
Opakování: Husitství   

Zadání: Zakroužkuj správné odpovědi, může jich být více než jedna!! 
Vytečkovaná místa doplň. 

 

1. Reformace církve je:   a) zrušení katolické církve 
                                            b) obnova katolické církve 
                                            c) podpora katolické církve 
 
2. Reformátory byli:      a)  mistr Jan Hus 
                                         b)  John Wickleff 
                                         c)  Jan Žižka 
   
3. Husité bojovali proti: a)  jiným náboženstvím (třeba islámu) 
                                          b) proti odpustkům 
                                           c) proti bohatství a světské moci církve 
                                           d) proti Zikmundovi 
 
4.  Husitská revoluce začala:  a) založením Tábora  
                                                   b) pražskou defenestrací 
                                                   c) porážkou katolických rytířů u Sudoměře 
 
5. Pražské husity vedl v r.1419: a) Jan Žižka 
                                                        b) Jan Hus 
                                                         c) Jan Želivský 
 
6. Program husitů se nazýval:   a) Basilejská kompaktáta 
                                                       b) Zikmundův glejt 
                                                       c) Čtyři pražské artikuly 
 
7.  Přijímání „pod obojí způsobou“ je:  a) rovnost všech lidí před bohem 
                                                                    b) přijímání těla i krve Páně 
                                                                    c) kněz i člověk dostává hostii i víno  
                                                                       z kalicha 
 
8.  Křížové výpravy do Čech byli proti:    a) kacířům 
                                                                      b) husitům 
                                                                      c) proti katolické šlechtě 
 
9.  Křížové výpravy do Čech skončily:    a) 1343 bitvou u Domažlic 



                                                                     b) 1431 bitvou u Sudoměře 
                                                                     c) 1431 bitvou u Domažlic 
 
 
10.  Husitská revoluce skončila:      a) rozdělením husitů 
                                                             b) 1345 bitvou u Lipan 
                                                             c) porážkou Jana Roháče z Dubé 
                                                             d) 1434 bitvou u Lipan 
                                                             e) smrtí Prokopa Holého 
 
11. Husité zvítězili, protože   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
              
 
12. Husité založili své město T…………… .Žili tam podle svých pravidel  
                                 
o ro…………ti l…….í, oslovovali se b……………e a s…………….o a jejich 
 
 majetek patřil v…..m. 
 
 
13. Po porážce revoluce z husitského programu zůstaly pouze tyto body  
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
a českým králem se stal Z……………………………………… 
 
14.  Pojmenuj 3 husitské zbraně………………………………………………………………… 
 
 
15. Význam husitství pro český národ 
      
……………………………………………………………………………………………………………………….. 



 1.    b)   

 2.    a), b) 

 3.   b), c), d)   

 4.   b)     

 5.   c)     

 6.   c)     

 7.   a), b), c)    

 8. a), b)     

 9. c)          

10. a), c), d), e)    

11. Husité zvítězili, protože měli výbornou taktiku, Žižkův vojenský 

řád, zbraně ze selského nářadí, vozovou hradbu, bojovali na život a na 

smrt, neměli co ztratit….. 

12. Husité založili své město Tábor., Žili tam podle svých pravidel o 

rovnosti lidí,  

Oslovovali se bratři a sestry a jejich majetek patřil všem. 

13. Po porážce husitů z jejich programu zůstaly pouze tyto body a) 

přijímání pod obojí a b)majetek získaný v husitských válkách na 

církvi si šlechta mohla ponechat. A českým králem se stal Zikmund. 

14. Řemdich, sudlice, halapartna, cep, prak, vozová hradba………. . 

15. V těžkých dobách husitství připomínalo možnost zvítězit nad 

přesilou, jednotu českého národa.  

V husitské době bylo zničeno hospodářství a mnoho kulturních 

památek. Vývoj českého státu se zastavil. 

 

Hodnocení: 
  

  38 -  32       výborně 

  31 -  25       chvalitebně 

  24 -  17       dobře 

  16 -   8        dostatečně 

    7  -   0       nedostatečně  
 

                                              

 
 


