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Franská říše Byzantská říše Arabská říše 



Spojte čarou co k sobě patří. 

Karel Veliký 

první středověký císař v 
západní Evropě 

Chlodvík 

západofranská říše 

východofranská říše 

sjednotil všechny Franky 

dnešní Francie 

dnešní Německo 
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Chlodvík 

boje se Slovany 

vítězství nad Araby 

Karel Veliký císařem 

rozdělení  
Franské říše 

Přiřaďte na číselnou osu. 
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Z jaké říše vznikla Byzantská? 

západofrancké západořímské východořímské franské 

Za vlády koho dosáhl Byzantská říše největšího územního 
rozkvětu? 

Justinián V Chlodovík Karel Veliký Justinián I 



Jak Slované nazývali město Konstantinopol ? ……………..………..  

Podle čeho dostala byzantská říše název? …………………………..  

Co zhotovovali řemeslníci ve velkých dílnách? ………………….………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

Z čeho žila chudina? ………………………………………………………….. 

Jaké obory vědy se rozvíjely? ………. …………………………………… 

Kdo byzantskou říši dobil?     …………………………………….. 

Cařihrad 

podle řecké osady 
Byzantion 

drahocenné látky, sklo, šperky ze lata a stříbra, nástroje z mosazi a jiných kovů 

z milodarů a 
příležitostných prací 

matematika, literatura, 
dějepisectví 

Turci  (1070) 



Arabská říše vznikla na  ………………………………….. Většinu obyvatelstva tvořili 

k…………..  p…………. – b_ _ _ _ _ _. Obyvatelé arabské říše vyznávali náboženství 

…………... Jeho zakladatelem je prorok …………………………………. 

Vyznavači tohoto náboženství se nazývají ………………. ,  jejich posvátnou knihou je 

………….. Arabové vynikali v m…………….., f………, l…………..…  a  z…………………….. 

Doplňte správně chybějící slova. 

nazývané 



Arabská říše vznikla na  Arabském poloostrově. Většinu obyvatelstva tvořili 

kočovní pastevci – beduíni. Obyvatelé arabské říše vyznávali náboženství nazývané 

islám. Jeho zakladatelem je prorok Muhammad 

Vyznavači tohoto náboženství se nazývají muslimové ,  jejich posvátnou knihou je 

korán. Arabové vynikali v matematice, fyzice, lékařství a zeměpisu. 

Doplňte správně chybějící slova. 
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