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Dějepisná olympiáda 

50. ročník, 2020/2021 

Okresní kolo – zadání II. kategorie 

 

přidělené 

soutěžní 

číslo 

body 

celkem 

    

 

Jméno a příjmení: ………………………….  

 

 

Tematické zaměření ročníku: „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. 

   Důležité upozornění – u každé otázky je rámeček, který uvádí maximální počet bodů za otázku,  

   do prázdného políčka se pak doplní získaný počet bodů. Celkem je možné získat 80 bodů. 
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Úkol č. 1 

Dobře si prohlédněte obraz ze 17. století a odpovězte na otázky pod ním. 

 

Vzhledem k povaze úkolu není uveden zdroj. 
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Označte nejpravděpodobnější důvod vzniku obrazu.  

a) Zdokumentovat podobu rodového sídla. 

b) Vyjádřit poděkování nebo vděčnost. 

c) Rozšířit uměleckou sbírku, a tím pak zvýšit prestiž zadavatele obrazu. 

d) Obdarovat manžela/manželku nebo společensky nadřazenou osobu. 

 

Napište jména tří mužů se svíčkami na obraze:  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Napište jméno ženské postavy v pravém horním rohu obrazu:   

____________________________________________ 

 

Trůnící madona uprostřed a dvě dětské postavičky (jedna je vlevo a druhá vpravo od Madony) znázorňují 

tři klíčové ctnosti katolické víry. Jsou to:  

______________________________________________________________________ 

 

Koho znázorňují tři postavy s plachetkami v rukou?  

_______________________________________________ 

 

Na pozadí celé scény je vyprávěn příběh, který byl později záměrně glorifikován. Označte správné tvrzení, 

které shrnuje tento příběh. 

a) Dobytí Ludvíkova křídla Pražského hradu vzbouřenými stavy. 

b) Spravedlivý trest pro strůjce defenestrace. 

c) Záchrana defenestrovaných místodržících a písaře. 

d) Zázrak znovuobnovení autority katolické církve po stavovském povstání a staroměstské exekuci. 
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Úkol č. 2 

Hernán Cortéz z Ameriky do Evropy přivezl čokoládu, jejíž pití se rychle rozšířilo po celém kontinentu. 

Napište evropskou zemi, ve které ji ochutnali jako první. 

_____________________________________ 

Z Ameriky do Evropy přišlo i několik dalších nových potravin a pochutin. Označte, které to byly. 

Brambory, cibule, čaj, česnek, fazole, hlávkové zelí, káva, kukuřice, paprika, rajčata, tabák, tuřín. 

          

Úkol č. 3 

K popiskům důležitých míst přiřaďte odpovídající písmena bodů na slepé mapě Evropy. Bodů na mapě je 

o dva více, než můžete přiřadit.  
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a) Město, u kterého se roku 1683 zastavila invaze tureckých vojsk do střední Evropy. 

b) Země, kde byl poprvé v dějinách roku 1649 v důsledku revoluce popraven král. 

c) Hlavní město s barokní pevností, které bylo nově založeno roku 1703. 

d) Země, kde byste se mohli setkat s hugenoty. 

e) Významný přístav, odkud směřovaly obchodní lodě do východní Indie nebo dnešního New Yorku. 

 

a) -  b) -  c) -    d) -   e) -    

 

 

Úkol č. 4 

Jste ekonom-merkantilista 18. století. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda byste ho jako 

merkantilista prosazoval (ANO) či nikoliv (NE). Své volby označte. 

1. Bohatství země se měří podle množství drahých kovů, které vlastní.      ANO - NE 

2. Je důležité podporovat zakládání především soustředěných manufaktur.  ANO - NE 

3. Musíme důsledně regulovat pohyb domácího zboží systémem cel.       ANO - NE 

4. Cesta k prosperitě země vede přes pasivní obchodní bilanci.        ANO - NE 

 

Úkol č. 5 

Barokní zahrady byly rozšířením a pokračováním zámku, doplňovaly ho směrem ven a poskytovaly 

výhledy do širokého okolí. Jedním ze znaků barokních zahrad jsou labyrinty z živých plotů ze zimostrázu, 

ptačího zobu či tisu. Která dvě tvrzení pro barokní zahradní labyrint platí? Označte je. 

a) Minimálně 3 cesty v labyrintu musely být zcela přímé. 

b) Má několik slepých cest a jedinou správnou cestu ke středu. 

c) Důležitým prvkem byla ornamentalita. 

d) Labyrint ze stálezelených keřů doprovázelo vždy kamenné bludiště. 

e) Nacházel se na konci zámecké zahrady nejblíže k volné přírodě.      
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Úkol č. 6 

Přečtěte si úryvek z básnické skladby, která porovnává člověka s Bohem, a odpovězte na otázky pod ním. 

