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7/5/09

2:15 PM

Oldal 3

I. Obrázky zo života stredovekej Európy
Pracovný list

1.

I/A

Pripravte vysvetlivky k mapke!

Franská ríša

2.

3 body

Arabská ríša

Podčiarknite pojmy, ktoré sú typické pre ríšu označenú

vodorovným zašrafovaním!

Aachen

Poľnohospodárstvo

Mekka

3.

Byzantská ríša

kočovný spôsob chovu zvierat
Byzancia

grécky jazyk

Korán

Patriarcha

kalifa

Justinián

cisár

lénny reťazec

4 body

Ktoré písmeno označuje na časovej priamke
A

400

500

a) Mohamedov útek:

B

600

C

700

800

D

900

1000

b) rozkol cirkvi:
3

E

1100

1200

1300

F

1400

1500

c) začiatok storočnej vojny:

3 body
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4.

7/5/09

2:15 PM

Oldal 4

a) Nakreslite do kruhu schému dvojpoľného hospodárenia!
b) Zakrúžkujte obrázok, ktorý patrí k schéme!

4 body

5.
3 body

Vymenujte súčasti panstva!
___________________

6.

________________________

_____________________

Vysvetlite nasledujúce pojmy!
lénny majetok: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
robota: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
islam: _______________________________________________________________________

6 bodov

____________________________________________________________________________

7.

Ktorý pojem určujú nasledujúce vety?
a) Poddaný je povinný odovzdať časť úrody svojmu pánovi. __________________________

5 bodov

__________________________

c) Hospodárenie v prvých storočiach stredoveku.

__________________________

d) Remeselník mimo cechu.

__________________________

e) Turecký jazdec, ktorý za svoje služby dostáva pozemok. __________________________

8.

6 bodov

b) Zachované časti tela, kúsky šatstva, predmety svätcov.

Zoraďte charakteristiky do skupín! Napíšte čísla na príslušné miesto!
Dedina: _________________________

Mesto: _____________________________

1. bývajú v ňom mešťania
3. majú trhové právo
5. majú samosprávu

2. na trhu dostať riady, vajíčka, tkaniny
4. obyvatelia sa venujú poľnohospodárstvu
6. svojmu pánovi platia dane v jednej sume
4
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9.

7/5/09

2:15 PM

Oldal 5

Hľadač chýb. Podčiarknite a opravte chyby v nasledujúcich tvrdeniach!
a) Svetskí kňazi žili v kláštoroch.
b) Cechy sa snažili vyrobiť čo najviac tovaru.
c) Diaľkoví obchodníci museli zaplatiť na hraniciach dane.
d) Križiacke vojny sa viedli za dobytie Konštantinopolu.
e) Kostoly s vysokým múrom, opornými stĺpmi, špicatými dverami a oknami boli postavené v
renesančnom štýle.
5 bodov

10. Analyzujte mapu!

10

1
9
4
3
5

6
11

7
8

2

a) Ktoré štáty označujú nasledujúce čísla?
1.

4.

5.

10.

b) Pápežský štát označte písmenom P!
c) Zakrúžkujte číslo tej krajiny, v ktorej pôsobila Jana z Arcu!
5

6 bodov
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Oldal 6

11. Kto bol
a) zakladateľ islamského náboženstva? _____________________________________________
b) vynálezca kníhtlače? __________________________________________________________
3 body

c) zakladateľ benediktínskeho rádu? ________________________________________________

12. Zahrňte uvedené slová do jednej vety!
a) svätý – legenda: ___________________________________________________________
b) pôda – vernosť: ____________________________________________________________
c) obývacia veža – hradby: _____________________________________________________
6 bodov

13. Dokončite vety!
a) V mestách boli epidémie časté, pretože __________________________________________
b) Poddaní sa snažili používať čo najlepšie náradie, lebo ______________________________
c) Vedcov v 15. storočí nazývame humanistom, pretože ______________________________
6 bodov

14. Napíšte krátky sloh na jednu z tém!
a) Bol som na rytierskom turnaji

b) Návšteva v stredovekom hrade

5 bodov

Maximálny počet bodov:

65

Dosiahnutý počet bodov:
6
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Pracovný list

1.

7/5/09

Pripravte k mapke vysvetlivky!

