
OPAKOVÁNÍ - POZDNÍ STŘEDOVĚK 
1. Mistr Jan Hus kázal: 

 a) v Betlémské kapli 

 b) v Betlémě 

 c) v Kostnici 
 

2. Mistr Jan Hus byl upálen: 

 a) 6.  července 1453 v Kostnici 

 b) 6. července 1415 v Kostnici 

 c) 6. července 1415 v Basileji 
 

3. Táborité byli: 

 a) představitelé husitské šlechty 

 b) představitelé husitského radikalismu 

 c) husité z východních Čech 
 

4. Základem husitského válečnictví bylo: 

 a) využití vozové hradby a palných zbraní 
 b) využití jezdectva 

 c) užívání dlouhých anglických luků 
 

5. V čele husitských vojsk po sobě stanuli: 

 a) Jan Hus a Jan Žižka 

 b) Jan Žižka a Prokop Holý 

 c) Jan Roháč z Dubé a Jan z Rokycan 
 

6. Dohoda mezi basilejským koncilem a husity byla vyhlášená … a nazývá se …: 
 a) v Praze, pražský smír 
 b) ve Znojmě, znojemská kompaktáta 

 c) v Jihlavě, jihlavská kompaktáta 
 

7. Mezi tři stavy, tvořící politickou reprezentaci české společnosti po husitské 

revoluci, náležely: 

 a) panský, rytířský, městský 

 b) panský, prelátský, královský 

 c) panský, rytířský, prelátský 
 

8. Jiří z Poděbrad byl zvolen králem po smrti panovníka: 

 a) Zikmunda Lucemburského 

 b) Albrechta Habsburského 

 c) Ladislava Pohrobka 
 



9. Konstantinopol byl dobyt: 

 a) Araby v roce 1453 

 b) Turky v roce 1453 

 c) Turky v roce 1490 
 

10. Vladislavské zřízení zemské byl zákoník: 

 a) vydaný Vladislavem Jindřichem roku 1419 

 b) vydaný Ludvíkem Jagellonským roku 1517 

 c) vydaný Vladislavem Jagellonským roku 1500 
 

 

11. Vláda Jagellonců v českých zemích byla ukončena: 

 a) roku 1526 porážkou krále Ludvíka u Moháče 

 b) roku 1517 tzv. Svatováclavskou smlouvou s Matyášem Korvínem 

 c) roku 1516 smrtí Vladislava Jagellonského 
 

12. Šlechtě povolil panovník podnikat: 

 a) ve Svatováclavské smlouvě 

 b) ve Svatovécké smlouvě  

 c) ve Svatobarbarské smlouvě 
 

13. Benedikt Rejt byl: 

 a) architekt jagellonské doby 

 b) architekt husitské doby 

 c) architekt na dvoře Karla IV. 
 

14. Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře náleží: 
 a) ke stavbám jagellonské doby 

 b) ke stavbám Karla IV. 

 c) ke stavbám Václava IV. 
 


