název užíváme pro první incident 
americké revoluce, kdy k němu došlo?

1773 – Bostonské pití čaje



  

AMERICKÁ REVOLUCE          4

• Jak se jmenuje dokument potvrzující vznik 
USA?

Prohlášení nezávislosti



  

AMERICKÁ REVOLUCE          5

• Jak zní celé jméno prvního prezidenta 
USA?

George Washington



  

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE       1

• Jak zní heslo počáteční fáze revoluce?

Volnost – rovnost - bratrství



  

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE       2

• Kdo především byl ve Francii 
nespokojený, jak tuto skupinu 
označujeme?

Poddaní – platili daně, nepodíleli se na vládě, „třetí 
stav“



  

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE       3

• Jak se jmenuje první dokument vydaný v 
době VFR ve Francii?

Deklarace práv člověka a občana



  

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE       4

• Kdy a čím byla zahájena VFR?

14. 7. 1789 pádem Bastily



  

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE       5

• Čím byla zapříčiněna VFR?

Špatné hospodářství už od dob Ludvíka XIV.
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