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1. Přiřaďte základní pojmy k jednotlivým zemím: chalífové, sjednoceni Chlodvíkem,
muslimové, chrám Hagia Sofia, pravoslaví, Muhammmad, bitva s Araby, Justinián I.,
Byzantská říše
Arabská říše
Franská říše
2. Poznejte osobnost podle charakteristiky:
a) Jsem panovníkem velké říše, zasloužil jsem se o její rozšíření, konám své skutky ve
prospěch naší svaté církve, získal jsem titul po panovnících kdysi slavné římské říše, po
mé smrti se moje říše brzy rozpadla –
b) Jsem panovníkem velké říše, konám své skutky pro podporu a se souhlasem církve,
posílil jsem svoji prestiž tím, že jsem se v 10. století stal nejvyšším panovníkem
v Evropě –
c) Jsem dobrý křesťan, nelíbí se mi ve zkaženém světě, vymyslel jsem, jak se od něj
izolovat a založil jsem první církevní řád –
3. Porovnejte křesťanství

a

islám:

hlavní zásady(název, počet a u každého 2)
hlavní prorok, zakladatel
posvátná kniha
zvláštnost, zajímavost

4. Vysvětlete následující pojmy:
• feudální systém
• boj o investituru
• skriptorium
5. Kdo to ví, odpoví:
V čem spočívá učení církve o trojím lidu (na jaké tři skupiny se dělí společnost)?
Jakými způsoby bylo možné platit daně?
Jak nazýváme 2 typicky románské kostely?

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavla Nováková
Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace, registrovaným pod názvem „Škola na
míru našim dětem“ a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210
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6. Spojte logicky informace z obou sloupců:
800
1122
476
622
1066
962
1054

Vilém Dobyvatel ovládl Anglii
začátek středověku
Velké schizma
císařská korunovace Karla Velikého
císařská korunovace Oty I.
konkordát wormský
začátek muslimského letopočtu

7. Vyberte ve větě správnou možnost:
Římský král byl volen 7/8 knížaty/kurfiřty.
S raným středověkem je spjat antický/románský sloh.
Ikona/mozaika je obraz svatých malovaný na dřevě.
Feudální systém vznikl ve franské/byzantské říši.
Ve franské/byzantské říši byl panovník hlavou církve i státu.
8. Napište o Vikinzích:
jejich domovina důvod jejich výbojů 3 země (oblasti), kam pronikli jejich přednosti 9. Ze slovníčku pojmů vyberte 2:
slovníček pojmů:runy,cisterciáci, léno, fresky, drakkary, Hunové, Poitiers, písmo,
kláštery,Hastings, mince, františkáni, prsten, berla, feudum
• výrazy pro půdu
• místa středověkých bitev
• řeholní řády
• odznaky biskupské moci
• umělecké pojmy
• výrazy související s Vikingy

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavla Nováková
Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace, registrovaným pod názvem „Škola na
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