
Opakování učiva z dějepisu – novověk I. 

1) Jaké byly příčiny anglické revoluce? 

2) Kdy se začal užívat název Velká Británie? 

3) Komu se říkalo král „Slunce“ a proč? 

4) Jak se jmenuje zámek na obrázku? Stojí ve Francii. 

 

 

 

 

 

 

 

5) Proč a kdy došlo k válce o španělské dědictví, kdo v ní bojoval, jak skončila? 

 

6) Proč usiloval Petr I. o přístup k Baltu? 

7) Uveď dvě reformy Petra I.: 

8) Kdo z ruských panovníků získal přístup k Černému moři? 

9) Kdy a mezi které státy bylo Polsko rozděleno a jaký to pro něj mělo následek? 

10) Které dva státy v Německu byly po 30-tileté válce nejsilnější, kdo v nich vládl?  

11) Komu se říkalo „král vojáků“? 

12) Koho zobrazovalo barokní sochařství? 

13) Na obrázku je nejznámější ze světců zobrazovaných v době baroka – který? Kde 

v našem okolí byste našli jeho sochu? 

 

 

 

 

14) Uveď dva barokní malíře: 

15) Uveď nejvýznamnějšího barokního skladatele: 

16) Jak se nazývá druh baroka vyobrazený na obrázku? 

 

  



17) Vyber typický rokokový ornament: 

 

18) S čím je u nás spjato baroko? 

19) Jak se jmenuje naše nejznámější barokní stavba, kdo byli její stavitelé: 

20) Kdo se podílel na sochařské výzdobě Karlova mostu? 

21) Uveď jednoho českého barokního malíře: 

22) Komu se říkalo „božský Čech“ a proč? 

23) Kdo a kdy vydal pragmatickou sankci, co zaručovala? 

24) Na kolik dnů v týdnu byla stanovena robota? 

25) Ve které zemi se nejvíce rozvíjelo osvícenství? 

26) Jaké se objevily nové přístroje ve fyzice? Pojmenuj je: 

                                           

 

 

 

 

 

27) Kdo vynalezl bleskosvod? 

28) Uveď jednoho objevitele 18. století: 

29) Na obrázku je nejvýznamnější osvícenské dílo. Jak se jmenuje?       

 

              

30) Které války musela po nástupu na trůn vybojovat Marie Terezie, jak dopadly? 

31) Uveď dvě reformy Marie Terezie: 

32) Kdy byl zaveden školní řád? 

33) Co se vyučovalo v triviálních školách? 

34) Které dva patenty vydal Josef II.? 

35) Proč se Josefu II. říkalo „selský“ císař? 

36) Vysvětli: 

a) buržoazie - 

b) absolutismus -  

c) konstituční monarchie - 

d) samoděržaví - 

e) baroko - 

f) šerosvit - 



g) rokoko – 

h) Klementinum - 

i) selské baroko - 

j) robota – 

k) osvícenství – 

l) toleranční patent – 

37) Kdo byli:  

a) O. Cromwell – 

b) Richelieu – 

c) Romanovci -  

d) nevolník – 

e) Petr I. -    

f) Kateřina II. – 

g) Rembrandt – 

h) P. P. Rubens – 

i) V. Hollar – 

j) Moliére – 

k) J. S. Bach – 

l) K. + K. I. Dientzenhoferové – 

m) J. B. Santini – 

n) M. Brokoff – 

o) M. Braun – 

p) K. Škréta – 

q) A. Michna z Otradovic – 

r) J. Mysliveček – 

s) Jan Sladký Kozina – 

t) P. Diviš – 

u) C. Linné – 

v) A. Lavoisier – 

w) J. Cook – 

x) I. Newton – 

y) J. J. Rousseau – 

z) Voltaire – 

 


