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Anotace: Prověřovací test z dějin- revoluční rok 1848, technický a kulturní rozvoj, vznik 

Rakouska- Uherska.  
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Prověřovací test - revoluční rok 1848, technický a kulturní rozvoj, vznik Rakouska- Uherska.  

                                                                                               jméno: ______________________ 

*označuj správnou odpověď ( nejlépe výraznou pastelkou) 

V první polovině 19. století poskytovaly rakouské úřady českému obyvatelstvu v Rakousku 

určité úlevy, přesto u občanů rostla nespokojenost a volalo se po…                                                                         

* zvolení nového císaře                  národní svobodě                                                                                      

Přišel rok 1848 a na mnohých místech Evropy propukaly * volby zastupitelů        revoluce  

Také v Praze došlo k                  * pouličním bojům          zvolení zastupitelů města                                            

Vzpomeneš si a popíšeš tuto situaci?  ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Jediným úspěchem tohoto roku 1848 bylo…                                                                                                                       

* zrušení nevolnictví                                     zrušení poddanství ( roboty)                                                       

Napiš, co to znamenalo. _______________________________________________________ 

Koncem roku 1848 došlo v Rakousku ke změně císaře. Na trůn nastoupil mladý…                                 

*    František  Josef  I.                  František  Habsburský                   František  Josef  II.      

K velkým změnám docházelo i v hospodářství a kultuře.  Byly zrušeny cechy, lidé začali 

podnikat, zmizely poslední manufaktury. Průmysl ovládla                                                                           

*   strojová velkovýroba            ruční výroba                                                                                                                  

Rozvíjel se textilní průmysl, strojírenská výroba, hutní i chemický průmysl, a to zásluhou 

rozvoje elektřiny.                                                                                                                                                        

Zásluhu na využívání elektrické energie v českých zemích měl vynálezce                                                                                                                        

*  František Křížek                   František Křižník                František Křižík                                                      

Jeho nejznámějším vynálezem byla předchůdkyně žárovky                                                                                         

* oblouková lampa               oblouková svíčka               oblouková pochodeň                         

Uvolnění poměrů v Rakousku umožnilo vydávat české knihy a noviny. Zakládaly se spolky. 

Vedle různých kulturních spolků byla založena tělovýchovná organizace    

*  Orel                Sup                Sokol                                                                                                                                                                                                                                 

Kde cvičili tito členové  TV jednoty?… _____________________    Najdeš tato místa i  



v současnosti a proč?- vysvětli a můžeš se rozepsat__________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

V roce 1867 na rozdíl od Čechů dosáhli Maďaři    * vyrovnání         zarovnání        narovnání                                      

Znamená to, že Rakouská monarchie byla rozdělena na *     čtyři      tři      dvě     části.                             

Jak se začala označovat monarchie?  Jaký byl její oficiální název? ______________________ 

Čechové taktéž usilovali o samostatnost. Kdo se postavil do boje za samostatnost českého  

národa?  ____________________________________                                                                           

 

Jaký byl vztah našich předků k divadlu? Velmi vřelý. Češi však stále neměli své české 

divadlo, a proto se čeští vlastenci rozhodli o postavení svého Národního divadla v Praze. 

Začala sbírka na jeho stavbu. Divadlo bylo postaveno a na jeho výzdobě se mimo jiných 

podíleli i sochař Josef Václav Myslbek a malíř Mikoláš Aleš. Krátce po slavnostním otevření 

Národního divadla v něm vypukl požár, který divadlo téměř zničil. Začaly nové sbírky, 

divadlo bylo brzy opraveno a v roce 1883 bylo znovuotevřeno slavnostním představením 

opery                               

*   Ludmila     Marie    Libuše                                                                                                                                         

hudebního skladatele    * Antonína Dvořáka             Bedřicha Smetany       

Určitě si vzpomeneš na předehru k této opeře. Napiš, kdy a při jaké příležitosti tuto předehru 

můžeš slyšet.  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Poznámka: Opět budeš dostávat odměnu za správně zodpovězené otázky. 

Tentokrát to budou součástky, které pomohou mechanikům Laurinovi 

s Klementem při výrobě motocyklů. Majitel / majitelka největšího počtu 

součástek se stane vítězem / vítězkou tohoto testu. Přeji mnoho úspěchů. 

 



Prověřovací test - revoluční rok 1848, technický a kulturní rozvoj, vznik Rakouska- Uherska.  

