DĚJEPIS

7.TŘÍDA

ÚKOLY (23. 3. - 27. 3. 2020)

Opakování minulého učiva:
1. Doplň chybějící části textu
Roku 1378 stáli v čele církve dva papežové. Jeden sídlil v Římě a druhý v ……………… .
Tomuto stavu říkáme papežské ……………… . Řešení hledal koncil svolaný roku 1409 do
italského města ………….., nebyl však úspěšný. Další koncil byl svolán z podnětu …………
Lucemburského do města ……………. .
2. Seřaď chronologicky tyto události (přidej si k nim letopočty)
Koncil v Kostnici, počátek papežského schizmatu, bitva u Azincourtu, koncil v Pise,
počátek stoleté války
3. Urči, která tvrzení jsou pravdivá.
a) Ve stoleté válce zvítězila Anglie.
ANO – NE
b) Papežské schizma odstranilo rozpory v církvi.
ANO – NE
c) Jedním z kritiků zlořádů v církvi byl Jan Hus.
ANO – NE
Stručně napiš na email: vjagosova.zslipov@seznam.cz
Nové učivo: Východní, střední a jižní Evropa, učebnice str. 84 – 88, přečíst a
připravený zápis přepsat do sešitů!!

VÝCHODNÍ A STŘEDNÍ EVROPA
Rusko
V polovině 13. st. útočí na Kyjevskou Rus Mongolové (Rusové jim říkali Tataři) pod vedením
Čingischána → založili chanát Zlatá horda → zpomalení kulturního a hospodářského vývoje.
Zlatá horda slábne až koncem 15. st. → velkokníže Ivan III. porazil Mongoly a v roce 1472 se
prohlásil carem (jako císař).

Polsko
Polsko je rozdrobeno na malá knížectví, sjednoceno v pol. 14. století, sever Polska (pobřeží Baltu)
ovládl řád německých rytířů → christianizace pohanských kmenů.
1386 sňatek litevského knížete Jagiella s polskou dědičkou → dynastie JAGELLONSKÁ,
Jagiello přijal křest (jméno Vladislav) → christianizace Litvy.
1410 bitva u Grunwaldu – spojením Litvy a Polska vznikl mocný stát, který porazil řád německých
rytířů.

JIŽNÍ EVROPA
Pyrenejský poloostrov
Když oslábla moc Arabů →malá křesťanská království
→ postupné znovudobývání poloostrova = rekonquista
Na počátku 13. století vznikly 3 státy: Z - Portugalsko, V - Aragonie, mezi – Kastilie
1469 sňatek Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského → základ sjednoceného Španělska
→ společně dobyli Granadu (1492) - poslední místo odporu Arabů.
Isabela podpořila výpravu Kryštofa Kolumba do Ameriky (1492)

Osmanská říše
1453 - Turci (osmanská říše) dobyli Konstantinopol→ zanikla Byzanc
1526 - turecký sultán Sülejman Nádherný porazil v bitvě u Moháče (v Uhrách)
Ludvíka Jagellonského, českého krále→ Uhry se staly součástí osmanské říše,
dále Turci ovládli: Přední východ a severní Afriku→ upadl obchod s Orientem (Čína, Indie) →
hledání nových obchodních cest.

Nové ÚKOLY:
1. Z uvedených jmen a údajů utvoř správné dvojice:
1. Ivan Hrozný
A. založení Královce
2. Vladislav Jagellonský
B. román Křižáci
3. Čingischán
C. vítěz u Grunwaldu
4. Přemysl Otakar II.
D. ruský car
5. Henryk Sienkiewicz
E. mongolský chán

2. Urči, která tvrzení jsou pravdivá.
a) Pádem Granady bylo dokončeno sjednocení Španělska.
b) V bitvě u Moháče padl Vladislav Jagellonský.
c) Turecké výboje znemožnily obchod Evropy s Orientem

ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI POSLAT NA email: vjagosova.zslipov@seznam.cz

