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Anotace: Prověřovací test z dějin- manufaktury a první stroje, národní obrození - čtení 

s porozuměním, vyznačování správných odpovědí a doplňování informací. 

Zdroj textu: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prověřovací práce z dějin:  manufaktury a první stroje, národní obrození 

                                                                    jméno: ______________________ 

 

* označuj správnou odpověď ( nejlépe výraznou pastelkou) 

 

Dnešním testem se ocitáme v polovině 18. století, kdy již řemeslná výroba nestačila pokrývat 

požadavky většího počtu obyvatel. Proto začaly vznikat velké dílny, kterým se říkalo 

manufaktury.                                                                                                                                                         

V manufakturách pracovalo  *   méně dělníků      více dělníků      -než řemeslnických 

provozech.                                                                                                                                               

Popiš svými slovy, čím se vyznačovala práce dělníků v manufakturách- _________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Nejvíc takových manufaktur vznikalo v *   obuvnické výrobě    textilní výrobě   potravinářské 

výrobě.  

Postupně byly do manufaktur zaváděny stroje, zejména parní stroje. První parní stroj sestrojil 

*   James Watt        Jules Verne                                                                                                                                    

Zaváděním strojů do výroby  začaly vznikat první továrny. Do továren přicházeli noví dělníci 

( muži, ženy i děti ).  Jejich práce byla nelehká a špatně placená.                                                                                                                                            

Také čeští vynálezci nezůstali pozadu.                                                                                                                                                                   

První parní stroj v českých zemích vymyslel František Josef *  Gerstner     Procházka     Diviš   

Lodní šroub vynalezl Josef  * Ressel     Hora   Veverka                                                                           

Bleskosvod sestrojil farář Prokop * Diviš  Dvořák  Popelka                                                                              

Bratranci * Oříškové   Veverkové   Liškové    zdokonalili pluh k orání půdy                                   

Pojďme si shrnout celé 19. století. Jedním slovem se dá nazvat 19. století stoletím _________. 

 

Za vlády Marie Terezie a Josefa II. nastalo období poněmčování. Bylo rozhodnuto, že jedinou 

úřední řečí bude ________________.                                                                                                     

Čeština se vytrácela ze života společnosti. Na obranu české vlasti začali vystupovat                                        

*   vlastizrádci    vlastenci                                                                                                                                      

Těmto lidem také říkáme         * národní buditelé         národní vzbouřenci                                   

Vysvětli proč _________________________________________________________ 



Spisovatelé začali psát česky, začaly se vydávat české knihy, v Praze byla založena 

Krameriova Česká expedice, což bylo                                                                                                                  

* první česká expedice na Severní pól      české knihkupectví a vydavatelství                                                                                                                                  

K šíření češtiny přispívalo i divadlo. Na dnešním Václavském náměstí byla postavená dřevěná 

budova, kde se hrálo česky. Divadlo se jmenovalo * Dřevěnice   Bouda   Srub                                         

Celá tato doba obrany proti poněmčování se jmenuje ______________________________ 

Mezi významné osobnosti české vědy a kultury této doby patří historik *                                                   

František Palášek                        František Palacký   

Dramatik a herec Josef Kajetán Tyl napsal mnoho divadelních her. Jedna z těchto her má 

velký význam i pro současnost. Je to hra Fidlovačka aneb žádný ____________ a žádná 

___________. V této hře poprvé zazněla píseň- ________________________, která se v roce 

1920 stala ___________________________________.  

Tato doba dala možnost vzniku prvním muzeím, v městech se zakládaly vlastenecké spolky, 

čtenářské kroužky i ochotnická divadla. Pořádaly se taneční zábavy a první bály. Vysvětli, co 

je to ochotnické divadlo- 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Poznámka:    Opět budeš dostávat odměnu za správně zodpovězené otázky. 

Tentokrát to budou české knihy z Krameriovy České expedice. Majitel / 

majitelka největšího počtu knih se stane vítězem / vítězkou tohoto testu. Přeji 

mnoho úspěchů. 

