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Anotace:          Test pro žáky 4. ročníku – Lucemburkové. 

Zdroj textu: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucemburkové                test   4. ročník                       jméno: ___________________ 

* označuj správnou odpověď( nejlépe výraznou pastelkou) 

 

Smrtí Václava III. rod Přemyslovců vymřel po meči. Co to znamená?  

Václav III. byl poslední muž z rodu                  Václav III. zemřel ránou mečem 

 

Česká šlechta si vybrala za krále vévodu Jana Lucemburského a oženila ho s princeznou 

Anežkou Českou                    Eliškou Přemyslovnou                  Anežkou Přemyslovnou 

 

Tato princezna byla: sestra zavražděného Václava III.    manželka zavražděného Václava III.    

 

Jan Lucemburský byl:                     dobrý diplomat      odvážný a lehkomyslný válečník   

 

Jan Lucemburský padl v bitvě u Kresčaku ve Francii. Po Janově smrti nastupuje na 

trůn jeho: 

bratr Václav                                 synovec  Václav                         syn Václav 

 

Tento panovník je známější pod jménem:     ________________________ 

Kde vyrůstal ?  ________________Byl vzdělaný?    ANO / NE ( označ správnou možnost) 

Tento panovník byl vynikající diplomat. Co to znamená? _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Tento panovník usiloval o zvelebení Prahy a mezi jeho největší zásluhy patří:(rozepiš se) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



Tento panovník panoval až do roku 1378, kdy v šedesáti dvou letech zemřel. Byl 

pohřben do královské hrobky v chrámu sv. Víta a při pohřbu byl nazván: 

Otcem vlasti                     Bratrem vlasti               Panovníkem vlasti                Králem vlasti 

 

Po jeho smrti nastoupil na trůn starší z jeho dvou synů Václav IV.  Proti němu 

vystupovala česká šlechta, ale i mladší bratr Zikmund. Za jeho vlády : 

země vzkvétala                                             nastaly zlé časy pro zemi 

 

Mnoho lidí umíralo na nemoc zvanou mor. Proč se tato nemoc rychle šířila? Jak tato 

nemoc vznikla?  

___________________________________________________________________________ 

 

V této době sílil odpor proti zkažené: 

církvi                           mládeži                     šlechtě                  vládě 

Co to byly odpustky? ________________________________________________________ 

 

Nastala doba Mistra Jana Husa, doba před vypuknutím husitských válek. Těch se 

Václav IV. nedožil. 

 

Nástupcem Václava IV. se stal jeho bratr  

Zikmund                     Vojtěch                     Jan            

 

V této době již naplno propukly husitské války a husité jeho volbu neuznali.  

 

Protože se opět jedná o královský test, můžeš znovu sbírat královské korunky              . 

Pokud  jich posbíráš co nejvíc, staneš se králem/ královnou dnešního testu. 

 

 

 



Lucemburkové                test   4. ročník                       jméno: ___________________ 

* označuj správnou odpověď( nejlépe výraznou pastelkou) 

 

Smrtí Václava III. rod Přemyslovců vymřel po meči. Co to znamená?  

Václav III. byl poslední muž z rodu                  Václav III. zemřel ránou mečem 

 

Česká šlechta si vybrala za krále vévodu Jana Lucemburského a oženila ho s princeznou 

Anežkou Českou                    Eliškou Přemyslovnou                  Anežkou Přemyslovnou 

 

Tato princezna byla: sestra zavražděného Václava III.    manželka zavražděného Václava III.    

 

Jan Lucemburský byl:                     dobrý diplomat      odvážný a lehkomyslný válečník   

 

Jan Lucemburský padl v bitvě u Kresčaku ve Francii. Po Janově smrti nastupuje na 

trůn jeho: 

bratr Václav                                 synovec  Václav                         syn Václav 

 

Tento panovník je známější pod jménem:     Karel IV. 

Kde vyrůstal ?  Ve Francii    Byl vzdělaný?    ANO / NE ( označ správnou možnost) 

Tento panovník byl vynikající diplomat. Co to znamená? 

Spory řešil mírovým jednáním, vyhýbal se válkám. 

Tento panovník usiloval o zvelebení Prahy a mezi jeho největší zásluhy patří:(rozepiš se) 

Založení Nového Města pražského, postavení Karlova mostu, opravení Pražského hradu 

a vystavění chrámu svatého Víta, postavení hradu Karlštejn- místo pro odpočinek a 

ochrana korunovačních klenot. Dále založení Karlovy univerzity v Praze.    … 

 

 

 



Tento panovník panoval až do roku 1378, kdy v šedesáti dvou letech zemřel. Byl 

pohřben do královské hrobky v chrámu sv. Víta a při pohřbu byl nazván: 

Otcem vlasti                     Bratrem vlasti               Panovníkem vlasti                Králem vlasti 

 

Po jeho smrti nastoupil na trůn starší z jeho dvou synů Václav IV.  Proti němu 

vystupovala česká šlechta, ale i mladší bratr Zikmund. Za jeho vlády : 

země vzkvétala                                             nastaly zlé časy pro zemi 

 

Mnoho lidí umíralo na nemoc zvanou mor. Proč se tato nemoc rychle šířila? Jak tato 

nemoc vznikla?   

Nemoc vznikla z šíření nezdravého prostředí středověkých měst- odpadky, výkaly. 

V této době sílil odpor proti zkažené: 

církvi                           mládeži                     šlechtě                  vládě 

Co to byly odpustky? 

Kartičky, kterými se bohatí lidé mohli vykoupit ze svých prohřešků. 

Nastala doba Mistra Jana Husa, doba před vypuknutím husitských válek. Těch se 

Václav IV. nedožil. 

 

Nástupcem Václava IV. se stal jeho bratr  

Zikmund                     Vojtěch                     Jan            

 

V této době již naplno propukly husitské války a husité jeho volbu neuznali.  

 

Protože se opět jedná o královský test, můžeš znovu sbírat královské korunky              . 

Pokud  jich posbíráš co nejvíc, staneš se králem/ královnou dnešního testu. 

 