Byzantská ríša

Mekka

kočovný spôsob chovu zvierat
Byzancia

Grécky jazyk

3 body

Arabská ríša

Podčiarknite pojmy, ktoré sa vzťahujú na ríšu zašrafovanú
Aachen

3.

Oldal 7

I/B

Franská ríša

2.

2:15 PM

štvorcovito!

Korán

patriarcha

Poľnohospodárstvo

kalifa

Justinián

cisár

lénny reťazec

4 body

Ktoré písmeno na časovej priamke označuje
A

400

500

B

600

C

700

800

D

900

a) korunováciu Karola Veľkého:

1000

E

1100

1200

1300

F

1400

1500

b) začiatok stredoveku:

c) koniec storočnej vojny:

3 body

7
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Oldal 8

a) Nakreslite do kruhu schému trojpoľného hospodárenia!
b) Zakrúžkujte obrázok, ktorý patrí k schéme!

4 body

5.
3 body

Vymenujte súčasti poddanského majetku!
___________________

6.

________________________

_____________________

Vysvetlite nasledujúce pojmy!
lénnik: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
naturálna daň: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
majer: ______________________________________________________________________

6 bodov

____________________________________________________________________________

7.

5 bodov

8.

6 bodov

Ktorý pojem určujú nasledujúce vety?
a) Poddaný dáva pánovi na sviatky vajíčka, hus a ovocie.

___________________________

b) Človek, ktorý sa postaví proti učeniu cirkvi.

___________________________

c) Rukou písaná kniha.

___________________________

d) Organizácia remeselníkov z jedného odboru.

___________________________

e) Turecký pešiak, ktorý dostáva žold.

___________________________

Zoraďte typické rysy! Čísla napíšte na patričné miesto!
Dedina: _________________________

Mesto:______________________________

1. obyvateľmi sú poddaní
3. obklopuje ho múr
5. predstaviteľov volia obyvatelia

2. na trhu predávajú koreniny, hodváb
4. obyvatelia sa venujú remeslám a obchodu
6. pánovi platia naturálne dane
8
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9.

7/5/09

2:15 PM

Oldal 9

Hľadač chýb. Podčiarknite a opravte vety s nasledujúcimi tvrdeniami!
a) Na čele kláštorov stáli „plebánovia”.
b) V cechoch museli vyrobiť pomocníci /učňovia/ majstrovské dielo.
c) Chomút niekoľkonásobne zvýšil ťažnú silu koňa.
d) Franskú ríšu rozdelili synovia Karola Veľkého po jeho smrti na dve časti.
e) Najmonumentálnejšou stavbou gotickej architektúry je Svätopetrovská bazilika v Ríme.

5 bodov

10. Analyzujte mapu!

10

1
9
4
3
5

6
11

7
8

2

a) Ktoré štáty označujú nasledujúce čísla?
3. __________________________________

4. __________________________________

6. __________________________________

9. __________________________________

b) Zašrafujte na mape Svätú zem!
c) Zakrúžkujte číslo krajiny, ktorá rozpútala storočnú vojnu!
9

6 bodov
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Oldal 10

11. Kto bol
a) prvým cisárom Franskej ríše? _________________________________________________
b) najslávnejším umelcom renesancie? ___________________________________________
3 body

c) zakladateľom františkánskeho rádu? ____________________________________________

12. Zhrňte nasledujúce pojmy do jednej vety!
a) relikvia – pútnici: ___________________________________________________________
b) katolícky – pravoslávny: _____________________________________________________
c) sklápací most – vodná priekopa: _______________________________________________
6 bodov

13. Dokončite nasledujúce tvrdenia!
a) Mnohí poddaní chceli bývať v meste, lebo _______________________________________
b) V prvých storočiach stredoveku je typické sebestačné hospodárenie, pretože _____________
c) Na štíty rytierov maľovali erby, lebo ____________________________________________
6 bodov

14. Napíšte krátky sloh na jednu z daných tém!
a) Bol som na rytierskom turnaji

b) Návšteva v stredovekom meste

5 bodov

Maximálny počet bodov:

65

Dosiahnutý počet bodov:
10
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Oldal 11

II. Uhorsko v dobe Arpádovcov
Pracovný list II/A

1.

a) Napíšte na príslušné miesto časovej priamky písmeno označujúce jednotlivé udalosti!
A = korunovácia Štefana I.

