
Otázky k tématu - „Počátky českého státu - Přemyslovci“ 

1. Kdo byl prvním historicky doloženým Přemyslovcem vládnoucím v Čechách? 

2. Kde sídlila česká přemyslovská knížata? 

3. Jak ovlivnil kníže Bořivoj a Spytihněv šíření křesťanství v Čechách? 

4. Kdo byla svatá Ludmila? Proč byla zavražděna? 

5. Které kostely zbudovali na pražském hradišti první Přemyslovci? 

6. Co byl „tribut pacis“ odváděný Václavem I. králi východofranské říše? 

7. Jakou událostí vyústily rozpory mezi Václavem I. a jeho bratrem Boleslavem? 

8. Jaké postavení zaujímá kníže Václav I. v české historii? 

9. Jaká mince byla ražena za vlády Boleslava I.? Co byly brakteáty? 

10. Která tragická událost se pojí s vládou Boleslava II.? 

11. Kdo byl svatý Vojtěch? Za jaké činy byl později svatořečen? 

12. Uveďte příčiny krize v českém státě na přelomu 10. a 11. století! 

13. Vysvětlete podstatu stařešinského principu, tzv. seniorátu a údělové soustavy zavedené 

v českém státě v 11. století! Který z českých panovníků jej zavedl?  

14. Co byly „Břetislavovy dekrety“? 

15. K jaké změně v postavení českého panovníka dochází za vlády Vratislava II. ( 11.st.)  a 

Vladislava II. (12.st.)? 

16. Vyjmenujte poslední Přemyslovce! Ve kterém období vládnou? 

17. Charakterizujte období předcházející nástupu Přemysla Otakara I. na trůn! 

18. Vysvětlete význam Zlaté buly sicilské pro český stát! Kdy a kým byla udělena?  

19. Jak se změnil znak  českého státu za vlády Přemysla Otakara I.? 

20. Co je primogenitura?  Vysvětlete význam jejího zavedení pro český stát! 

21. Který Přemyslovec byl označován jako král „ železný a zlatý“? 

22. Charakterizujte období vlády Přemysla Otakara II.! 

23. Jakou tragickou událostí končí vláda Přemysla Otakara II.? 

24. Vysvětlete, co bylo období „Braniborů v Čechách“! 

25. Kde prožil dětství Václav II.? 

26. Které významné církevní stavby vznikly za vlády Václava II.? 

27. Jakých úspěchů dosáhl Václav II. díky své zahraniční politice? 

28. Jak se nazývá hodnotná stříbrná mince ražená za vlády Václava II.? 

29. Vysvětlete význam roku 1306 v dějinách českých zemí! 

30. Jak se dostali na český trůn Lucemburkové? 

 
 


