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Riskuj raný středověk





  

SLAVNÉ OSOBNOSTI                            1 

• Jak se jmenuje sjednotitel Franků a 
zakladatel franské říše?

Chlodvík 



  

SLAVNÉ OSOBNOSTI                             2

• Jak zní jméno zakladatele a proroka 
islámu?

Muhammad



  

SLAVNÉ OSOBNOSTI                              3

• Který panovník byzantské říše nechal 
vystavět chrám Hagia Sofia?

Justinián I.



  

SLAVNÉ OSOBNOSTI                               4

• Kdo založil první církevní řád?

Benedikt z Nursie



  

SLAVNÉ OSOBNOSTI                              5

• Kdo a kdy se stal prvním císařem svaté 
říše římské?

Ota I. roku 962



  

POJMY                                               1

• Jak nazýváme organizaci věřících?

církev 



  

POJMY                                             2

• Jaký název používáme pro středověký 
systém založený na vlastnictví půdy?

Feudální (lenní) systém



  

POJMY                                            3

• Jakým termínem označujeme období 
zmatků v souvislosti s rozpadem 
západořímské říše?

Stěhování národů



  

POJMY                                            4

• Jaké označení nese dlouholetý spor mezi 
světskou a duchovní mocí?

Boj o investituru



  

POJMY                                            5

• Jaká označení užíváme pro východní 
křesťanství?

Ortodoxní, pravoslaví



  

 PŘIHODILO  SE                             1

• Kdy a čím začíná středověk?

476 rozpadem západořímské říše 



  

PŘIHODILO SE                             2

• Jaká církevní událost je spjata

   s rokem 1054?

Velké schizma – rozdělení křesťanství na východní 
a západní



  

 PŘIHODILO SE                              3

• Kdy a čím začíná muslimský letopočet?

Odchodem Muhammada z Mekky do Mediny

 roku 622



  

 PŘIHODILO SE                             4

• Co mají společného roky 800 a 962?

Korunovace císařů:800 Karel veliký císařem 
franské říše a 962 Ota I. císařem svaté říše římské 



  

KDY SE PŘIHODILO                              5

• Co pro Anglii znamenal rok 1066?

Normanský vévoda Vilém (Dobyvatel) získal Anglii



  

ZEMĚ STŘEDOVĚKU                 1

• Kde nalezneme Normandii?

Ve Francii



  

ZEMĚ STŘEDOVĚKU                     2

• Které evropské země osídlili Vikingové a 
podíleli se v nich na vládě?

Anglie, Francie, království obojí Sicílie, Kyjevská 
Rus



  

ZEMĚ STŘEDOVĚKU                     3

• Která z evropských zemí překonala zánik 
starověku a pokračovala ve svém vývoji

Východořímská (Byzanc)



  

ZEMĚ STŘEDOVĚKU                     4

• Kterou evropskou zemi (poloostrov, 
dnešní zemi)si podmanili Arabové?

Španělsko



  

ZEMĚ STŘEDOVĚKU                     5

Které dnešní evropské země by patřily do 
svaté říše římské?

Německo, Švýcarsko, Rakousko, Čechy, část 
Francie, země Beneluxu



  

???                                                     1

Benediktini, dominikáni, cisterciáci, premonstráti, 
františkáni, klarisky, johanité …

• Vyjmenujte alespoň 4 církevní řády.



  

???                                                     2

Kniha – Bible, zásady Desatero přikázání božích

• Jak se jmenuje posvátná kniha křesťanů a 
jejich zásady ?



  

???                                                     3

Mozaika – obraz sestavený z malých kousků,

Ikona – obraz svatých malovaný na dřevě

• Vysvětlete rozdíl mezi mozaikou a ikonou?



  

???                            4

Kurfiřti,

Arcibiskupové – trevírský, mohučský, kolínský, král 
český, vévoda saský, falckrabě rýnský, markrabě 

braniborský

• Jak se nazývají volitelé císaře svaté říše 
římské, vyjmenujte alespoň 2.



  

???                                                      5

Korán, zásady – víra v jediného boha, 5x denně se 
modlit k Alláhovi, zvláštní daň na chudé, půst v 

měsíci ramadán, 1x za život pouť do Mekky.

• Jak se nazývá posvátná kniha muslimů, 
vyjmenujte jejich zásady.
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