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POČÁTKY  ČESKÉHO  STÁTU 
 
1. V Čechách vládl panovnický rod ………………… z kmene ………… Svůj původ odvozovali od bájného knížete ………….. a  
    jeho manželky ……………. Prvním historicky známým knížetem se stal ………… a jeho manželka se jmenovala ……………. 
    Přenesli sídlo z ……………….. do ………….. Byli pokřtěni na ………………. arcibiskupem ……………. 
 
2. Spoj letopočet s událostí: 
    935    vyvraždění Slavníkovců 
    955    založeno biskupství v Praze 
    973    Vratislav II. králem 
    995    zavraždění Václava 
    1085   Vladislav II. králem 
    1158   bitva na Lechu 
 
3. Vysvětli pojmy: 
    investitura: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
    desátek: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
    robota: ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
    denáry: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
    tribut pacis: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
    stařešinský řád: …………………………………………………………………………………………………………………… 
    dvojpolní systém: ………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Jaký byl vztah mezi: 
    a) Ludmilou a Václavem: ……………………………………………………….. 
    b) Ludmilou a Drahomírou: …………………………………………………….. 
    c) Václavem a Boleslavem I.: …………………………………………………... 
    d) Václavem a Jindřichem Ptáčníkem: …………………………………………. 
    e) Boleslavem III., Jaromírem a Oldřichem: …………………………………… 
 
5. Spoj dvojice:      6. Druhým biskupem pražského biskupství byl …………….. Pocházel z rodu 
    Oldřich   Jitka        ………………….., který měl své sídlo v ……………………… Ostatky  
    Přemysl Oráč  Judita        tohoto biskupa byly uloženy v polském městě …………….. Do Prahy je 
    Vladislav II.   Božena       nechal převést kníže ………………… 
    Břetislav   Ludmila 
    Bořivoj   Libuše  
 
7. Jmenuj alespoň 2 mnišské řády: …………… a ……………. 
 
8. Doplň do pyramidy jednotlivé vrstvy společnosti: svobodní, církev, poddaní, šlechta, kníže 
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Řešení: 
1. Přemyslovci, Čechů, Přemysla Oráče, Libuše, Bořivoj, Ludmila, Levého Hradce, Prahy, Velké Moravě, Metodějem 
2. 935 – zavraždění Václava 
    955 – bitva na Lechu 
    973 – založeno biskupství v Praze 
    995 – vyvraždění Slavníkovců 
    1085 – Vratislav II. králem 
    1158 – Vladislav II. králem 
3. dosazování církevních hodnostářů do úřadu 
    desetina úrody 
    práce poddaného pro vrchnost 
    stříbrné mince 
    daň míru 
    na trůn nastupuje nejstarší z rodu Přemyslovců 
    pole je rozděleno na 2 části – jař a úhor 
4. a) babička a vnuk 
    b) babička a matka Václava, Drahomíra nechala Ludmilu uškrtit 
    c) bratři, Boleslav nechal Václava zavraždit 
    d) Václav odváděl Jindřichovi tribut pacis 
    e) bratři, vzájemně soupeřili o moc 
5. Oldřich a Božena, Přemysl Oráč a Libuše, Vladislav II. a Judita, Břetislav a Jitka, Bořivoj a Ludmila 
6. sv. Vojtěch, Slavníkovců, Libici nad Cidlinou, Hnězdně, Břetislav I. 
7. benediktini, cisterciáci, premonstráti 
8. kníže, šlechta, církev, svobodní, poddaní 
    
    