 …Ty nebeskou sladkostí 

sýtíš, ale bez sytosti, 

kdo tě zná, nemá dosti, 

lační vždy víc bez tesknosti! 

Hledám-li čest, ouřady, 

milosti, mnohé nadání 

i jiné k těm důklady, 

rozkoše neb hodování, 

  

kde se můj Bůh nachází, 

tam jest ten nejlepší statek, 

kdo až k Bohu přichází, 

tam nebude nedostatek. 

Radosti stanoviště, 

slávy jsi největší palác, 

zboží mé, outočiště, 

svobody ten nejširší plac. …

Tato básnická skladba se jmenuje:_______________________________________________ 

 

Autorem tohoto textu je:_______________________________________________________   

        

 

Představte si, že by v době vydání básně vyšla její literární kritika. Jak by mohla znít? Označte jednu správnou 

odpověď. 

a) Strhující poezie přesně vystihující pocity člověka, který se rozhodl přejít na protestantskou víru. Autor zde 

zužitkoval svou vlastní zkušenost s konverzí. Zamýšlí se nad velikostí Boha, proti kterému je člověk nicota. Jak 

vystihující. 

b) Báseň je tak opovážlivá a urážlivá, jak jen může poezie být. Jakým právem si autor přisvojuje možnost hanobit 

člověka a přirovnávat jej ke shnilému mechu? Člověka, který je pánem tvorstva a strůjcem všeho pokroku a 

moudrosti. V minulých dobách snad, ale dnes už jsou tyto myšlenky dávno přežité. 

c) Čtenář by si měl při čtení básně uvědomit si, jak nepatrný je člověk oproti Bohu a všemu nebeskému. Báseň je 

zároveň i filozofickým zamyšlením nad Božím vzezřením a jeho trojjediností. Výstižně postihuje pocity, které může 

smrtelník mít, ocitne-li se třeba vprostřed chrámu Páně. Jsme pyšní, že báseň sepsal právě člen našeho řádu.  

d) Autor své postavení záměrně co možná nejvíce snižuje a vše božské vyzdvihuje, aby ukázal nesmírnou propast 

mezi schopnostmi člověka a Boha a ukázal jejich nesouměřitelnost. S tím bychom mohli souhlasit, nicméně jazyk 

poezie je již tak zastaralý, že básni ubírá na působivosti. Expresivní výrazy, metafory a libozvučnost veršů se dnes již 

nenosí. Napříště doporučujeme autorovi použít volný verš a vyhnout se zbytečné květnatosti. 
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Přečtěte si ještě jednou úryvek básně. Co pro autora znamená věřit v Boha?  Označte dvě správné odpovědi.  

a) Možnost získat velké množství peněz – když se bude modlit, jistě k němu bohatství přijde. Báseň tak vyjadřuje 

naději pro všechny chudé. 

b) Duchovní svobodu a radost – Bůh jej naplňuje dobrým pocitem, víra mu působí rozkoš. 

c) Neustálý hlad a strádání – modlitby mu nepřináší ani nasycení, ani dostatek prostředků. Autorovi to ale nevadí.   

d) Bůh je pro něj zboží – s vírou lze obchodovat, například vybírat desátky a odpustky. Autor tak nebude žít v 

nedostatku. 

e) Vědomí, že bůh je dokonalý a dokáže člověka naplnit – nezáleží na tom, co člověk vlastní, víra je největší bohatství. 

 

Na začátku básně je i tento chronogram. Napište letopočet, který skrývá. 

pater e CoeLIs DeVs 

MIserere nobIs 

Úkol č. 7 

Představte si, že jste majitelem barokního velkostatku. Jeho fungování zajišťuje celá řada úředníků. Který z 

následujících úředníků by se vám staral o: 

a) finance        a) -   

b) právní záležitosti      b) -  

c) nemovitosti        c) -  

d) fungování panského dvora     d) -  

(dva úředníci zbudou – nepatří k velkostatku) 

 

1. důchodní      2. purkrabí       3. rychtář          4. šafář           5. hejtman        6. justiciár   

 

Úkol č. 8 

Během 17. století došlo v zemědělství k pozvolným změnám v obhospodařování půdy. Označte  

z nabízených možností tu, kterou nový střídavý systém obdělávání půdy opustil: 

a) pravidelné střídání plodin 

b) úhor 

c) přírodní hnojení 

d) pěstování pícnin          
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Úkol č. 9 

Stejně jako v zemědělství i ve výrobě docházelo od 17. století ke změnám. Řemeslná malovýroba byla nahrazována 

výkonnější manufakturní výrobou. Co pro ni bylo typické? Označte dvě správné odpovědi. 

