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VY_32_INOVACE_DUM.D.15 

Raný středověk - první středověké státy 

1. Franská říše  - doplň chybějící slova 

 V roce 481 došlo k vytvoření franské říše a králem se stal CH___________________ 

z rodu M______________________. Aby si naklonil původní obyvatelstvo, nechal sebe i 

celým svým dvorem p________________. Poslední králové z rodu Merovejců byli slabí 

a moc v říši drželi v rukou jejich správci - m_________________________. V roce 751 se 

stal franským králem P__________________ nazývaný Krátký syn majordoma Martela.  

Po jeho smrti vládl jeho syn K__________________  V_______________. V roce 800 jej 

papež korunoval na ř________________ c_______________. Tím byla obnovena 

ř___________________ říše. Za jeho vlády došlo k rozvoji vzdělanosti i výtvarného umění. 

Toto období označujeme jako k_____________________ renesanci. 

 

 

 

2. Byzantská říše  - doplň chybějící slova 

 

 Byzantská říše vznikla u průlivu z Č____________ do S________________________ 

moře, na místě, kde původně stála řecká osada B_______________. Byzantští císařové vedli 

dlouhé boje s P______________, S_______________ a A_____________. Jejich vojska 

dobyla velkou část A__________________   p__________________. Největšího rozmachu 

dosáhla říše za vlády císaře J___________________ kolem roku _________. V byzantské říši 

se rozvíjela věda a kultura. Na vysoké úrovni byla m___________________, pěstovala se 

l___________________ a d______________________. Byzantské malířství napodobovalo 

umělecké výtvory s____________________. 
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3. Arabská říše  - doplň chybějící slova 

 

 

A________________ poloostrov obývali v 6. století kmeny Arabů. Na vyschlých travinách na 

okrajích pouště pásli k____________, v___________, o____________ a k_______________. 

Jednotlivé kmeny spolu bojovaly o p_________________ a o p_____________. Přítrž bojům 

učinilo po roce __________ jejich sjednocení pod vládou M__________________________. 

Vytvořil nové n_____________________, které hlásalo bratrství a svornost. Nazývalo se 

i_____________, uctívalo jediného boha – A_____________. Jeho vyznavači se nazývali 

m______________________. 

 Ze spojených arabských kmenů vytvořil mocnou a rozsáhlou říši panovník Omar. 

Kolem roku 635 zahájil výbojná válečná tažení do sousedních zemí. Vojska dobyla E_______ 

a země na východním pobřeží S________________________ moře. 

 Roku 711 se Arabové vylodili na P___________________   p___________________ 

a založili tam svůj stát. Hlavním městem se stala C_________________. 

 Arabové se na obsazených územích setkali se zbytky starověké vzdělanosti. Zčásti ji 

přijali a déle rozvinuli. Proto v arabské říši dosáhla velkého rozkvětu m_________________, 

f______________, astronomie, z____________________ a filozofie. Na vysoké úrovni bylo 

také l__________________. 

 Největšího rozmachu dosáhla arabská říše kolem roku 800, kdy byl jejím chalífou 

H______________ ar R____________ a hlavním městem B____________. Sto let po jeho 

smrti se říše začala rozpadat na menší státy. Arabové však zůstali trvalými obyvateli nejen 

A___________________  p__________________ a území B______________ v__________, 

ale i celé severní A____________. 
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4. Vyluštěte následující křížovku a napište, co znamená slovo v tajence. 

 

 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    

11.             I.       

12.                    

13.                    

 

 

1. První středověký stát s islámským náboženstvím. 

2. Jiné slovo pro šlechtu. 

3. Hlavní město Byzantské říše. 

4. Majordomus, pod jehož vedením franské vojsko porazilo Araby. 

5. První středověký císař v západní Evropě (jeho jméno) 

6. Nejvyšší představitel křesťanské církve v Byzancii. 

7. První král všech Franků. 

8. Plošná výzdoba složená z různobarevných kamenných nebo skleněných kostiček. 

9. Čím byly zastřešovány chrámy v Byzantské říši.  

10. Obyvatelé severní Evropy (Skandinávie) byli nazýváni. 

11. Byzantský císař, který vládl v 6. století (527 - 565) 

12. Franští panovníci propůjčovali členům své družiny půdu. Propůjčovaná půda se nazývala… 

13. Rod Merovejců vládl v říši …. 

 

 



VY_32_INOVACE_DUM.D.15 

Raný středověk 

1. Franská říše  

 

 V roce 481 došlo k vytvoření franské říše a králem se stal Chlodvík z rodu Merovejců. 

