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Pravěk
1. Seřaď chronologicky a napiš, kdy byly:
doba železná
doba kamenná
doba bronzová
2. Vyjmenuj chronologicky předchůdce člověka:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
3. Seřaď chronologicky:
A) starověk, středověk, novověk, pravěk
B) neolit, paleolit, eneolit, mezolit
4. Co bylo nalezeno v těchto místech:
Dolní Věstonice…………………………………………………….
Trenčín…………………………………………………………………
Stradonice u Berouna………………………………..…………
Mšecké Žehrovice…………………………………………………
5. Který národ (etnikum) byl v Evropě v pravěku nejvyspělejší?
…………………………………………………………………………………………….
V Čechách se jmenoval:…………………………………………………………
Jmenuj jeho významné vynálezy:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
6. Kdy bylo v Evropě období stěhování národů?
………………………………………………………………………………………………………………
7. Seřaď chronologicky:
Slované, Hunové, Keltové, Germáni
8. Doplň: Slované přišli z ……………………, přišli v …….proudech, rozlišujeme
Slovany
a)
b)
c)

Češi patří k……………………………………….. .
9. Vysvětli:
společenská dělba práce………………………………………………………………………….
oppidum………………………………………………………………………………………………….
bronz………………………………………………………………………………………………………..
pohanství………………………………………………………………………………………………….
duhovka……………………………………………………………………………………………………

Pravěk
1. Seřaď chronologicky a napiš, kdy byly:
doba železná
3
doba kamenná
1
doba bronzová
2
2. Vyjmenuj chronologicky předchůdce člověka:
…člověk zručný……………………………………………………………….
…člověk vzpřímený………………………………………………………….
…člověk rozumný…………………………………………………………….
…člověk dnešního typu..………………………………………………….
3. Seřaď chronologicky:
A) starověk 2, středověk 3, novověk 4, pravěk 1
B) neolit 3, paleolit 1, eneolit4, mezolit 2
4. Co bylo nalezeno v těchto místech:
Dolní Věstonice…………Venuše………………………………………….
Trenčín………………………římský nápis…………………………………
Stradonice u Berouna…keltské mince…………………..…………
Mšecké Žehrovice………keltská opuková hlava…………………
5. Který národ (etnikum) byl v Evropě v pravěku nejvyspělejší?
……Keltové………………………………………………………………………….
V Čecháh se jmenoval:…Bojové..…………………………………………
Jmenuj jeho významné vynálezy:………hrnčířský kruh, mince, rotační
mlýnek…………..……………………………………………………………………………………..
6. Kdy bylo v Evropě období stěhování národů?
………………4.- 5. století……………………………………………………………………………
7. Seřaď chronologicky:
Slované 4, Hunové 3, Keltové 1, Germáni 2
8. Doplň: Slované přišli z …východu, přišli v …3 proudech, rozlišujeme
Slovany
a)

východní

b)

západní

c)

jižní

Češi patří k……západním………….. .
9. Vysvětli:
společenská dělba práce…………rozdělení obyvatelstva na práci………………
opidum……keltské hradiště…..………………………………………………………………….
bronz………slitina mědi a cínu…………………………………………………………………..
pohanství……víra ve více bohů………………………………………………………………….
duhovka………keltská mince………………………………………………………………………

