
Otázky – pomocné vědy historické 
 

1. Čím se zabývá chronologie? 

2. Jakou chronologii používáme v Evropě? 

3. Jak se dělí chronologie? 

4. Čím se zabývá historická chronologie? 

5. Vysvětlete přínos Gregoriánského kalendáře! 

6. Které státy přijaly Gregoriánský kalendář až  ve 20. století? 

7. Kdo stále používá Juliánský kalendář? 

8. Jak se pozná z data přestupný rok? 

9. Čím se zabývá genealogie? 

10. Jaké genealogické značky se užívají v rodokmenech? 

11. Čím se zabývá heraldika? 

12. Kdo může mít v současnosti svůj vlastní znak? 

13. Proč vznikly erby? 

14. Z jakých základních částí se skládá erb? 

15. Jakou funkci plní erby v současném světě? 

16. Čím se zabývá numismatika? 

17. Jaká práva (regály) náležely panovníkovi? 

18. Kdy se začaly razit na našem území první mince? 

19. Jaká měna byla zavedena na našem území po roce 1919? 

20. Jaká měna platí v ČR od roku 1993? 

21. Proč dochází k měnovým reformám? 

22. Jak se nazývalo reformní platidlo ražené na našem území od 16. století? 

23. V čem spočívá přínos Karla VI. pro mincovnictví?  

24. Čím se zabývá kodikologie? 



25. Jak se šířily knihy do 15. století? 

26. Kde a kým byl vynalezen knihtisk? 

27. Z čeho se vyráběl pergamen? 

28. Z jaké suroviny se vyráběl papír v Evropě 15.-18. století? 

29. Čím se liší papyrus od papíru? Kde se užíval? 

30. Co se označuje jako iluminace ve středověkých knihách? 

31. Čím se zabývá paleografie? 

32. Jakou paleografii dnes používáme? 

33. Co je majuskula, minuskula a kurzíva? 

34. Co se označuje jako kaligrafie? 

35. Čím se zabývá metrologie? 

36. Co je unifikace měrových a váhových jednotek? 

37. V čem spočívá přínos unifikace jednotek? 

38. Čím je pro metrologii významný rok 1795? 

39. Co je metrická konvence? 

40. Co je etalon? 

41. Kde jsou uloženy první etalony měr a vah metrické soustavy? 

42. Který evropský stát stále používá i tradiční zastaralé jednotky mimo SI soustavu? 

 


