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Anotace:          Test pro žáky 4. ročníku – Přemyslovci. 

Zdroj textu: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přemyslovci                                 test   4. ročník                       jméno: ___________________ 

* označuj správnou odpověď ( nejlépe výraznou pastelkou) 

Kdo byl podle pověsti zakladatelem rodu Přemyslovců?   * 

Přemysl Braniborský                Přemysl Oráč ze Stadic                   Přemysl Habsburský 

Během 10. století začíná vznikat český stát s vládnoucím rodem Přemyslovců.                            

První vládci byli? *                              králové                   císaři                    knížata 

První Přemyslovec, o kterém se dochovaly písemné zprávy byl? *                                          

Bořivoj                                 svatý Václav                         svatý Cyril 

V zlých dobách pro náš národ se lidé obraceli ke svému patronovi( ochránci).                              

Kdo byl tento ochránce? *          svatý Oldřich              svatý Václav               svatý Vojtěch 

Život v době vlády prvních Přemyslovců byl velmi drsný. Jak vypadala v té době naše 

země? Kde lidé žili?  Jak lidé žili?                                                                  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Vzdělanost v této době byla šířena představiteli? *     rytířů          řemeslníků       církve 

Za vlády přemyslovských knížat začaly vznikat stavby v románském slohu. Jak 

vypadaly typické stavby tohoto slohu- rotundy? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Za vlády prvních Přemyslovců žil slavný kronikář Kosmas, který působil jako kněz 

v Praze a napsal Kroniku českou. Jakým písmem byla tato kronika napsána? 

___________________ 

13. století je dobou rozkvětu českého státu. V této době u nás vznikají…doplň           

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Přemysl Otakar I. byl uznáván u ostatních evropských panovníků i u papeže.                   

V roce 1212 získal od německého krále listinu, která se nazývala…* 

Zlatá bula sicilská                        Zlatá bula německá                     Zlatá bula pražská 



Tato listina potvrzovala, že se dědí…_______________________________________ 

Přemysl Otakar I. měl dceru Anežku a syna Václava. Kdo z nich byl v roce 1989 

svatořečen? ( prohlášen svatým)?_____________________________________ 

Přemysl Otakar II. byl velmi tvrdým válečníkem a smělým člověkem. Za své činy dostal 

pojmenování…* 

král bronzový a bojovný                                                    král železný a zlatý 

Přemysl Otakar II. se stal jedním z nejmocnějších evropských králů a pokusil se získat 

titul císaře. Tento titul nezískal a nepřátelství Rudolfa Habsburského s Přemyslem 

Otakarem II. vedlo …* 

k bitvě na Českém poli        k bitvě na Moravském poli       k bitvě na Německém poli                             

a zde roku 1278 české vojsko *                   bylo poraženo              zvítězilo         

 

Syn Přemysla Otakara II. měl v době, kdy měl usednout na trůn teprve 7 let. Jeho strýc 

Ota Braniborský jej * 

zvolil českým králem                           uvrhl do vězení             zasnoubil se svou dcerou     

 

Syn Václava II. -  Václav III. měl po smrti svého otce v držení tři koruny- českou, 

polskou, uherskou, avšak vládl pouze jeden rok. Proč?                   vysvětli svými slovy… 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

Za správně zodpovězenou otázku ti nakreslím královskou korunku.                 

Snaž se jich posbírat co nejvíc a staneš se králem/ královnou dnešního testu. 

 

 



Přemyslovci                                 test   4. ročník                       jméno: ___________________ 

* označuj správnou odpověď ( nejlépe výraznou pastelkou) 

Kdo byl podle pověsti zakladatelem rodu Přemyslovců?   * 

Přemysl Braniborský                Přemysl Oráč ze Stadic                   Přemysl Habsburský 

Během 10. století začíná vznikat český stát s vládnoucím rodem Přemyslovců.                            

První vládci byli? *                              králové                   císaři                    knížata 

První Přemyslovec, o kterém se dochovaly písemné zprávy byl? *                                          

Bořivoj                                 svatý Václav                         svatý Cyril 

V zlých dobách pro náš národ se lidé obraceli ke svému patronovi( ochránci).                              

Kdo byl tento ochránce? *          svatý Oldřich              svatý Václav               svatý Vojtěch 

Život v době vlády prvních Přemyslovců byl velmi drsný. Jak vypadala v té době naše 

země? Kde lidé žili?  Jak lidé žili?                                                                  

Země byla porostlá lesy, lidé žili převážně v nížinách kolem řek, chudáci bydleli 

v dřevěných chatrčích, bohatí v kamenných domech, kolem hradů se tvořily první 

osady, tam se provozovala řemesla. 

Vzdělanost v této době byla šířena představiteli? *     rytířů          řemeslníků       církve 

Za vlády přemyslovských knížat začaly vznikat stavby v románském slohu. Jak 

vypadaly typické stavby tohoto slohu- rotundy? 

Rotundy byly stavěny z kamene, stěny dosahovaly tloušťky i několika metrů, měly malá 

okna s obloukem, prostory rotundy byly malé a tmavé. 

Za vlády prvních Přemyslovců žil slavný kronikář Kosmas, který působil jako kněz 

v Praze a napsal Kroniku českou. Jakým písmem byla tato kronika napsána?  

latinsky 

13. století je dobou rozkvětu českého státu. V této době u nás vznikají…doplň           

V 13. století vznikají první města, která zakládali panovníci, kolem měst byly hradby, 

obyvatelé měst byli svobodní lidé, většinou řemeslníci. 

 

Přemysl Otakar I. byl uznáván u ostatních evropských panovníků i u papeže.                   

V roce 1212 získal od německého krále listinu, která se nazývala…* 

Zlatá bula sicilská                        Zlatá bula německá                     Zlatá bula pražská 

 



Tato listina potvrzovala, že se dědí        královský titul z otce na syna 

Přemysl Otakar I. měl dceru Anežku a syna Václava. Kdo z nich byl v roce 1989 

svatořečen? ( prohlášen svatým)?      Anežka ( svatá Anežka) 

Přemysl Otakar II. byl velmi tvrdým válečníkem a smělým člověkem. Za své činy dostal 

pojmenování…* 

král bronzový a bojovný                                                    král železný a zlatý 

Přemysl Otakar II. se stal jedním z nejmocnějších evropských králů a pokusil se získat 

titul císaře. Tento titul nezískal a nepřátelství Rudolfa Habsburského s Přemyslem 

Otakarem II. vedlo …* 

k bitvě na Českém poli        k bitvě na Moravském poli       k bitvě na Německém poli                             

a zde roku 1278 české vojsko *                   bylo poraženo              zvítězilo         

 

Syn Přemysla Otakara II. měl v době, kdy měl usednout na trůn teprve 7 let. Jeho strýc 

Ota Braniborský jej * 

zvolil českým králem                           uvrhl do vězení             zasnoubil se svou dcerou     

 

Syn Václava II. -  Václav III. měl po smrti svého otce v držení tři koruny- českou, 

polskou, uherskou, avšak vládl pouze jeden rok. Proč?                   vysvětli svými slovy… 

 

Chystal se zasáhnout proti polské bouřící se šlechtě, na cestě do Polska byl v Olomouci 

zavražděn neznámým vrahem. 

 

 

 

 

Za správně zodpovězenou otázku ti nakreslím královskou korunku.                 

Snaž se jich posbírat co nejvíc a staneš se králem/ královnou dnešního testu. 

 


