
Opakování učiva z dějepisu – novověk III. 

(české národní obrození – kultura na přelomu 19. a 20. století) 

1) Co bylo národní obrození? 

2) Vypiš znaky národa: 

3) Kdo byl představitelem rakouského absolutismu v době NO? 

4) Co bylo hlavním cílem 1. fáze NO, kdo byl hlavním představitelem této fáze, co sepsal? 

 

5) Jak se jmenovalo první nakladatelství českých knih, kdo byl jeho majitelem? 

6) Uveď alespoň 1 divadlo, v kterém se hrály české hry: 

7) O co se Češi zajímali v 2. fázi NO, kdo byl hlavním představitelem této fáze, co sepsal? 

 

8) Uveď jeden z vlastivědných ústavů, které vznikly v době NO: 

9) Kdo prosazoval myšlenku slovanské vzájemnosti, jaké dílo sepsal? 

10) Uveď vrcholné dílo národního obrození a jeho autora: 

 

11) Uveď alespoň jednoho dramatika doby národního obrození: 

12) Kdo napsal hru Fidlovačka, jaká píseň v ní poprvé zazněla? 

13) Jak se jmenovalo nakladatelství českých vědeckých knih? 

14) Pojmenuj významné osobnosti doby národního obrození: 

                           

 

 

 

                                  

 

 

15) Komu se říkalo „malý synovec velkého strýce“? 

16) Za co bojovaly Německo a Itálie v roce 1848, s jakým úspěchem? 

17) Kdy a kde se sešel Slovanský sjezd? 

18) Proč nedokončil Slovanský sjezd své jednání? 

19) Co bylo jediným úspěchem revoluce 1848 v Čechách? 

20) Který císař odstoupil v roce 1848, kdo se stal jeho nástupcem a jak se jmenovala manželka 

nového panovníka? 

  

…………………………………… …………………………………… …………………………… …………………………………… 



21) Pojmenuj vyobrazené technické vynálezy 19. století: 

 

                                                  

 

 

                                             

 

                                                 

ˇ 

 

 

 

22) Jaké nové materiály se využívaly ve stavebnictví? 

23) Kdy a kde se konala 1. světová průmyslová výstava, co bylo účelem těchto 

výstav? 

 

 

 

24) Která královna vládla v letech 1837-1901 ve Velké Británii? 

25) Na kolik let byla prodloužena povinná školní docházka? 

26) Co zobrazoval kritický realismus, uveď 1 představitele kritického realismu a jeho dílo: 

 

27) Kdy došlo ke sjednocení Itálie i Německa? 

28) Co znamená, že Německo bylo sjednoceno „krví a železem“, kdo ho sjednotil? 

 

29) Komu se říkalo „železný kancléř“?  

 
 
 
 
 
30) Bylo Rusko v 19. stol. státem průmyslovým či zaostalým? 

31) Kdo a kdy spolu bojoval v krymské válce, kdo zvítězil? 

…………………………………… ……………………………… …………………… …………………………… ……………………………………… 

…………………………………… ……………………………… ………………………… …………………………… ………………………… 



32) Kdy bylo v Rusku zrušeno nevolnictví? 

33) Proč se Balkánu říkalo „sud střelného prachu“? 

34) Proti komu bojovaly balkánské národy v druhé polovině 19. stol., s jakým úspěchem? 

 

35)  Kdo byl v 50. letech 19. století hlavním představitelem rakouského absolutismu? 

36) Kdy byl vydán Říjnový diplom, co bylo jeho obsahem? 

37) Kdy došlo k vytvoření Rakousko-Uherska? 

38) Kdy byla vydána tzv. prosincová ústava, pro kterou část říše a do kdy platila? 

 

39) Které město bylo politickým a správním střediskem Rakouska? 

40) Jak dlouho trvala pracovní doba na konci 19. stol.? 

41) Uveď 2 politické strany v Rakousku na konci 19. stol.: 

42) Kdy se konaly v Rakousku první volby dle všeobecného a rovného hlasovacího práva? 

43) Jak se jinak nazývá 2. průmyslová revoluce? 

44) Uveď tři vynálezy doby technicko-vědecké revoluce: 

 

45) Který český vynálezce využil elektřinu v praxi, co například sestrojil? 

 

46) Jaké nové dopravní prostředky se objevily v druhé polovině 19. stol.? 

 

47) Jak se jmenoval první automobil vyrobený v Čechách, kde byl vyroben? 

 

48) Kdy se konala Zemská jubilejní výstava v Praze, co patřilo k jejím největším atrakcím? 

 

49) Na jaké úrovni bylo rakouské školství? 

50) Jak se jmenovalo 1. dívčí gymnázium v Praze? 

K jakým uměleckým stylům patří následující obrázky? 

                                          

 

  



51) Následující obraz je od našeho nejznámějšího secesního malíře – od kterého? 

 

 

 
 
 
 
52) Uveď 1 českého sochaře konce 19. stol. a jeho dílo: 

53) Kdy byl položen základní kámen Národního divadla?  

54) Kdo se podílel na výzdobě Národního divadla? 

55) Kdy bylo otevřeno Národní divadlo (po požáru) a kterou operou? 

56) Uveď alespoň 1 českého hudební skladatele konce 19. stol.: 

57) Jak se jmenovala v té době světoznámá česká pěvkyně? 

58) Kdo byli: 

a) K. W. N. L. Metternich –  

b) J. Dobrovský – 

c) V. M. Kramerius – 

d) Fr. M. Pelcl –  

e) V. Thám – 

f) J. Jungmann – 

g) J. Kollár – 

h) P. J. Šafařík – 

i) Fr. Palacký – 

j) J. K. Tyl – 

k) V. K. Klicpera – 

l) J. J. Ryba – 

m) Napoleon III. –  

n) Windischgrätz – 

o) Ferdinand V. – 

p) František Josef I. – 

q) Sissi – 

r) Viktorie – 

s) Ch. Dickens – 

t) L. N. Tolstoj – 

u) O. von Bismarck – 

v) T. A. Edison – 



w) A. G. Bell – 

x) A. Nobel – 

y) Fr. Křižík – 

z) J. Neruda – 

aa) J. V. Myslbek – 

bb) L. Šaloun –  

cc) M. Aleš – 

dd) Ant. Slavíček – 

ee) A. Mucha – 

ff) B. Smetana – 

gg) A. Dvořák – 

hh) E. Destinová – 

59) Vysvětli: 

a) absolutismus – 

b) osvícenství – 

c) Česká expedice – 

d) „Bouda“ – 

e) Matice česká – 

f) austroslavismus – 

g) robota – 

h) velocipéd – 

i) kritický realismus – 

j) Říjnový diplom – 

k) dualismus – 

l) centralizace – 

m) říšská rada – 

n) technicko-vědecká revoluce – 

o) secese – 

p) impresionismus – 

q) kubismus – 


