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Anotace: Prověřovací test z dějin- Bitva na Bílé hoře a doba po Bílé hoře- čtení 

s porozuměním, vyznačování správných odpovědí a doplňování informací. 

Zdroj textu: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prověřovací práce z dějin: Bílá hora a doba po Bílé hoře                                                                     

                                                                    jméno: ______________________ 

* označuj správnou odpověď ( nejlépe výraznou pastelkou) 

Ocitli jsme se v 16. století, a to v době nástupu Habsburků na český trůn. 

Habsburkové chtěli neomezeně vládnout, a proto docházelo k  …                                                                                                                          

*  sporům mezi Habsburky a českou šlechtou      upevňování moci české šlechty       

Habsburkové začali omezovat *         nekatolické víry      katolické náboženství                                             

K čemu vedly rozpory mezi Habsburky a českou šlechtou? Rozepiš se 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Spor mezi Habsburky a českou šlechtou přerostl v dlouhou válku. Kolik let 

trvala?                                   *  10      20      30 

Ocitáme se v poválečné době. Jak vypadal život šlechty a jak vypadal život 

poddaných? Kde v této době převážně žila česká šlechta? 

________________________________________________________________  

Co patřilo k životu zámeckého panstva? Rozepiš se 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Co ještě patřilo k zámku? ( jaké budovy )  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

A jak vypadal život poddaných?  V čem spočíval jejich život? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Mohli se poddaní volně ženit / vdávat?   ANO / NE                                                                                                                                       



Muži často museli narukovat na vojenskou službu. Jak dlouho trvala tato 

vojenská služba? 

________________________________________________________________ 

V poválečné době byly ochromeny i řemesla a obchod ve městech. Řemeslníci 

se sdružovali v             * kluby            cechy                                                                                                  

Také se rozvíjela domácí výroba. Jak si představuješ takovou  domácí výrobu? 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Po válce se změnil i obraz měst.  Počet obyvatel  *          vzrostl      klesl                                                                                 

Kdo byli obyvatelé měst? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Jak se v tehdejších městech dbalo na hygienu?    *    hodně       málo  

Jaké epidemie (nemoci)  zde často propukaly?   _________________________ 

 

 

 

Poznámka:    Opět budeš dostávat odměnu za správně zodpovězené otázky. 

Tentokrát to budou šlechtické erby. Majitel / majitelka největšího počtu 

šlechtických erbů se stane uctívaným šlechticem/ šlechtičnou a vítězem tohoto 

testu. Přeji mnoho úspěchů. 

 

 

 

 

 

 



Prověřovací práce z dějin: Bílá hora a doba po Bílé hoře                                                                     

                                                                    jméno: ______________________ 

* označuj správnou odpověď ( nejlépe výraznou pastelkou) 

Ocitli jsme se v 16. století, a to v době nástupu Habsburků na český trůn. 

Habsburkové chtěli neomezeně vládnout, a proto docházelo k  …                                                                                                                          

*  sporům mezi Habsburky a českou šlechtou      upevňování moci české šlechty       

Habsburkové začali omezovat *         nekatolické víry      katolické náboženství                                             

K čemu vedly rozpory mezi Habsburky a českou šlechtou? Rozepiš se  

Rozpory vedly k vojenskému střetnutí- k bitvě na Bílé hoře.  Císařská armáda se 

střetla s vojskem českých pánů. Habsburkové zvítězili. Bitva rozhodla o osudu 

českého národa- doba temna. Habsburkové vládli naší zemi dalších 300 let.  

Povstalci- 27 českých pánů, byli popraveni v Praze na Staroměstském náměstí. 

Katolické náboženství se stalo jediné povolené. 

 

Spor mezi Habsburky a českou šlechtou přerostl v dlouhou válku. Kolik let 

trvala?                                   *  10      20      30 

Ocitáme se v poválečné době. Jak vypadal život šlechty a jak vypadal život 

poddaných? Kde v této době převážně žila česká šlechta?  

Česká šlechta žila na zámcích a v palácích. 

Co patřilo k životu zámeckého panstva? Rozepiš se 

Byly to zábavy, plesy, hostiny s vybranými lahůdkami, hony, jízdy v kočárech, 

na koních… 

Co ještě patřilo k zámku? ( jaké budovy )   

Byly to sýpky na obilí, mlýny, rybníky, pivovary… 

A jak vypadal život poddaných?  V čem spočíval jejich život?  

Život poddaných spočíval v těžké práci na polích. Museli polovinu týdne 

pracovat na panském. Museli vrchnosti platit různé poplatky. Nesměli se volně 

stěhovat, ženit ani prodávat pole… 

Mohli se poddaní volně ženit / vdávat?   ANO / NE                                                                                                                                       



Muži často museli narukovat na vojenskou službu. Jak dlouho trvala tato 

vojenská služba? 

Vojenská služba byla na mnoho let ( mnohdy i na celý život ). 

V poválečné době byly ochromeny i řemesla a obchod ve městech. Řemeslníci 

se sdružovali             * v kluby            v cechy                                                                                                  

Také se rozvíjela domácí výroba. Jak si představuješ takovou  domácí výrobu? 

Podíleli se na ní všichni členové rodiny, kteří pracovali v chaloupkách a své 

výrobky prodávali na jarmarcích.  

Po válce se změnil i obraz měst.  Počet obyvatel  *          vzrostl      klesl                                                                                 

Kdo byli obyvatelé měst?  

Řemeslníci, kupci, lékaři, lékárníci, písaři, kněží, sluhové, tovaryši, žebráci, 

chudina… 

Jak se v tehdejších městech dbalo na hygienu?    *    hodně       málo  

Jaké epidemie (nemoci)  zde často propukaly?   Mor, cholera 

 

 


