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POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI – soutěž dvou skupin 

Zjistit zajímavosti k tématu – domácí úkol nebo v rámci práce na počítači 

(www.dejepis.com      Wikipedie , jiné internetové stránky) 

 

Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská a co v ní bylo důležité pro české 

země? 

Jak se říkalo Přemysl Otakar II. a proč?  

Jaká města a hrady byly založeny v době vlády Přemysla Otakara II.   

Kdy a jak zemřel Přemysl Otakar II.   

Jak se jmenovala dcera Přemysla Otakara II. ,čím je známá?  

Jmenuj další české přemyslovské krále. 

Kdy ukončila vládu dynastie Přemyslovců a jak se to stalo? 

Co je zobrazeno v erbu Přemyslovců? 

Jaký nám známý hrad založil a koho na něm po jeho smrti věznili? 

Jaké mince se začaly razit za vlády Václava II.?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dejepis.com/


POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI  - Otázky a odpovědi 

Kdy byla vydána Zlatá bula sicilská a co v ní bylo důležité pro české země?(1212, dědičné 

právo na českou královskou korunu) 

Jak se říkalo PO II. a proč? (král železný a zlatý) 

Jaká města a hrady byly založeny v době vlády PO II.? (Č.Budějovice, Děčín , Ústí n.L., Most, 

Louny, Mělník, ZVÍKOV, BEZDĚZ.) 

Kdy a jak zemřel PO II.? (1278 v bitvě na Moravském poli) 

Jak se jmenovala dcera PO II. ,čím je známá? (Anežka – abatyše kláštera Na Františku, založila 

s bratrem Václavem špitál. R.1989 svatořečena) 

Jmenuj další české přemyslovské krále( Přemysl Otakar I.,Václav I.,PO II., Václav II., Václav III.) 

Kdy ukončila vládu dynastie Přemyslovců a jak se to stalo?(1306, vymřeli po meči – Václav III. 

– zavražděn v Olomouci) 

Co je zobrazeno v erbu Přemyslovců?(černá orlice) 

Jaký nám známý hrad založil a koho na něm po jeho smrti věznili?(Bezděz, syna Václava 

s matkou, později samotného tam věznil strýc Ota Braniborský) 

Jaké mince se začaly razit za vlády Václava II.?(Pražské groše) 
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