B = Zotmundov hrdinský čin

C = vymretie rodu Arpádovcov

900

1000

1100

1200

1300

b) Vyrátajte, koľko rokov uplynulo od zvolenia Štefana za knieža po bitku pri Muhi! ________

5 bodov

2. a) Vylúštite krížovku!
Knieža po Arpádovi.
Obydlie starých Maďarov.
Správna jednotka v Uhorsku.
Viera starých Maďarov.
Prvý cirkevný rád v Uhorsku.

b) Vysvetlite riešenie krížovky! __________________________________________________

c) Ktorý kráľ vytvoril túto funkciu? ______________________________________________

8 bodov

3. Kto bol
a) vychovávateľom kniežaťa Imricha?

__________________________________________

b) poslednou „zlatou vetvičkou”?

__________________________________________

c) panovník, ktorý vydal Zlatú bulu?

__________________________________________

d) kronikárom Ladislava Kumánskeho? __________________________________________
e) Vajk?

__________________________________________
11

5 bodov
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Oldal 12

4. Napíšte vysvetlenie k obrázku!

4 body

5.

a) Napíšte na zodpovedajúce miesto mapky: Ostrihom, Budín, Sedmohradsko!
b) Nakreslite cestu tatárskeho vojska po Muhi!
c) Zakrúžkujte miesto korunovácie Štefana I.!

5 bodov

12
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6.

7/5/09

2:15 PM

Oldal 13

Vyberte si konštatovania, ktoré sa hodia k menám panovníkov! (Niektoré nepatria ani k jednému.)
Koloman Učený: _______________________

Ondrej II.: _______________________

1. Vychovávali ho v Byzancii. • 2. Dobyl Chorvátsko. • 3. Zakázal túlanie sa. • 4. Bol v Svätej
zemi. • 5. Nariadil platiť clo. • 6. Dobyl Dalmáciu. • 7. Svojim prívržencom daroval územia
veľké ako stolice. • 8. Vymenoval prvého hlavného kancelára. • 9. Nechal oslepiť knieža
Álmoša. • 10. Dosiahol, aby Štefana I. vyhlásili za svätého.

7 bodov

7. Podčiarknite slovo, ktoré chýba z vety!

8.

a) Starí Maďari počas koristníckych nájazdov neboli na území _________.
Anglicko
Španielsko
Rakúsko

Turecko

b) Archeológovia nenašli _________ v hrobe staromaďarského bojovníka.
Kosák
šabľu
opasok

tulec

c) _________ sa dostal na uhorský trón dvakrát.
Samuel Aba
Ondrej I.

Peter Orseolo

Šalamún

d) Pohanskú vzburu v Békéšskej župe viedol _________.
Vazul
Vata
Kopáň

Levente

e) Najznámejšie dni zákona boli v _________.
v Ostrihome
Budíne

Bratislave

Stoličnom Belehrade

5 bodov

Dokončite vety!
a) Pri Augsburgu utrpeli starí Maďari porážku, lebo ___________________________________
b) Koloman Učený zmiernil prísne zákony Ladislava I., lebo ___________________________
c) Belo III. nariadil vytvoriť kanceláriu, lebo ________________________________________
d) Po smrti Štefana I. vypukol spor o trón, lebo ______________________________________
8 bodov

9.

Vysvetlite pojmy!
Malé Kumánsko: ____________________________________________________________
hojnosť: _____________________________________________________________________
spory o trón: _________________________________________________________________
6 bodov

13
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Oldal 14

10. a) Vymenujte tri umelecké pamiatky z doby Arpádovcov!
_______________________
4 body

_______________________

_______________________

b) V akom štýle boli postavené? __________________________________________________

11. Vlastnými slovami zhrňte podstatu citovaného zákona!
„Desať dedín nech postaví kostol, ktorý musia vybaviť dvoma pozemkami a otrokmi, koňmi a
kobylami, šiestimi volmi a dvoma kravami, 30 kusmi hydiny. O odev a oltárne pokrývky sa
postará kráľ, o kňazov a knihy biskup.”