a) ruční technika práce 

b) dělba práce mezi více dělníků 

c) nutná vysoká kvalifikace pro všechny profese 

d) soustředění výroben pouze ve velkých městech 

e) využití výhradně pro dřevovýrobu        

 

 

Úkol č. 10 

Významným dílem Jana Amose Komenského je Labyrint světa a lusthauz srdce. Označ správnost tvrzení, která se 

vztahují se k tomuto textu. 
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Kresba města v knize symbolizuje očistec.     ANO  NE 

Slovo lusthauz se dnes překládá jako ráj.     ANO  NE 

První verzi rukopisu dokončil Komenský v roce 1663.    ANO  NE 

Rukopis je dedikován Karlu Staršímu ze Žerotína.    ANO  NE 

Vypravěče díla lze identifikovat se samotným autorem.    ANO NE 

Cílem vypravěčovy pouti je zjistit, jaký je smysl veškerého lidského snažení 

a jaké povolání a místo si má ve světě vybrat.     ANO  NE 

Celé dílo je napsáno velmi jednoduchým jazykem bez básnických výrazů. ANO  NE 

Všudybud nasadí poutníkovi uzdu všetečnosti a Mámení brýle.   ANO  NE 

Královnou světa, kterým vypravěč-poutník prochází, je Moudrost.  ANO  NE 

V závěru knihy najde vypravěč-poutník řešení. Vrátí se „do domu srdce svého”, 

 kam jej zavolal Bůh.        ANO  NE 

            

Úkol č. 11 

Doplňte do vět správná jména vědců z nabídky pod nimi. Tři jména zůstanou nevyužita. 

Švédský vědec ________________________________________ jako první vědecky roztřídil rostlinstvo. 

Chemické prvky utřídil francouzský chemik________________________________________________ . 

Skotský fyzik______________________________sestrojil zdokonalený parní stroj v roce 1765, který byl určen k 

čerpání vody z dolů. 

Leydenskou láhev a galvanický článek sestrojil Ital _________________________________________ . 

Francouzský matematik, fyzik a spisovatel__________________________________________ popsal jako první 

vlastnosti tlaku vzduchu. 

Nabídka jmen vědců: 

Benjamin Franklin, Blaise Pascal, Carl Linné, Isaak Newton, James Watt, Alessandro Volta, Luigi Galvani, Antoine 

Laurent Lavoisier. 
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Úkol č. 12 

O tom, jak vypadalo město v době barokní, nám často poskytují informace také názvy jeho ulic a náměstí, které se 

po staletí nemění. 

Představte si, že jste barokní měšťan žijící v Praze a na dnešní den máte seznam úkolů, které musíte splnit. 

Podívejte se na mapu města a naplánujte si cestu, kudy musíte projít. Ke každému úkolu patří jedna ulice či 

náměstí, kde byste nejpravděpodobněji mohli najít vhodného řemeslníka pro váš požadavek. V tabulce, do které 

budete svoji cestu zaznamenávat, je jedna ulice napovězena. 

Seznam úkolů: 

Ujednat před zimou obchody s uhlíři a zajistit si dostatek cibule. Sehnat nové kování na 

dveře a domluvit si opravu sedla. Nakoupit jablka, sladké medové placky a kousek štiky. 

Smluvit se o termínu zabijačky a vybrat vlněnou látku na nové šaty. Zjistit, kolik by stála 

koupě nového stolu, a nakonec si zajistit Boží přízeň koupí překrásně zdobené monstrance 

jako daru pro nedaleký kostel sv. Petra. 

Pozn. Ulici Havelská se v té době říkalo Zelný trh. Sladké medové placky se nazývají calty. 
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úkol ulice / náměstí 

Obchod s uhlíři   

Nákup cibule Havelská ulice 

Kování na dveře 
  

Oprava sedla 
  

Nákup jablek 
  

Nákup sladkých placek 
  

Nákup štiky 
  

Termín zabijačky 
  

Výběr látky 
  

Cena stolu 
  

Monstrance 
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Úkol č. 13 

Venkovské obyvatelstvo 18. století mělo vůči své vrchnosti a státu celou řadu povinností. Přiřaďte správně, které 

dávky se komu odváděly. Pozor, jednu dávku přiřadit nelze, je odváděna sourozencům. 

