
OBDOBÍ PO TŘICETILETÉ VÁLCE  
(DOBA POBĚLOHORSKÁ, OBDOBÍ BAROKA) 

 

1. Po Jagelloncích nastoupili na český trůn: 
a) Přemyslovci 
b) Habsburkové 
c) Lucemburkové 

2) Habsburkové nastoupili na český trůn v roce: 

a) 1526 
b) 1626 
c) 1256 
 
3) Rozpory mezi Habsburky a českou šlechtou vedly 
nakonec k: 
a) mírovým jednáním 
b) vojenskému střetnutí 
c) odchodu Habsburků  

4) Císařská habsburská armáda se střetla s vojskem 
českých pánů: 
a) na Bílé hoře 
b) na Zelené hoře 
c) u Kresčaku 

5) Ke střetnutí císařské habsburské armády s vojskem 
českých pánů došlo: 
a) 8. listopadu 1720 
b) 8. listopadu 1520 
c) 8. listopadu 1620 
 
6) V bitvě na Bílé hoře zvítězili: 
a) česká šlechta se svým vojskem 
b) nikdo, byl uzavřen dlouhodobý mír 
c) Habsburkové 
 
7) Povstalci byli nemilosrdně potrestáni, 27 vůdců 
odboje bylo popraveno: 
a) 21. června 1621 
b) 21. června 1645 
c) 21. června 1651 

8) 27 českých pánů (vůdců odboje) bylo popraveno 
vykonavatelem rozsudku katem Mydlářem: 
a) na Václavském náměstí v Praze 
b) na Karlštejně  
c) na Staroměstském náměstí v Praze 

9) Bitva na Bílé hoře rozhodla o osudu českého 
národa. Habsburkové vládli v našich zemích dalších: 
a) 300 let 
b) 200 let 
c) 400 let 

 

 

 

 

10) Spor mezi Habsburky a českou šlechtou přerostl 
ve válku, která zasáhla většinu států v Evropě: 
a) dvacetiletou 
b) padesátiletou 
c) třicetiletou 

11) Mír byl uzavřen v roce: 
a) 1648 
b) 1620 
c) 1618 

12) Třicetiletá válka probíhala v letech: 
a) 1718 - 1748 
b) 1621 - 1651 
c) 1618 – 1648 

13) Následky třicetileté války: 
a) velké škody na majetku, země sužovaná nemocemi 
a hladem, vylidnění 
b) žádné škody na majetku, země nebyly sužovány 
nemocemi, k úbytku obyvatelstva nedošlo 
c) jen škody na majetku, země nebyly sužovány 
nemocemi a hladem, počet obyvatel se nezměnil 

14) Habsburkové podporovali pouze náboženství: 
a) katolické 
b) pravoslavné 
c) českobratrské 

15) Nejbohatší a vládnoucí skupina v zemi (po 
panovníkovi): 

a) řemeslníci 
b) měšťané 
c) šlechta 

16) Šlechta žila převážně: 
a) v tvrzích a opevněných sídlištích 
b) v městských domech a na statcích 
c) v prostorných zámcích a palácích 

17)Šlechta – vyber správný údaj: 
a) pořádala hony, bály, hostiny s vybranými 
pochoutkami 
b) těžce pracovala na polích, v sobotu pořádala bály 
c) připravovala se pouze na válku, hony a bály 
neprobíhaly 
 
18)Poddaní – vyber správný údaj: 
a) sdružovali se v cechy 
b) pořádali hostiny, pracovali jen tři dny v týdnu 
c) těžce pracovali, především na polích 

 

 

 



19) Poddaní a vojenská služba – vyber správný údaj: 
a) nebyli povinováni vojenskou službou 
b) byli povinováni vojenskou službou 
c) pokud chtěli, mohli jít na vojnu 

20)Poddaní a vrchnost – vyber správný údaj: 
a) poddaní pracovali pouze na svých polích a nemuseli 
platit vrchnosti žádné poplatky 
b) poddaní pracovali na panském, ale poplatky 
vrchnosti platit nemuseli 
c) museli pracovat na panském a platit vrchnosti 
poplatky ze všeho možného   

21) Řemeslníci ve městech se sdružovali: 
a) v cechy 
b) ve sportovní spolky 
c) nesdružovali se  

22) V některých oblastech českých zemí se rozvíjela: 
a) výroba v továrnách  
b) domácí výroba 
c) strojová výroba  
23)Města a hygiena – označ správnou odpověď: 
a) velmi se dbalo na hygienu 
b) málo se dbalo na hygienu, ale morové epidemie 
nepropukaly 
c) nedbalo se na hygienu, často propukaly morové 
epidemie 

24) Prosazování katolictví napomáhal nový umělecký 
sloh: 
a) rokoko 
b) renesance 
c) baroko 

25) Baroko se k nám dostalo z: 
a) Francie 
b) Anglie 
c) Itálie 

26) Období baroka v českých zemích: 
a) 16. století až konec 18. století 
b) od počátku 17. století do poloviny 18. století 
c) 15. a 16. století 

27) Typické znaky barokních staveb: 
a) množství ozdob, mnoho mramoru, nástěnné malby, 
sochy 
b) zdobení sgrafity, ozdobné štíty domů, arkády 
c) tlusté zdi z kamene, malá okna, malé a tmavé 
místnosti 

28) Sochaři v období baroka nejraději zpodobňovali: 
a) venkovský lid 
b) šlechtu a poddané 
c) svaté mučedníky 

 

29) Součástí bohoslužeb v barokní době byly: 
a) sólové hry na housle 
b) varhanní skladby 
c) zpěvy bez hudebního doprovodu 

30) Katolická církev pořádala církevní slavnosti: 
a) procesí a poutě 
b) závody koní a rytířské turnaje 
c) plesy a zábavy 
 
31) Na zámcích vznikaly první kapely a začala se 
provozovat: 
a) rocková hudba 
b) dechovka 
c) opera 
 
32) Na náměstích se stavěly: 
a) morové sloupy 
b)hodinové sloupy 
c) malé kapličky 

 

 