 

Hodnocení: 

 

 

 

 



Prověřovací práce z dějin:  manufaktury a první stroje, národní obrození 

                                                                    jméno: ______________________ 

 

* označuj správnou odpověď ( nejlépe výraznou pastelkou) 

 

Dnešním testem se ocitáme v polovině 18. století, kdy již řemeslná výroba nestačila pokrývat 

požadavky většího počtu obyvatel. Proto začaly vznikat velké dílny, kterým se říkalo 

manufaktury.                                                                                                                                                         

V manufakturách pracovalo  *   méně dělníků      více dělníků      -než řemeslnických 

provozech.                                                                                                                                               

Popiš svými slovy, čím se vyznačovala práce dělníků v manufakturách- každý dělník 

zpracovával určitou část výrobku, ne celý výrobek. Dělník měl větší zručnost a mohl vyrobit 

více výrobků.  

Nejvíc takových manufaktur vznikalo v *   obuvnické výrobě    textilní výrobě   potravinářské 

výrobě.  

Postupně byly do manufaktur zaváděny stroje, zejména parní stroje. První parní stroj sestrojil 

*   James Watt        Jules Verne                                                                                                                                    

Zaváděním strojů do výroby  začaly vznikat první továrny. Do továren přicházeli noví dělníci 

( muži, ženy i děti ).  Jejich práce byla nelehká a špatně placená.                                                                                                                                            

Také čeští vynálezci nezůstali pozadu.                                                                                                                                                                   

První parní stroj v českých zemích vymyslel František Josef *  Gerstner     Procházka     Diviš   

Lodní šroub vynalezl Josef  * Ressel     Hora   Veverka                                                                           

Bleskosvod sestrojil farář Prokop * Diviš  Dvořák  Popelka                                                                              

Bratranci * Oříškové   Veverkové   Liškové    zdokonalili pluh k orání půdy                                   

Pojďme si shrnout celé 19. století. Jedním slovem se dá nazvat 19. století stoletím páry. 

 

Za vlády Marie Terezie a Josefa II. nastalo období poněmčování. Bylo rozhodnuto, že jedinou 

úřední řečí bude němčina.                                                                                                     

Čeština se vytrácela ze života společnosti. Na obranu české vlasti začali vystupovat                                        

*   vlastizrádci    vlastenci                                                                                                                                      

Těmto lidem také říkáme         * národní buditelé         národní vzbouřenci                                   

Vysvětli proč-      probouzeli český národ 



Spisovatelé začali psát česky, začaly se vydávat české knihy, v Praze byla založena 

Krameriova Česká expedice, což bylo                                                                                                                  

* první česká expedice na Severní pól      české knihkupectví a vydavatelství                                                                                                                                  

K šíření češtiny přispívalo i divadlo. Na dnešním Václavském náměstí byla postavená dřevěná 

budova, kde se hrálo česky. Divadlo se jmenovalo * Dřevěnice   Bouda   Srub                                         

Celá tato doba obrany proti poněmčování se jmenuje národní obrození 

Mezi významné osobnosti české vědy a kultury této doby patří historik *                                                   

František Palášek                        František Palacký   

Dramatik a herec Josef Kajetán Tyl napsal mnoho divadelních her. Jedna z těchto her má 

velký význam i pro současnost. Je to hra Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka. V této 

hře poprvé zazněla píseň- Kde domov můj, která se v roce 1920 stala českou státní hymnou. 

Tato doba dala možnost vzniku prvním muzeím, v městech se zakládaly vlastenecké spolky, 

čtenářské kroužky i ochotnická divadla. Pořádaly se taneční zábavy a první bály. Vysvětli, co 

je to ochotnické divadlo- 

V ochotnickém divadle hrají herci, kteří mají divadlo jako koníčka.  

 

 

 

 

 

Poznámka:    Opět budeš dostávat odměnu za správně zodpovězené otázky. 

Tentokrát to budou české knihy z Krameriovy České expedice. Majitel / 

majitelka největšího počtu knih se stane vítězem / vítězkou tohoto testu. Přeji 

mnoho úspěchů. 

 

Hodnocení: 

 