Které z následujících dávek muselo odvést: 

A. státu    A -  

B. své vrchnosti   B -  

C. církvi     C -  

 

1. robotu 

2. kontribuci 

3. desátky 

4. vejruněk 

 

Výše daně státu byla zapsána v: 

A) v deskách zemských 

B) v berní rule 

C) v rustikálu 

D) v  misálu 

   

V urbáři bychom našli výši (2 odpovědi): 

A) roboty 

B) kontribuce 

C) renty 

D) vejruňku 

 

Úkol č. 14 

Označte správná tvrzení o evropské barokní architektuře. Správné odpovědi jsou tři. 

a) Barokní kostely měly většinou valenou klenbu. 

b) Ve městech v Itálii, Španělsku a Francii se rozvíjí architektura barokních radničních domů. 

c) Protestantské kostely v Evropě překypují barokní dynamikou. 

d) Před barokními panovnickými stavbami se často rozprostíral tzv. čestný dvůr.  

e)    Zvláštní pozornost věnovali barokní stavitelé schodištím. 

f)    Barokní sloupy jsou mohutné, silné a bez patek a hlavic.      
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Úkol č. 15 

Přečtěte si následující medailonky a vypracujte úkoly po nimi. 

Medailonek č. 1 

Jsem šlechtic a velký milovník umění. Podnikl jsem kavalírskou cestu po Evropě.  Nebojím se 

kritizovat stávající poměry v habsburské monarchii, zvláště náboženský fanatismus. Vlastním 

menší tiskárnu v Lysé nad Labem, ale knihy, které se zde tisknou, nejsou po chuti především 

církvi. Vypadá to, že budu obžalován z kacířství, ale snad mi pomohou mí známí, a vyváznu 

jen s vysokou pokutou. Rozhodl jsem se také vybudovat špitál a lázně pro invalidy na svém 

panství.  
 

Medailonek č. 2 

Pocházím z Tyrolska, ale díky své práci a rodině jsem se usadil v Praze. Do pražského 

sochařského cechu jsem se uvedl sousoším, které pro Karlův most objednal opat kláštera  

v Plasech (dnes je zde jeho věrná kopie). Umělci to neměli nikdy moc lehké, ani já, ale díky 

štědré podpoře osvíceného mecenáše jsem se mohl věnovat svému řemeslu. Mé sochy si 

můžete i dnes prohlédnou nejen v areálu jeho špitálu, ale také ve Valči, v Duchcově nebo  

v Lysé nad Labem. 
 

Doplňte celé jméno a příjmení obou osobností. 

 

Medailonek č. 1:  __________________________________________ 

 

Medailonek č. 2:  __________________________________________      

 

 

Kde bychom  našli v textech zmiňovaný špitál? 

a) v Teplé 

b) v Kuksu 

c) v Plasích 

d) ve Valči             

 

Vyberte z fotografií soch ty dvě, které byste mohli najít v areálu zmiňovaného špitálu. 

Čísla vybraných soch zakroužkujte. 
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Úkol č. 16 

Přečtěte si následující text a vyberte správná tvrzení. Správné odpovědi jsou vždy dvě. 

„...kolem osmé hodiny ranní zahájila záchranná křesťanská armáda, vedená polským králem 

Janem III. Sobieskim a vévodou Karlem Lotrinským, útok proti osmanským pozicím pod 

...kopcem Kahlenberg. Vojska, která proti sobě stála, byla počtem vojáků vyrovnaná. Bitva 

trvala celý den a dlouho nebylo rozhodnuto o jejím výsledku. A kolem šesté hodiny večerní 

provedla jízda polského krále  Jana  III.  Sobieského  rozhodující  útok,   po   kterém  se  turecká  

armáda  dala na útěk. Úprkem si zachránil život i velký vezír Kara Mustafa. Pro osmanské 

vojsko to byla drtivá porážka.” 

Událost, o které se hovoří v textu, se odehrála:  

a) před podpisem vestfálského míru 

b) v roce 1683 

c) po ukončení 3. slezské války 

d) v roce, kdy zemřel Kara Mustafa 

 

Střetnutí, o kterém se zmiňuje text, ukončilo: 

a) obléhání Vídně Turky 

b) dobývání Prešpurku 

c) pokus Turků o obsazení Pešti 

d) tureckou expanzi do Evropy 

    

 

Úkol č. 17 

Poznáte významné evropské umělce? 

Narodil jsem se v Salcburku. Už od dětství jsem se sestrou Marií Annou a otcem  Leopoldem cestoval po Evropě a 

úspěšně jsme koncertovali. V jedenácti jsem složil první operu. Ve dvaceti jsem se stal císařským komorním 

skladatelem. Rád jsem pobýval v Praze u manželů Duškových, kde jsem složil korunovační operu pro Leopolda II. 

Jmenovala se Titus. Moje skladby patří ke zlatému fondu světové hudební klasiky. 

Jsem: ____________________________________________________________ 

Narodil jsem se v Eisenbachu v Durynsku. Když mi bylo deset, zemřel mi otec a vychovával mě starší bratr, který byl 

varhaník. V patnácti jsem se stal sopranistou chlapeckého sboru. V devětadvaceti jsem byl koncertním mistrem 

dvorní kapely ve Výmaru a ve třiceti osmi jsem se stal kantorem školy při chrámu sv. Tomáše v Lipsku. Mým 

posledním varhanním dílem bylo Umění fugy. Moje díla se nikdy nepřestala hrát, i když mě současníci kritizovali za 

staromódní styl hudby. 