3 body

12. Napíšte krátky sloh o jednom z pojmov!
a) Zakladanie uhorského štátu
b) Druhé zakladanie štátu

5 bodov

Maximálny počet bodov:

65

Dosiahnutý počet bodov:
14
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Pracovný list II/B

1.

a) Napíšte na príslušné miesto časovej priamky písmeno označujúce jednotlivé udalosti!
A = porážka pri Augsburgu
B = Založenie štátu
C = bitka pri Muhi

900

1000

1100

1200

1300

b) Vyrátajte, koľko rokov uplynulo od zvolenia Štefana za knieža a vymretím rodu Arpádovcov!
5 bodov

2. a) Vylúštite krížovku!
Členom tohoto rádu bol Juliánus.
Nástupník Štefana.
Látka vyrobená z vlny.
Syn Štefana Svätého.
Vedúci župy.
Kov Štefanom razených mincí.
Vydal zlatú bulu.
Dobyl Dalmáciu.
b) Vysvetlite riešenie krížovky! __________________________________________________

c) Pojem riešenia s ktorým kráľom súvisí? _________________________________________

3.

8 bodov

Kto bol
a) Strýkom kráľa Štefana?

__________________________________

b) Anonymným kronikárom Belu III.?

__________________________________

c) Pápež, ktorý daroval Štefanovi korunu?

___________________________________

d) Dobyvateľ Chorvátska?

__________________________________

e) Kto prvý pozval vierozvestov do krajiny?

___________________________________

15

5 bodov
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4. Napíšte vysvetlenie k obrázku!

4 body

5.

a) Napíšte na príslušné miesto mapky: Stoličný Belehrad, Békéš, Muhi.
b) Nakreslite trasu úteku Belu IV.!
c) Zakrúžkujte miesto najznámejších dní zákona!

5 bodov

16
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6.
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Oldal 17

Vyberte si konštatovania, ktoré sa hodia k menám panovníkov! (Niektoré nepatria ani k jednému.)
Ladislav I.: __________________________

Belo III.: __________________________

1. Vychovávali ho v Byzancii. • 2. Dobyl Chorvátsko. • 3. Zakázal túlanie sa. • 4. Bol v Svätej
zemi. • 5. Nariadil platiť clo. • 6. Dobyl Dalmáciu. • 7. Svojim prívržencom daroval územia
veľké ako stolice. • 8. Vymenoval prvého hlavného kancelára. • 9. Nechal oslepiť knieža
Álmoša • 10. Dosiahol, aby Štefana I. vyhlásili za svätého.

7.

7 bodov

Podčiarknite slovo, ktoré chýba z vety!
a) Archeológovia nenašli _________ v hrobe staromaďarského bojovníka.
kosák
motyku
chomút
rýľ

8.

b) _________ sa nezúčastnil na koristníckych výpravách.
Gejza
Lehel
Botond

Bulču

c) Prvý kláštor v Uhorsku založili v _________.
Ostrihome
Pannonhalme
Stoličnom Belehrade

Kaloči

d) _________ bojoval proti nemeckému cisárovi.
Vata
Vazul
Zotmund

Kopáň

e) Úlohou županov nebolo _________.
súdenie
vedenie armády

prijímanie zákonov

vyberanie daní

5 bodov

Dokončite vety!
a) Západná Európa zo začiatku mala z Maďarov strach, lebo __________________________
b) Štefan I. nechal Vazulovi vypichnúť oči, lebo ____________________________________
c) Roku 1222 Ondrej II. vydal Zlatú bulu, lebo _____________________________________
d) „Poslednou zlatou vetvičkou” bol Ondrej III., lebo ________________________________
8 bodov

9.

Vysvetlite pojmy!
Jászság (územie Jazygovcov): ___________________________________________________
nedostatok: __________________________________________________________________
pohanská vzbura: _____________________________________________________________
6 bodov

17
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Oldal 18

10. a) Vymenujte tri umelecké pamiatky z doby Arpádovcov!
______________________
4 body

______________________

______________________

b) V akom štýle boli postavené? __________________________________________________

11. Vlastnými slovami zhrňte podstatu citovaného zákona!
„Keď niektorý kňaz či župan, alebo iná veriaca osoba vidí niekoho v nedeľu s volmi pracovať, musia mu odobrať vola a dať zjesť hradnému ľudu. Ak pracuje s koňmi, majú mu zobrať
koňa, ktorého však môže majiteľ vykúpiť volom, a vola môžu zjesť, ako sme už povedali.”

3 body

12. Napíšte krátky sloh o jednom z pojmov!
a) Zakladanie uhorského štátu
b) Druhé zakladanie štátu

5 bodov

Maximálny počet bodov:

65

Dosiahnutý počet bodov:
18

