
Opakování učiva z dějepisu – novověk II. 

(Velká francouzská revoluce – biedermeier) 
 

1) Kdo vládl ve Francii před revolucí? 

2) Čím se prohlásil 3. stav, co požadoval? 

3) Kdy a čím začala francouzská buržoazní revoluce? 

4) Jaké bylo heslo revoluce? 

5) S kterými soupeři Napoleon: 

a) prohrával – 

b) vyhrával – 

6) K datu z doby napoleonské přiřaď událost: 

a) 1799 – 

b) 1805 – 

c) 2. 12. 1805 – 

d) 1806 – 

e) 1812 – 

f) 1813 –  

g) 1815 – 

7) Kde byl Napoleon ve vyhnanství? 

8) Kdy a o čem jednal vídeňský kongres? 

 

9) Kolik osad bylo základem USA, kde se nacházely? 

10) Proč došlo k válce mezi osadami a Anglií? 

11) Kdy bylo vydáno Prohlášení nezávislosti? 

12) Kdo se stal 1. prezidentem USA? 

13) Na obrázcích jsou události spjaté s buržoazními revolucemi v různých zemích. Jaké události 

zobrazují a v kterých zemích k nim došlo? 
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14) Které zemi se říkalo „dílna světa“ a proč? 

15) Jaké nové dopravní prostředky se objevily v životě lidí? Jaké výhody přinesly? 

 

 
16) Které nové vědní obory se rozvíjely na přelomu 18. a 19. stol.? 

17) Co je na obrázku? 

 

 

18) Které znaky jsou typické pro klasicistní stavby? 

 

19) Co je typické pro romantismus? 

 
20) Uveď 1 stavbu: 

a) klasicistní – 

b) romantickou – 

21) Rozhodni, která z vyobrazených staveb je klasicistní (K), romantická (R): 

 

 

 

 

 

 

 

22) V jakém slohu jsou postaveny následující stavby: 

a) Hluboká – 

b) Braniborská brána – 

c) Tylovo divadlo v Praze – 

d) Hrádek u Nechanic - 

23) Uveď 1 klasicistního hudebního skladatele: 

24) Uveď 1 klasicistního spisovatele: 

25) Uveď 1 romantického malíře: 
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26) Kdo je autorem malířské výzdoby pražského orloje? 

27) Uveď 1 autora romantické literatury: 

28) Kdo byli: 

a) Maxmilian Robespierre – 

b) Marie Antoinetta – 

c) Napoleon Bonaparte – 

d) M. I. Kutuzov – 

e) bratranci Veverkové – 

f) G. Stephenson – 

g) L. Galvani – 

h) A. Volta – 

i) L. Pasteur – 

j) Ch. Darwin – 

k) J. E. Purkyně – 

l) J. Ressel – 

m) W. A. Mozart – 

n) J. de Lafontaine – 

o) J. Mánes – 

p) K. H. Mácha – 

q) J. W. Goethe – 

29) Vysvětli: 

a) absolutismus – 

b) Bastila – 

c) jakobíni – 

d) gilotina – 

e) bitva „tří císařů“ – 

f) „bitva národů“ – 

g) kontinentální blokáda - 

h) Kongres – 

i) průmyslová revoluce – 

j) ruchadlo – 

k) klasicismus – 

l) empír – 

m) romantismus – 

n) biedermeier –  