Jsem: ____________________________________________________________ 

2  

2  
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Narodil jsem se v Leidenu v Holandsku. V deseti jsem začal studovat na latinské škole a ve čtrnácti pak na univerzitě. 

Z obou škol jsem ale odešel.  Raději jsem se učil u leidenských malířů. V devatenácti jsem si otevřel vlastní ateliér a v 

pětadvaceti jsem odešel do Amsterodamu. Proslavily mě portréty, krajiny, obrazy s mytologickými tématy i 

biblickými motivy. Rád jsem portrétoval svoji rodinu (manželku Saskii) a přátele. Zůstaly po mně i četné autoportréty. 

Zažil jsem blahobyt i bídu. 

Jsem: __________________________________________________________  

 

Narodil jsem se v Seville ve Španělsku. V jedenácti jsem se stal malířským učedníkem a v osmnácti jsem byl přijat do 

malířského cechu sv. Lukáše v Seville. Táhlo mě to do Madridu, chtěl jsem portrétovat nového krále Filipa IV. 

Napoprvé to nevyšlo, ale nakonec jsem se stal portrétistou královské rodiny a po vítězství v malířské soutěži vypsané 

králem jsem natrvalo pracoval v jeho službách. Podnikl jsem dvě studijní cesty do Itálie.  

Jsem: ___________________________________________________________ 

 

Narodil jsem se v Marseille ve Francii. Moji starší bratři se stali kameníky a já jsem se učil řezbářství. Ve čtrnácti jsem 

tvořil ornamenty na galérách postavených u nás v loděnici. V osmnácti jsem odjel do Itálie, kde jsem rozvíjel i 

malířský talent. Za tři roky jsem byl zpět a asi ve třiceti jsem se začal věnovat i sochařství. Žil jsem v Toulonu a vytvořil 

jsem sochařskou výzdobu místní radnice. Moje socha Milóna z Crotónu je umístěna ve Versailles. Věnoval jsem se i 

architektuře. 

Jsem:___________________________________________________________ 
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Úkol č. 18 

Představte si, že jste kurátor sbírky porcelánu a evidujete nové přírůstky. Jedním z nich je i tato barokní souprava 

na fotografii. Vyberte správné údaje, které byste zapsali do evidenčního listu předmětu. Jako nápověda vám 

poslouží obrazy zachycující používání soupravy. 

 

 

a) Souprava na čokoládu / 1759–1761 / Německo – Augsburg / 10 x 25 x 25 cm / zlacené stříbro, sklo, 

porcelán / tepání, cizelování, rytí / inv. č. Š 2201/ Souprava používaná šlechtou, především při 

snídani. 

 

b) Souprava na kávu / 1623–1650 / Německo – Norimberk / 12 x 40 x 40 cm / zlato, sklo, kamenina / 

tepání, řezba, kaligrafie / inv. č. Š 2201 / Souprava používaná bohatými měšťany, především při 

obědě. 

 

c) Souprava na čaj / 1795–1800 / Francie – Paříž / 18 x 15 x 15 cm / stříbro, sklo, majolika / kování, 

leptání, rytí / inv. č. Š 2201 / Souprava využívaná na královském dvoře, především při odpoledních 

dýcháncích. 

 

d) Souprava na podávání povzbuzujících léků / 1736–1738 / Francie – Anjou / 10 x 48 x 48 / zlato, sklo, 

keramika / kování, cizelování, malba / inv. č. Š 2201 / Souprava využívaná širokou vrstvou obyvatel, 

především při náhlých pocitech slabosti. 
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Nápověda: 

                                    

              

 

               

             

Celkem: 
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Rozřazovací otázka: 

Prohlédněte si pečlivě jednu stránku ze známé knihy a odpovězte na otázky: 
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Napište jméno autora _____________________________________________  

Napište název díla _______________________________________________ 

Najděte v textu a napište, jaký jiný český výraz se používal pro jaro: ________________________ 

Najděte v textu a napište jak se fialka pojmenovávala v němčině: __________________________ 

Napište všechny jazyky, kterými je kniha napsána:_______________________________________ 

Vybere správné zdůvodnění, proč tato kniha nevznikla na území Čech a Moravy: 

a) Autor byl právě na studijním pobytu v zahraničí. 
b) Autor nepocházel z Čech ani z Moravy a nikdy tam nebyl. 
c) Autor byl protestant a musel kvůli tomu odejít. 
d) Autor byl právě na misijní cestě ve střední Americe a napsal knihu tam. 

