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Anglická buržoazní revoluce - pracovní list

………….……….........................

1. Vysvětli pojmy
VELKÁ REMONSTRACE _______________________________________________________________
NAVIGAČNÍ AKTA ____________________________________________________________________
LORD PROTEKTOR___________________________________________________________________
PRESBYTERIÁNI____________________________________________________________________
KULATÉ HLAVY______________________________________________________________________
2. V důsledku náboženského pronásledování z Anglie emigrovala část puritánů do …………………
První vlna emigrantů sem připlula na lodi …………………….. a dnes jsou označováni jako
………………………….
3. Co bylo příčinou vystoupení anglického parlamentu proti králi v oblasti:
a) hospodářské
b) náboženské
4. Které skupiny tvořily v anglické revoluci hlavní opozici královské straně?

5. Za občanské války stál v čele královské „armády kavalírů“ …………………………….., syn
……………………………………., jenž se do českých dějin zapsal jako tzv. ……………………………………..
6. Přiřaď k sobě správně data a události (např. A1, B2…)
A

B

C

A) přijetí Listiny práv Vilémem III. Oranžským
B) vznik Spojeného království Velké Británie
C) nástup Karla II. na trůn
D) vyhlášení republiky
E) bitva u Naseby

D

E

.

1) 1645
2) 1689
3) 1660
4) 1707
5) 1649

7. Se kterou zemí se Anglie vojensky střetla v polovině 17. století o kontrolu nad mezinárodním
obchodem a suverenitu na moři a s jakým výsledkem?

8. V rámci tzv. Slavné revoluce je na trůn povolána dcera Jakuba II. ………………………, po níž vládne
další z jeho dcer ………………….. Roku 1714 na anglický (britský) trůn nastupuje nová dynastie:
……………………………………………..
9. Vysvětli co nejpodrobněji, čím se do historie zapsal Oliver Cromwell:

Anglická buržoazní revoluce - pracovní list (ŘEŠENÍ)
1. Vysvětli pojmy
VELKÁ REMONSTRACE – 1641, otevřené politické vystoupení angl. parlamentu proti králi
NAVIGAČNÍ AKTA – Zákon o plavbě – ochrana anglického námořního obchodu především proti
nizozemské konkurenci, příčina tří válek
LORD PROTEKTOR – označení O. Cromwella od r. 1653, „Ochránce“, ve skutečnosti vojenská diktatura
PRESBYTERIÁNI – umírněná královská opozice, majetné vrstvy (statkáři, měšťané)
KULATÉ HLAVY – označení pro vojsko parlamentu x královské „armádě kavalírů“
2. V důsledku náboženského pronásledování z Anglie emigrovala část puritánů do severní Ameriky
První vlna emigrantů sem připlula na lodi Mayflower a dnes jsou označováni jako Otcové poutníci.
3. Co bylo příčinou vystoupení anglického parlamentu proti králi v oblasti:
a) hospodářské: nové daně, cla atd. bez schválení parlamentu
b) náboženské: anglikánství (panovník) x opoziční skupiny (kalvinistické)
4. Které skupiny tvořily v anglické revoluci hlavní opozici královské straně?
puritáni – presbyteriáni – independenti – levelleři – diggeři
5. Za občanské války stál v čele královské „armády kavalírů“ Ruprecht Falcký, syn Fridricha Falckého,
jenž se do českých dějin zapsal jako tzv. Zimní král.
6. Přiřaď k sobě správně data a události (např. A1, B2…)
A2

B4

C3

A) přijetí Listiny práv Vilémem III. Oranžským
B) vznik Spojeného království Velké Británie
C) nástup Karla II. na trůn
D) vyhlášení republiky
E) bitva u Naseby

D5

E1

.

1) 1645
2) 1689
3) 1660
4) 1707
5) 1649

7. Se kterou zemí se Anglie vojensky střetla v polovině 17. století o kontrolu nad mezinárodním
obchodem a suverenitu na moři a s jakým výsledkem?
S Nizozemskem (války o navigační akta) – vítězství Anglie, bez územních zisků (kromě Nového
Amsterdamu), zanedlouho spojenectví s Nizozemskem
8. V rámci tzv. Slavné revoluce je na trůn povolána dcera Jakuba II. Marie, po níž vládne další z jeho dcer
Anna. Roku 1714 na anglický (britský) trůn nastupuje nová dynastie: hannoverská
9. Vysvětli co nejpodrobněji, čím se do historie zapsal Oliver Cromwell:
Revoluce: nejvýznamnější postava anglické revoluce, v závěrečné fázi de facto královské pravomoci
Vojenství: významný podíl na vzniku „armády nového vzoru“, porážka královské armády (Marston
Moor, Preston…)
Zahraniční politika: podrobení Irska, boje s Nizozemím – Anglie jako námořní velmoc, se
Španělskem (zisk Jamajky…)

Zdroj: archiv autora

