
VII.ročník – distanční studium 
 
Renesance - odpověz 
1. Uveď italské město, které se považuje za kolébku 
renesančního umění. 
2. Který z renesančních umělců se snažil zachytit proporce 
lidského těla ? 
3. Kde se nachází Sixtinská kaple a čím ji vyzdobil M. 
Buonarroti ? 
4. V jaké galerii můžeme vidět Monu Lisu ? 
5. Jaké období dějin obdivovali humanisté ? 
6. Čím se proslavil zlatník Gutenberg ? 
7. Tvrdil Koperník, že je Země středem vesmíru ? 
8. Uveď dva renesanční stavební prvky, které najdeme na 
zámcích.  
9. K počátečním písmenům doplň celý název zámku v Čechách 
L_________, T_______, O_______, N________, Č___ K_____ 
10. Co nosili renesanční muži kolem krku ? 
 
Zámořské objevy – dokonči věty 
1. Objevné plavby souvisely s hledáním nové cesty do _____ . 
2. Karavela dobře odolávala v _____, karaka byla největší 
_____ 15. století. 
3. B. Dias a V.da Gama pocházeli z ______ . 
4. Do _____ se vydal Kolumbus západní cestou, neboť věřil, že 
Země je _____ . 
5. Do Evropy se začaly dovážet i tyto plodiny ______y,_____e, 
__ř, ____k, ____a 
6. Kolumbus vyplul ve službách ______ krále a královny, 
ačkoli on sám byl z italského Janova. 
7. Nový svět byl objeven v _____ .století. 



8. Název „Amerika“získal světadíl podle ____________ . 
9. Mayové a Aztékové byli ______ . 
10. Rok objevení Ameriky bývá označován jako počátek ____ . 
 
Reformace – doplň konkrétní jméno osobnosti nebo pojem, 
kterým se dané osoby označují, případně jinou správnou 
odpověď 
1. Známý kněz, který se nakonec oženil, kritik prodeje 
odpustků. 
2. Člověk, který nesouhlasí se zastavením reformace a 
podporuje katolickou církev. 
3. Panovník, který podporoval přijímání podobojí a zavedl 
místo latiny jako bohoslužebný jazyk angličtinu. 
4. Kalvinisté ve Francii. 
5. Řád katolické církve podporující protireformaci. 
6. Věřící, který má svou víru čerpat z Bible (ne z kázání církve). 
7. Hlava katolické církve. 
8. Zakladatel nové církve ve Švýcarsku, působící hlavně 
v Ženevě. 
9. Století reformace. 
10. Český reformátor katolické církve z 15. století. 
 
 

 