                                                                                               jméno: ______________________ 

*označuj správnou odpověď ( nejlépe výraznou pastelkou) 

V první polovině 19. století poskytovaly rakouské úřady českému obyvatelstvu v Rakousku 

určité úlevy, přesto u občanů rostla nespokojenost a volalo se po…                                                                         

* zvolení nového císaře                  národní svobodě                                                                                      

Přišel rok 1848 a na mnohých místech Evropy propukaly * volby zastupitelů        revoluce  

Také v Praze došlo k                  * pouličním bojům          zvolení zastupitelů města                                            

Vzpomeneš si a popíšeš tuto situaci?  Pražané stavěli proti vojsku ochranné hradby- barikády. 

Povstalci však byli špatně vyzbrojeni a brzy se ukázala převaha vojska. Došlo k porážce 

revolucionářů. Rakousko se opět stalo policejním státem. 

Jediným úspěchem tohoto roku 1848 bylo…                                                                                                                       

* zrušení nevolnictví                                     zrušení poddanství ( roboty)                                                       

Napiš, co to znamenalo. Všichni lidé, i lidé na vesnici se stali svobodnými občany. 

Koncem roku 1848 došlo v Rakousku ke změně císaře. Na trůn nastoupil mladý…                                 

*    František  Josef  I.                  František  Habsburský                   František  Josef  II.      

K velkým změnám docházelo i v hospodářství a kultuře.  Byly zrušeny cechy, lidé začali 

podnikat, zmizely poslední manufaktury. Průmysl ovládla                                                                           

*   strojová velkovýroba            ruční výroba                                                                                                                  

Rozvíjel se textilní průmysl, strojírenská výroba, hutní i chemický průmysl, a to zásluhou 

rozvoje elektřiny.                                                                                                                                                        

Zásluhu na využívání elektrické energie v českých zemích měl vynálezce                                                                                                                        

*  František Křížek                   František Křižník                František Křižík                                                      

Jeho nejznámějším vynálezem byla předchůdkyně žárovky                                                                                         

* oblouková lampa               oblouková svíčka               oblouková pochodeň                         

Uvolnění poměrů v Rakousku umožnilo vydávat české knihy a noviny. Zakládaly se spolky. 

Vedle různých kulturních spolků byla založena tělovýchovná organizace    

*  Orel                Sup                Sokol                                                                                                                                                                                                                                 

Kde cvičili tito členové  TV jednoty?… cvičili v sokolovnách         Najdeš tato místa i  

v současnosti a proč?- vysvětli a můžeš se rozepsat           



Sokolovny jsou i v současnosti.  Jsou to místa pro setkávání a kulturní vystoupení v různých 

obcích. Sokol jako Tv organizace existuje i v současnosti. Sokolové mají své slety- cvičení na 

velkém stadionu.   

 

V roce 1867 na rozdíl od Čechů dosáhli Maďaři    * vyrovnání         zarovnání        narovnání                                      

Znamená to, že Rakouská monarchie byla rozdělena na *     čtyři      tři      dvě     části.                             

Jak se začala označovat monarchie?  Jaký byl její oficiální název? Rakousko- Uherská 

monarchie. 

Čechové taktéž usilovali o samostatnost. Kdo se postavil do boje za samostatnost českého  

národa?  Tomáš Garrigue Masaryk                                                                

 

Jaký byl vztah našich předků k divadlu? Velmi vřelý. Češi však stále neměli své české 

divadlo, a proto se čeští vlastenci rozhodli o postavení svého Národního divadla v Praze. 

Začala sbírka na jeho stavbu. Divadlo bylo postaveno a na jeho výzdobě se mimo jiných 

podíleli i sochař Josef Václav Myslbek a malíř Mikoláš Aleš. Krátce po slavnostním otevření 

Národního divadla v něm vypukl požár, který divadlo téměř zničil. Začaly nové sbírky, 

divadlo bylo brzy opraveno a v roce 1883 bylo znovuotevřeno slavnostním představením 

opery                               

*   Ludmila     Marie    Libuše                                                                                                                                         

hudebního skladatele    * Antonína Dvořáka             Bedřicha Smetany       

Určitě si vzpomeneš na předehru k této opeře. Napiš, kdy a při jaké příležitosti tuto předehru 

můžeš slyšet.  

Předehra k opeře Libuše je znělkou prezidenta České republiky a můžeme ji slyšet při 

slavnostních událostech, např. při jmenování prezidenta… 

__________________________________________________________________________ 

Poznámka: Opět budeš dostávat odměnu za správně zodpovězené otázky. 

Tentokrát to budou součástky, které pomohou mechanikům Laurinovi 

s Klementem při výrobě motocyklů. Majitel / majitelka největšího počtu 

součástek se stane vítězem / vítězkou tohoto testu. Přeji mnoho úspěchů. 

 


