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LIDÉ A ČAS 
HISTORICKÁ OBDOBÍ  

 
JMÉNO: …………………… 

 
Zakroužkuj správnou odpověď: 
 
1. Pravěcí lidé bydleli          a, v chalupách 
                                             b, v jeskyních 
                                             c, v hradech 
 
2. Život z pravěku známe     a, z knih 
                                              b, z fotografií 
                                              c, z vykopávek 
 
3. Jak šly doby v pravěku za sebou?   
                            a, kamenná, železná, bronzová 
                            b, bronzová, kamenná, železná 
                            c, kamenná, bronzová, železná 
 
4. Lidé v pravěku žili              a, v tlupách 
                                                 b, v rodinách 
                                                 c, v kmenech 
 
5. První písmo vzniklo       a, ve středověku 
                                            b, ve starověku 
                                            c, v pravěku 
 
6. Do starověku patří      a, Starý Egypt 
                                        b, Česká republika 
                                        c, Litoměřice 
 
7. V Egyptě ve starověku stavěli     a, kina 



                                                         b, letiště 
                                                         c, pyramidy 
8. Papír vznikl                  a, v Indii 
                                          b, v Číně 
                                          c, v Řecku 
 
9. Ve středověku se velmi šířilo        a, křesťanství      
                                                           b, buddhismus 
                                                           c, hinduismus 
 
10. Počátky českého státu patří do doby     a, pravěku 
                                                                     b, středověku 
                                                                     c, starověku 
 
11. Patron českého státu je            a, Karel IV. 
                                                       b, J.A.Komenský 
                                                       c, svatý Václav 
 
12. Středověká města na příjem vody měla      a, studně 
                                                                           b, vodovody 
                                                                           c, studánky 
 
13. J.A.Komenský byl                        a, malíř 
                                                            b, sochař 
                                                            c, učitel 
 
14. Období po středověku, které trvá dodnes nazýváme 
                              a, historie 
                              b, novověk 
                              c, dějiny 
 
15. Muzeum slouží           a, k poznávání historie 
                                          b, k šití oděvů 
                                          c, k malování obrazů 
 



BODY : ……..                                           HODNOCENÍ: 
 
Pro učitele 

 
Za každou správnou odpověď žák získá 1 bod. 
 

KLASIFIKACE: 
15 – 13 bodů             1 
12 – 10 bodů             2 
  9 – 7   bodů             3 
  6 – 4   bodů             4 
  3 – 0   bodů             5 
 
           