Vyberte, která tvrzení o tomto díle mohla být pravdivá: 

a) Jsem žák, toto dílo mi pomáhá lépe se naučit jazyky. 

b) Jsem historik, toto dílo mi pomáhá lépe poznat fungování tehdejšího světa. 

c) Jsem učenec, toto dílo mě velmi pobouřilo, protože přibližuje vědění širším vrstvám obyvatel a já tím         
ztrácím na své privilegovanosti. Snažím se, aby bylo zakázáno. 

d) Jsem autor, mám radost, že toto dílo bylo kladně přijato v několika zemích a vzniklo několik 
jazykových mutací. 

e) Jsem katolík, mrzí mě, že toto dílo nezahrnuje otázky mé víry. 

f) Jsem protestant, jsem pyšný na to, že toto dílo vytvořil souvěrec výhradně pro naši víru. 

g) Jsem současný didaktik, i když je toto dílo často citované, jeho didaktické myšlenky jsou již dávno 

překonané a dnes se od nich upouští. 

             

            10  



 
 

 

 

http://www.talentovani.cz/souteze/dejepisna-olympiada 

 

Dějepisná olympiáda 

50. ročník, 2020/2021 

Školní kolo – řešení II. kategorie 

Tematické zaměření ročníku: „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. 

 

Úkol č.1 

Správné odpovědi: 

b - Vyjádřit poděkování nebo vděčnost.        1 bod 

Vilém Slavata, Jaroslav Bořita, Filip Fabricius - v libovolném pořadí, uznat pouze celá jména 

(varianty: Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, Jaroslav Bořita z Martinic)    3 body 

Pozn. na obraze je Vilém Slavata vlevo nahoře, uprostřed je Jaroslav Bořita a zcela vpravo Filip Fabricius. 

Polyxena z Lobkovic (varianty: Polyxena z Pernštejna, z Rožmberka)    1 bod 

Naděje, Láska a Víra, v libovolném pořadí         1 bod 

Pozn. Víra je vlevo (Fides), Láska uprostřed (trůnící Madona - Charitas), Naděje (Spes) vpravo. 

 

dívky Štěstěny (varianta: Fortuny,lze uznat i pokud žáci identifikují postavy jako anděly, protože se to 

objevuje v několika středoškolských učebnicích)       

  1 bod 

c) - Záchrana defenestrovaných místodržících a písaře.      1 bod 

Celkem 8 bodů (za chyby se body nestrhávají) 

Podklad pro otázku: 

Starší dějiny pro střední školy, pracovní sešit. Nakl. Didaktis, s. 203, též Harna, J., Fišer, R, Dějiny českých 

zemí I, Praha: Fortuna, 1995, str. 243. 

Zdroj: Votivní obraz Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka, zámek Jindřichův Hradec. Wikimedia. 

Úkol č.2 

Správné odpovědi:   

Španělsko       1 bod 

brambory, fazole, kukuřice, paprika, rajčata, tabák  3 body 

1 správně za 0 bodů, 2–3 za 1 bod, 4–5 za 2 body, 6 za 3 body. 

Celkem 4 body 

Zdroj: Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F., Dějepis pro střední školy a gymnázia 2, str. 107-108. 
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Úkol č. 3 

Správné odpovědi 

a) - E 

b) - A 

c) - G 

d) - B 

e) - D 

Každá správná odpověď 1 bod. Za chybu se neodečítá. 

Zdroj: Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F., Dějepis pro střední školy a gymnázia 2, str. 116, 135, 141, 145, 147. 

Celkem 5 bodů.  

 

Úkol č. 4 

Správné odpovědi: ANO/ANO/NE/NE 

Za každou správnou odpověď 1 bod, za chybu se body se neodečítají. 

 

Zdroj: Starší dějiny pro střední školy, Brno: Didaktis 2018, s. 161. 

Celkem 4 body 

 

Úkol č. 5 

Správné odpovědi: b) c) 

Každá správná odpověď 1 bod. Za chybu se body neodečítají. 

 

Podklad pro otázku: Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F., Kudrys, M., Dějepis pro střední odborné školy, 

Praha: SPN, 2010, str. 121;  Harna, J., Fišer, R, Dějiny českých zemí I, Praha: Fortuna, 1995, str. 276. 

Celkem: 2 body 

Úkol č. 6 

Správné odpovědi:  

Co Bůh? Člověk?       1 bod 

Bedřich  Bridel  (uznáváme i varianty:  Fridrich,  Friedrich,  Briedel) 1 bod 

c)          1 bod 

b), e)          1 bod za obě možnosti (jen 1 = 0) 

1658         1 bod 

 

Celkem 5 bodů 
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Podklad pro otázku: Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F., Kudrys, M., Dějepis pro střední odborné školy, 

Praha: SPN, 2010, str. 123; též Sochrová, M., Dějepis v kostce: pro střední školy. II., Havlíčkův Brod: Fragment, 

2004. 

