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Definuje příčiny a průběh války za nezávislost, důsledky
pro vývoj USA i dění v Evropě.

Metodické poznámky:

Materiál lze použít při individuální i skupinové práci, po
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časová náročnost 30 - 45 minut (v závislosti na
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Válka za nezávislost - pracovní list

..………………………………………………..

Zakroužkuj správnou odpověď (odpovědi):
1. Vztah anglické vlády k 13. anglickým
osadám v Severní Americe se vyznačoval:
a) podporou jejich volného podnikání
b) zákazem přímého obchodu s Evropou
c) zaváděním vysokých cel na vnucované
dovážené anglické zboží
d) zrušením kolkového zákona
2.
a)
b)
c)
d)

Prvním americkým prezidentem byl:
T. Jefferson
A. Lincoln
G. Washington
J. Brown

3. Tzv. „bostonské pití čaje“:
a) se odehrálo 1775
b) bylo protestem proti poplatkům za dovoz čaje
do Ameriky
c) tři lodi s nákladem čaje byly proto vráceny zpět
d) bylo výrazem dohody mezi koloniemi a Anglií
4. Nejvyšším zákonodárným orgánem v USA
se stal:
a) prezident
b) Nejvyšší soudní dvůr
c) Král
d) Kongres

5. Pomoc ve válce za nezávislost osadám poskytly také některé evropské země, největší ale směřovala z
……...……………, která podpořila kolonisty při blokádě Yorktownu a předtím vysláním dobrovolníků,
v jejichž čele stál markýz a pozdější významný vojevůdce …………………………………………….
6. V čem spočívaly hlavní rozpory mezi Anglií a jejími koloniemi v severní Americe?

7. Na příkladu vzniku USA vysvětli rozdíl mezi federací a konfederací. Která z těchto variant byla uplatněna
v první americké ústavě, tedy Článcích ……………………….….… , které vstoupily v platnost roku 1781?

8. Kdy slaví Američani „Den nezávislosti“? S jakou událostí je tento svátek spojen?

9. Vysvětli pojmy tories a patriots:

10. Se vznikem samostatných USA jsou spojena jména tří politiků. Charakterizuj jejich přínos pro
samostatnost USA:
GEORGE WASHINGTON ________________________________________________________________
THOMAS JEFFERSON __________________________________________________________________
BENJAMIN FRANKLIN ________________________________________________________________
11. Seřaď chronologicky následující události (např. ABCDE)
____________________________________________________________________________
A) Vydání Listiny práv
B) Prohlášení nezávislosti
C) Uznání nezávislosti USA
D) Vítězství osad u Saratogy
E) Bostonské pití čaje
F) Ústavní Kongres v Philadelphii

Válka za nezávislost - pracovní list (ŘEŠENÍ)
Zakroužkuj správnou odpověď (odpovědi):
1. Vztah anglické vlády k 13. anglickým
osadám v Severní Americe se vyznačoval:
a) podporou jejich volného podnikání
b) zákazem přímého obchodu s Evropou
c) zaváděním vysokých cel na vnucované
dovážené anglické zboží
d) zrušením kolkového zákona
2.
a)
b)
c)
d)

Prvním americkým prezidentem byl:
T. Jefferson
A. Lincoln
G. Washington
J. Brown

3. Tzv. „bostonské pití čaje“:
a) se odehrálo 1775
b) bylo protestem proti poplatkům za dovoz
čaje do Ameriky
c) tři lodi s nákladem čaje byly proto vráceny zpět
d) bylo výrazem dohody mezi koloniemi a Anglií
4. Nejvyšším zákonodárným orgánem v USA
se stal:
a) prezident
b) Nejvyšší soudní dvůr
c) Král
d) Kongres

5. Pomoc ve válce za nezávislost osadám poskytly také některé evropské země, největší ale směřovala z
Francie, která podpořila kolonisty při blokádě Yorktownu a předtím vysláním dobrovolníků, v jejichž čele stál
markýz a pozdější významný vojevůdce Lafayette.
6. V čem spočívaly hlavní rozpory mezi Anglií a jejími koloniemi v severní Americe?
Kolkový zákon, daně, neodpovídající zastoupení v Parlamentu Spojeného království…
7. Na příkladu vzniku USA vysvětli rozdíl mezi federací a konfederací. Která z těchto variant byla uplatněna
v první americké ústavě, tedy Článcích konfederace, které vstoupily v platnost roku 1781?
Federace – silná centrální vláda
Konfederace – slabá centrální vláda, silné vlády jednotlivých států
8. Kdy slaví Američani „Den nezávislosti“? S jakou událostí je tento svátek spojen?
přijetí Deklarace nezávislosti Spojených států 4. července 1776
9. Vysvětli pojmy tories a patriots:
tories – kolonisté loajální britské koruně
patriots – revolucionáři usilující o samostatnost
10. Se vznikem samostatných USA jsou spojena jména tří politiků. Charakterizuj jejich přínos pro
samostatnost USA:
GEORGE WASHINGTON – velitel vojska osadníků, 1. prezident USA
THOMAS JEFFERSON – autor Prohlášení nezávislosti, ideolog revoluce, 3. prezident USA
BENJAMIN FRANKLIN – státník, přírodovědec, spolutvůrce Ústavy USA, vyjednal pomoc Francie
11. Seřaď chronologicky následující události (např. ABCDE)
EBDCFA
A) Vydání Listiny práv
B) Prohlášení nezávislosti
C) Uznání nezávislosti USA
D) Vítězství osad u Saratogy
E) Bostonské pití čaje
F) Ústavní Kongres v Philadelphii
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