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Poslední Přemyslovci - pracovní list

………………………….........................

1. Vysvětli pojmy:
PRIMOGENITURA _____________________________________________________________________
ZEMAN _______________________________________________________________________________
KRÁLOVEC ____________________________________________________________________________
ZEMSKÉ DESKY_________________________________________________________________________
2. Před jakým nebezpečím bránil roku 1241 Václav I. české země a s jakým výsledkem?
3. Horní zákoník je spojený s těžbou stříbra v Kutné hoře. Kdo a kdy ho vydává?

4. Sestra krále Václava I. se stala světicí. O koho se jedná?
5. Za jakých okolností vymírají Přemyslovci po meči (kdy, kde, jak, kterým panovníkem)?

6. Odkud k nám přichází a co obnáší emfyteutické právo?
7. Kdy (za kterých panovníků) u nás probíhá nejvýznamnější vlna vnější kolonizace? Co tento pojem
obnáší (vysvětli na příkladech)?

8. Čím se do českých dějin zapsaly následující osoby?
ZÁVIŠ Z FALKENŠTEJNA _________________________________________________________________
MARKÉTA BABENBERSKÁ ________________________________________________________________
OTA BRANIBORSKÝ _____________________________________________________________________
9. Zakroužkuj správnou odpověď (odpovědi):
V bitvě na Moravském poli bojoval:
a) Ferdinand Habsburský
b) Přemysl Otakar I.

c) Přemysl Otakar II.

d) Rudolf Habsburský

Ota Braniborský byl poručníkem:
a) Václava I.
b) Václava II.

c) Přemysla Otakara I.

d) Přemysla Otakara II.

Tři královské koruny měl:
a) Přemysl Otakar I. b) Václav I.

c) Václav II.

d) Václav III.

Eliška Rejčka (Richenza), manželka Václava II byla:
a) Češka
b) Polka
c) Maďarka

d) Němka

10. S obdobím vrcholného středověku je spojen i příchod dalších mnišských řádů. Zkus následující řády
charakterizovat, poukázat na to, co je pro ně typické.
FRANTIŠKÁNI ____________________________________________________________________________
KLARISKY

____________________________________________________________________________

KŘÍŽOVNÍCI S ČERVENOU HVĚZDOU_________________________________________________________
11. Kdo a kdy vydal Zlatou bulu sicilskou? Co bylo jejím obsahem?

Poslední Přemyslovci - pracovní list (ŘEŠENÍ)
1. Vysvětli pojmy:
PRIMOGENITURA - právo nástupnictví pro prvorozeného syna
ZEMAN - nižší šlechtic
KRÁLOVEC - město ve východním Prusku založené Přemyslem Otakarem II.
ZEMSKÉ DESKY - doklady o vlastnictví půdy (především šlechtické)
2. Před jakým nebezpečím bránil roku 1241 Václav I. české země a s jakým výsledkem?
Před vpádem Tatarů. Výsledek: zčásti vypleněná Morava, ochráněné Čechy (na rozdíl od zdevastovaných
Uher a Polska)
3. Horní zákoník je spojený s těžbou stříbra v Kutné hoře. Kdo a kdy ho vydává?
Václav II., 1300
4. Sestra krále Václava I. se stala světicí. O koho se jedná? Sv. Anežka Česká
5. Za jakých okolností vymírají Přemyslovci po meči (kdy, kde, jak, kterým panovníkem)?
1306, v Olomouci při tažení do Polska zavražděn Václav III.
6. Odkud k nám přichází a co obnáší emfyteutické právo?
Z Německa (též německé právo), dědičný nájem půdy za úhradu, významný prvek středověké kolonizace
7. Kdy (za kterých panovníků) u nás probíhá nejvýznamnější vlna vnější kolonizace? Co tento pojem
obnáší (vysvětli na příkladech)?
Příchod kolonistů směřující většinou z centra na periferii státu, případně měst ze západu (jižní Německo, Porýní).
Osidlování českého a moravského pohraničí, nová města (Jihlava), židovská a cizinecká obec v Praze
8. Čím se do českých dějin zapsaly následující osoby?
ZÁVIŠ Z FALKENŠTEJNA – Vítkovec, odpůrce P.O. II., manžel královny vdovy, otčím Václava II., popraven
MARKÉTA BABENBERSKÁ – 1. manželka P.O. II., zisk Rakous a Štýrska (dočasný)
OTA BRANIBORSKÝ – poručník Václava II. po porážce P.O. II. na Moravském poli, období drancování země
9. Zakroužkuj správnou odpověď (odpovědi):
V bitvě na Moravském poli bojoval:
b) Ferdinand Habsburský
b) Přemysl Otakar I.

c) Přemysl Otakar II. d) Rudolf Habsburský

Ota Braniborský byl poručníkem:
b) Václava I.
b) Václava II.

c) Přemysla Otakara I.

d) Přemysla Otakara II.

Tři královské koruny měl:
b) Přemysl Otakar I. b) Václav I.

c) Václav II.

d) Václav III.

Eliška Rejčka (Richenza), manželka Václava II byla:
b) Češka
b) Polka
c) Maďarka

d) Němka

10. S obdobím vrcholného středověku je spojen i příchod dalších mnišských řádů. Zkus následující řády
charakterizovat, poukázat na to, co je pro ně typické.
FRANTIŠKÁNI – (od Františka z Assisi) žebravý řád, chudoba, sociální a kazatelské působení
KLARISKY – (od sv. Kláry), ženská obdoba františkánů
KŘÍŽOVNÍCI S ČERVENOU HVĚZDOU – jediný český řád (založen sv. Anežkou Českou)
11. Kdo a kdy vydal Zlatou bulu sicilskou? Co bylo jejím obsahem?
Fridrich II. (budoucí římský král), 1212,
Dědičný královský titul, právo české šlechty na volbu panovníky, právo investitury č. panovníka…
Zdroj: archiv autora