Zdroj básně: BRIDEL, Bedřich. Co Bůh? Člověk? [online]. V MKP 1. vyd. Praha: Městská knihovna v Praze, 

2013 citováno 11. 8. 2020]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/64/07/65/co_buh_clovek.pdf. 

 

Úkol č. 7 

Správné odpovědi:  

a - 1 

b - 6 

c - 2 

d - 4 

Každá správná odpověď 1 bod. Za chybu se neodečítá. 

Celkem 4 body 

Zdroj: Augusta, P.et al, Dějiny českých zemí v obrazech: od pravěku po současnost, Praha: Albatros, 2006, s. 

505. (Pozor, je zde v některých vydáních překlep – namísto důchodní je duchovní). 

 

Úkol č. 8 

Správná odpověď: b - úhor      1bod 

Zdroj: Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, Fr., Dějepis 2. pro gymnázia a střední školy, středověk a raný 

novověk, Praha: SPN 2001, s.137. 

 

Úkol č. 9 

Správné odpovědi:  a)  ruční technika práce   1 bod 

          b) dělba práce mezi více dělníků  1 bod 

Celkem 2 body, za chybu se neodečítá. 

Zdroj: Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, Fr., Dějepis 2. pro gymnázia a střední školy, středověk a raný 

novověk, Praha: SPN 2001, s.138. 

 

 

 

http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/64/07/65/co_buh_clovek.pdf
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Úkol č. 10 

Správné odpovědi: NE, ANO, NE, ANO, ANO, ANO, NE, ANO, ANO, ANO. 

Za každou správnou odpověď 1 bod, body se neodečítají. 

Celkem10 bodů 

Podklad pro otázku: Harna, J., Fišer, R, Dějiny českých zemí I, Praha: Fortuna, 1995, str. 252-253. 

Text knihy dostupný z: http://www.eknihyzdarma.cz/eshop-labyrint-sveta-a-raj-srdce.html. 

 

Úkol č. 11 

Správné odpovědi: 

Carl Linné    1 bod 

Antoine Laurent Lavoisier  1 bod 

James Watt    1 bod 

Luigi Galvani    1 bod 

Blaise Pascal    1 bod 

Celkem 5 bodů 

Každé správné jméno 1 bod, za chyby se body neodečítají. 

Zdroj: Hlavačka, M., Dějepis pro gymnázia a střední školy 3, Praha: SPN, 2007, str. 12. 

 

Úkol č. 12 

Správné řešení: 

úkol ulice / náměstí 

Obchod s uhlíři Uhelný trh 

Nákup cibule Zelný trh / Havelská ulice 

Kování na dveře Železná                                   
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Oprava sedla Kožná                                     

Nákup jablek 
Ovocný trh                             

Nákup sladkých placek 
Celetná                                                           

Nákup štiky Rybná 

Termín zabijačky Masná 

Výběr látky Soukenická 

Cena stolu Truhlářská 

Monstrance Zlatnická 

 

1 ulice správně 0 bodů 

 2–3 ulice 1 bod 

 za 4–5 ulic 2 body 

 za 6–7 ulic 3 body 

 za 8–9 ulic 4 bod 

 za 10 ulic 5 bodů 

Celkem 5 bodů 

Podklad pro tvorbu otázky: základní znalost práce s mapou, volná odborná inspirace: 

Vojtíšek, V., O starých jménech pražských, Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 4, s. 97-103, dostupné online na: 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3473  

Winter, Z., Zlatá doba měst, kapitola Řemeslo, dostupné online na: http://texty.citanka.cz/winter/zd1-

7.html 

Geoportál Prahy, dostupné online na: https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapa-online 

 

Úkol č. 13 

správné odpovědi:  

 A státu: 2 kontribuci       B vrchnosti: 1 robotu      C církvi: 3 desátky    3 body 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3473
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3473
http://texty.citanka.cz/winter/zd1-7.html
http://texty.citanka.cz/winter/zd1-7.html
https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapa-online
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B  - v berní rule        1 bod 

a) – roboty, c) – renty      2 body 

 

Za chybu se nikde neodečítá. 

Celkem 6 bodů 

Zdroj: Starší dějiny pro střední školy, Brno: Didaktis, 2018, s. 155. 

Úkol č. 14 

Správné odpovědi: a) – valená klenba, d)- čestný dvůr, e) - schodiště. 

Celkem 3 body, za chyby se nestrhává. 

Zdroj: Hoffmann, T. R., Jak je poznáme? Umění baroka, Praha: Knižní klub, 2006, str. 16, 38,  47. 

