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Co víš o době husitské? 

Čti pozorně otázky a zakroužkuj jednu správnou odpověď. 
 

1. Mistr Jan Hus byl:       a/  král 

                                     b/  kazatel 

                                     c/  zeman 

 

2. Kněží žili:                    a/  v bídě 

                                                       b/  v přepychu a bohatství 

                                                       c/  déle než ostatní lidé 

 

3. Jan Hus byl za své přesvědčení:  

                                                        a/ popraven v Praze 

                                                        b/ popraven v Kostnici 

                                                        c/ upálen v Kostnici   

         

4. Stoupenci Husovi si začali říkat: 

                                      a/ sedláci 

                                      b/ husité 

                                      c/ Křižáci 

 

5. Husité měli ve znaku  : a/ růži 

                                      b/ kříž 

                                      c/ kalich 

     

6. Vybudovali si město:   a/  Jihlavu 

                                     b/  Tábor 

                                     c/  Liberec 

 

7. Vůdcem husitských vojsk se stal: 

                                     a/  Karel IV. 

                                     b/  Jan Hus 

                                     c/  Jan Žižka 

 

8. V bitvě u Sudoměře si J. Žižka vybral postavení chráněné 

                                     a/  strmou skálou 

                                     b/  dvěma rybníky 

                                     c/  hradbami 

 

 9.  Poslední a jediná bitva, ve které byli husité poraženi, se odehrála:  

                                      a/  u Tachova 

                                      b/  u Domažlic 

                                      c/  u Lipan 

            10. Jan Hus byl upálen:      a/  6. 7. 1415                                          

                                      b/  7. 6. 1415 

                                      c/  6. 7. 1514 
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                  Odpověděl jsi správně na   9 _ 10 otázek ……………. pracuješ skvěle. 

 

 

 

 

 

                   Máš správně 6 – 8 odpovědí …………………………pěkný výkon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 4 – 5 správných odpovědí ……………………………….přidej. 

 

 

 

 

 

                   Tři a méně správných odpovědí ……… zkus test ještě jednou. 
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