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1. Rytíři s křížem (křižáci) byli bojovníci ze střední a západní Evropy, kteří odjížděli na dlouhé        
    a náročné vojenské výpravy do oblasti Palestiny. Jaký úkol jim dal papež?

a) Prozkoumat nové, doposud neznámé krajiny.
b) Dobývat území s bohatými ložisky zlata a ropy.
c) Dobýt od muslimů zpět hrob Ježíše Krista v Jeruzalémě.
d) Ovládnout úžiny Bospor a Dardanely, které spojují Středozemní a Černé moře.

6. Území dnešní České republiky bylo v minulosti součástí vícero státních útvarů. Kterých?

a) Sámova říše, Velkomoravská říše, Franská říše, Československo
b) Sámova říše, Velkomoravská říše, Rakousko-Uhersko, Československo
c) Římská říše, Velkomoravská říše, Československo, Sovětský svaz
d) Velkomoravská říše, Byzantská říše, Uhersko, Československo

4. Mezi nejstarší … patřily Kutná Hora a Stříbro.  
    Do prázdného místa ve větě lze doplnit slova

a) česká okresní města.
b) sídla evropských univerzit.
c) báňská města v Čechách.
d) města ve východních Čechách.

5. Odkud k nám přišli učenci Cyril a Metoděj?

a) z Říma
b) ze Soluně (Byzantská říše)
c) z Číny
d) z Franské říše

8.  Asi nejznámější umělecká díla z období   
     středověku na území Česka pocházejí z dílny  
     Mistra Theodorika. Kde je můžeme vidět?

a) na Karlštejně
b) na Špilberku
c) v Plzni
d) na zámku Lednice

7. Mezi historickými památky v Česku turisté asi  
    nejčastěji navštěvují naše hrady. Který z nich  
    je největší?

a) Rábí
b) Karlštejn
c) Hukvaldy
d) Pražský hrad

2. Každé náboženství nazývá svá bohoslužebná  
    místa jinými názvy. Křesťani se modlí v koste- 
    le, židi v synagoze a muslimové

a) v mešitě.
b) v pagodě.
c) v minaretu.
d) v panteonu.

3. Slovo cech označuje

a) sdružení šlechticů v jedné zemi.
b) obchodní společnost v jednom městě.
c) organizaci řemeslníků téhož anebo  
    příbuzného řemesla.
d) spolek majitelů továren jednoho      
    průmyslového odvětví.