 

Úkol č. 15 

správné odpovědi: 

medailonky: František Antonín Špork /Matyáš Bernard Braun     2 body  

místo: b - Kuks                                                                                     1 bod 

obrázek:  č. 2, 3           2 body 

Celkem 5 bodů 

Zdroje: Starší dějiny pro střední školy, Brno: Didaktis 2018, s. 153. 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/21739/BAROKNI-VALEC-ANEB-NAMETY-PRO-JEDNODENNI-EXKURZI.html/ 

(volně upraveno pro medailonky do soutěže) 

 

Úkol č. 16 

Správné odpovědi:  

b – v roce 1683, d – v roce, kdy zemřel Kara Mustafa   2 body 

a – obléhání Vídně Turky, d – tureckou expanzi do Evropy   2 body 

Celkem 4 body 

Zdroj: Čornej,P., Čornejová, I., Parkan, Fr., Dějepis 2. pro gymnázia a střední školy, středověk a raný novověk, 

Praha: SPN 2001, s.147. 

https://theses.cz/id/k882u3/BP_Roman_Punoch_Vde_1683.pdf (upraveno) 

 

 

 

 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/21739/BAROKNI-VALEC-ANEB-NAMETY-PRO-JEDNODENNI-EXKURZI.html/
https://theses.cz/id/k882u3/BP_Roman_Punoch_Vde_1683.pdf
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Úkol č. 17 

Správné odpovědi: 

Wolfgang Amadeus Mozart   1 bod - celé jméno 

Johann Sebastian Bach   1 bod - celé jméno 

Rembrandt van Rijn    1 bod - celé jméno 

Diego Velazquez   1 bod - celé jméno 

Pierre Puget    1 bod - celé jméno 

 

Celkem 5 bodů - každá správná odpověď  1 bod, za chybu se neodečítá. 

Zdroje:  

Hlavačka, M., Dějepis pro gymnázia a střední školy 3, Praha: SPN, 2007, str. 17. 

Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F., Dějepis pro gymnázia a střední školy 2, Praha: SPN, 2004, str. 151. 

Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F., Kudrys, M., Dějepis pro střední odborné školy, Praha: SPN, 2010, str. 

123. 

Hoffmann, T. R., Jak je poznáme? Umění baroka, Praha: Knižní klub, 2006 , str. 72-73, 77-78, 118-119. 

 

Úkol č. 18 

Správná odpověď: b) - souprava na čokoládu   2 body 

Zdroj: Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F., Dějepis pro střední školy a gymnázia 2, str. 107-108. 

Zdroj obrázků: Souprava: Severočeské muzeum v Liberci, UHO – keramika a porcelán, inv. č. Š2201. 

Ranní čokoláda: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Ca%27_Rezzonico_-

_La_cioccolata_del_mattino_-_Pietro_Longhi.jpg 

Dívka s čokoládou: https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Belle_Chocolati%C3%A8re#/media/Fichier:Jean-

Etienne_Liotard_-_The_Chocolate_Girl_-_Google_Art_Project.jpg 

Celkem 80 bodů 

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Ca%27_Rezzonico_-_La_cioccolata_del_mattino_-_Pietro_Longhi.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Ca%27_Rezzonico_-_La_cioccolata_del_mattino_-_Pietro_Longhi.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Belle_Chocolati%C3%A8re#/media/Fichier:Jean-Etienne_Liotard_-_The_Chocolate_Girl_-_Google_Art_Project.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Belle_Chocolati%C3%A8re#/media/Fichier:Jean-Etienne_Liotard_-_The_Chocolate_Girl_-_Google_Art_Project.jpg
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Rozřazovací otázka – boduje se zvlášť, její hodnocení rozhoduje až při shodě bodů. 

Správné odpovědi:  

Jan Ámos Komenský       1 bod 

Orbis (Sensualium) Pictus / Svět v obrazech    1 bod (celý latinský název 2 body) 

 jaro = podletí        1 bod 

fialka = das Veilchen       1 bod 

jazyky: latina, němčina, maďarština, čeština    1 bod 

c) autor byl protestant a musel kvůli tomu odejít   1 bod 

 

a) Jsem žák, toto dílo mi pomáhá lépe se naučit jazyky     1 bod 

b) Jsem historik, toto dílo mi pomáhá lépe poznat fungování tehdejšího světa    1 bod  

d) Jsem autor, mám radost, že toto dílo bylo kladně přijato v několika zemích a vzniklo  

   několik jazykových mutací.         1 bod  

Max. 10 bodů 

Zdroje: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Orbis_pictus_1685_flores.JPG 
Podklad pro otázku: HLAVAČKA, Milan a Petr ČORNEJ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 3, 
Novověk. Praha: SPN, 2001, s. 32. 
 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Orbis_pictus_1685_flores.JPG

