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Očekávaný výstup:  

Žák rozpozná souvislosti mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 

civilizací.  

Žák se seznámí s významnými typy památek.  
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Indie 

V povodí řeky …………. se ve………….. tisíciletí př. n. l. rozvíjela vyspělá města. Vhodné byly 

podmínky především pro rozvoj………… . Na vyvýšeném místě se ve městech stavěly…………….. 

Kolem roku 1500 př. n.l. vpadli na indický poloostrov ……………..kmeny. Ve 4. stol. př. n.l. 

pronikl na toto území makedonský král………………………….. . Největšího rozmachu dosáhla říše 

za vlády krále…………………. v letech 273 -232 př. n.l.. Obyvatelstvo Indie se rozdělovalo na 

…………………………… . Nejrozšířenější náboženství byla …………………….. a ………………………….. .  

Dodnes čerpáme z indické vzdělanosti z oblasti: 

a)jazyka -………………………………………………………... 

b)matematiky -……………………………………………….. 

c)astronomie  -………………………………………………… 

Čína 

Rozvíjela se v povodí ………………. a …………………….. řeky. Na území vznikaly první útvary ve 

……………………….př. n.l., ty mezi sebou bojovaly a roku …………………….př.n.l. získala nadvládu 

dynastie …………………… . Vznikl centralizovaný stát v čele s ………………………. . 

K nejvýznamnějším stavebním památkám  (div světa) patří……………………………… …. . Svět 

ovlivnily i další čínské vynálezy :  

a)……………………………….. 

b)………………………………. 

c)……………………………….. 

 

Indie i Čína leží v ………………………, a proto se vyvíjely odlišně od ostatních států starověku. 

Vysvětli pojmy: 

citadela…………………………………………… 

kasta……………………………………….………. 

sánskrt……………………………………………. 

epos………………………………………………. 

wang……………………………………………… 

dynastie………………………………………… 

 



Indie 

V povodí řeky Indus se ve 3. tisíciletí př. n. l. rozvíjela vyspělá města. Vhodné byly podmínky 

především pro rozvoj zemědělství . Na vyvýšeném místě se ve městech stavěly citadely - 

hrady. Kolem roku 1500 př. n.l. vpadli na indický poloostrov indoevropské kmeny. Ve 4. stol. 

př. n.l. pronikl na toto území makedonský král Alexandr Veliký . Největšího rozmachu dosáhla 

říše za vlády krále Ašoky v letech 273 -232 př. n.l.. Obyvatelstvo Indie se rozdělovalo na 

kasty. Nejrozšířenější náboženství byla hinduismus a buddhismus .  

Dodnes čerpáme z indické vzdělanosti z oblasti: 

a)jazyka –hláskové písmo, sánskrt,  

b)matematiky – nula, Ludolfovo číslo 

c)astronomie  -rok, Země – otáčení kolem osy 

Čína 

Rozvíjela se v povodí Dlouhé a Žluté řeky. Na území vznikaly první útvary ve  2.tisíciletí př. 

n.l., ty mezi sebou bojovaly a roku 221 př.n.l. získala nadvládu dynastie Čchin. Vznikl 

centralizovaný stát v čele s císařem . K nejvýznamnějším stavebním památkám  (div světa) 

patříVelká čínská zeď . Svět ovlivnily i další čínské vynálezy :  

a)…hedvábí 

b)…střelný prach 

c)…kompas, porcelán 

 

Indie i Čína leží v Asii, a proto se vyvíjely odlišně od ostatních států starověku. 

Vysvětli pojmy: 

  

citadela…hrad 

kasta…společenská skupina 

sánskrt…písmo 

epos…literární útvar 

wang…správce 

dynastie…vládnoucí rod

  