Aby si naklonil původní obyvatelstvo, nechal sebe i celým svým dvorem pokřtít. Poslední 

králové z rodu Merovejců byli slabí a moc v říši drželi v rukou jejich správci - majordomové. 

V roce 751 se stal franským králem Pipin nazývaný Krátký syn majordoma Martela.  

Po jeho smrti vládl jeho syn Karel Veliký. V roce 800 jej papež korunoval na římského císaře. 

Tím byla obnovena římská říše. Za jeho vlády došlo k rozvoji vzdělanosti i výtvarného umění. 

Toto období označujeme jako karolínskou renesanci. 

 

 

2. Byzantská říše 

 

 Byzantská říše vznikla u průlivu z Černého do Středozemního moře, na místě, kde 

původně stála řecká osada Byzantion. Byzantští císařové vedli dlouhé boje s Peršany, Slovany 

a Avary. Jejich vojska dobyla velkou část Apeninského poloostrova. Největšího rozmachu 

dosáhla říše za vlády císaře Justiniána kolem roku 550. V byzantské říši se rozvíjela věda a 

kultura. Na vysoké úrovni byla matematika, pěstovala se literatura a dějepisectví. Byzantské 

malířství napodobovalo umělecké výtvory starověku. 

 

3. Arabská říše 

 

 

Arabský poloostrov obývali v 6. století kmeny Arabů. Na vyschlých travinách na okrajích 

pouště pásli koně, velbloudy, ovce a kozy. Jednotlivé kmeny spolu bojovaly o pastviny a o 

půdu. Přítrž bojům učinilo po roce 622 jejich sjednocení pod vládou Mohameda. Vytvořil 

nové náboženství, které hlásalo bratrství a svornost. Toto náboženství se nazývalo islám, 

uctívalo jediného boha – Alláha. Jeho vyznavači se nazývali muslimové. 

 Ze spojených arabských kmenů vytvořil mocnou a rozsáhlou říši panovník Omar. 

Kolem roku 635 zahájil výbojná válečná tažení do sousedních zemí. Vojska dobyla Egypt 

a země na východním pobřeží Středozemního moře. 

 Roku 711 se Arabové vylodili na Pyrenejském poloostrově a založili tam svůj stát. 

Hlavním městem se stala Córdoba. 

 Arabové se na obsazených územích setkali se zbytky starověké vzdělanosti. Zčásti ji 

přijali a déle rozvinuli. Proto v arabské říši dosáhla velkého rozkvětu matematika, fyzika, 

astronomie, zeměpis a filozofie. Na vysoké úrovni bylo také lékařství. 

 Největšího rozmachu dosáhla arabská říše kolem roku 800, kdy byl jejím chalífou 

Hárán ar Rašíd a hlavním městem Bagdád. Sto let po jeho smrti se říše začala rozpadat na 

menší státy. Arabové však zůstali trvalými obyvateli nejen Arabského poloostrova a území 

Blízkého východu, ale i celé severní Afriky. 
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4. Vyluštěte následující křížovku a napište, co znamená slovo v tajence. 

 

 

1.     A R A B S K Á         

2.     F E U D Á L O V É       

3.    K O N S T A N T I N O P O L I S 

4.    M A R T E L           

5.     K A R E L           

6.  P A T R I A R CH A          

7.      CH L O D V Í K        

8.      M O Z A I K A        

9.     K O P U L Í          

10.    V I K I N G O V É        

11.    J U S T I N I Á N I.       

12.      L É N O           

13.  F R A N C K É            

 

 

1. První středověký stát s islámským náboženstvím. 

2. Jiné slovo pro šlechtu. 

3. Hlavní město Byzantské říše. 

4. Majordomus, pod jehož vedením franské vojsko porazilo Araby. 

5. První středověký císař v západní Evropě (jeho jméno) 

6. Nejvyšší představitel křesťanské církve v Byzancii. 

7. První král všech Franků. 

8. Plošná výzdoba složená z různobarevných kamenných nebo skleněných kostiček. 

9. Čím byly zastřešovány chrámy v Byzantské říši.  

10. Obyvatelé severní Evropy (Skandinávie) byli nazýváni. 

11. Byzantský císař, který vládl v 6. století (527 - 565) 

12. Franští panovníci propůjčovali členům své družiny půdu. Propůjčovaná půda se nazývala… 

13. Rod Merovejců vládl v říši …. 

 

Australopitek (asi 4mil. - 2,5 mil. př. n. l.) první tvor vzdáleně podobný člověku, vyvinul se 

z primátů, do rodu HOMO ještě nepatří. 
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