
Ict9- D- 12 

Vypracovala Tereza Zalabáková 

LUCEMBURKOVÉ- PÍSEMKA 
 
 

1) Spoj datum a událost, které k sobě patří: 
 
 1310    založena Karlova univerzita 
 1346    nástup Lucemburků na český trůn 
 1348    bitva u Kresčaku 
 

2) Přiřaď informace k panovníkovi, ke kterému patří: 
 
Karel IV.        Jan Lucemburský 
 
                                 zhotovení korunovačních klenotů 
                                 povýšení biskupství na arcibiskupství 
                                 započata stavba Svatovítské katedrály 
                                 sestavení korunovačního řádu 
                                 založení Nového Města pražského 
 

3) Doplň: 
 
Prvorozený syn Jana Lucemburského se po narození jmenoval (1)…........................., později 
dostal jméno (2)…............................... . Vyrůstal v zahraničí ve (3)…..................... . Měl 
celkem  (4)…..... manželky. Poslední z nich se jmenovala (5)…................... …...................... 
a podle pověstí prý dokázala (6)....................................... . Jeho prvorozený syn, který se stal 
jeho nástupcem, se jmenoval (7)................................ . 
 

4) Kdo byli: 
 
Arnošt z Pardubic 
Matyáš z Arrasu 
Eliška Přemyslovna 
 

5) Co víš o korunovačních klenotech? 
 

6) Napiš aspoň tři památky, které nechal vybudovat Karel IV. 
 

7) Je to pravda: ano x ne 
 
Stoletá válka trvala sto let. 
Ve stoleté válce bojovala Anglie proti Francii. 
Jan Lucemburský bojoval slepý. 
Jana z Arku byla Angličanka. 
Jana z Arku byla upálena na hranici. 
Vítězem stoleté války se stala Francie. 

 
 
 



Ict9- D- 12 

Vypracovala Tereza Zalabáková 

LUCEMBURKOVÉ- PÍSEMKA (ŘEŠENÍ)  
 
 

1) Spoj datum a událost, které k sobě patří: 
 
 1310    nástup Lucemburků na český trůn 
 1346    bitva u Kresčaku 
 1348    založena Karlova univerzita 
 
2) Přiřaď informace k panovníkovi, ke kterému patří: 
 
Karel IV.        Jan Lucemburský 
zhotovení korunovačních klenotů 
                                                                                              povýšení biskupství na arcibiskupství 
                                                                                             započata stavba Svatovítské katedrály 
sestavení korunovačního řádu 
založení Nového Města pražského 
 
3) Doplň: 
 
Prvorozený syn Jana Lucemburského se po narození jmenoval (1) VÁCLAV, později dostal jméno 
(2) KAREL. Vyrůstal v zahraničí ve (3)FRANCII . Měl celkem  (4) ČTYŘI manželky. Poslední z 
nich se jmenovala (5)ALŽBĚTA POMOŘANSKÁ a podle pověstí prý dokázala (6)OHÝBAT 
PODKOVY. Jeho prvorozený syn, který se stal jeho nástupcem, se jmenoval (7) VÁCLAV. 
 
4) Kdo byli: 
 
Arnošt z Pardubic- 1. arcibiskup 
Matyáš z Arrasu- stavitel a architekt 
Eliška Přemyslovna- matka Karla IV. 
 
5) Co víš o korunovačních klenotech? 
 
Nechal je zhotovit Karel IV.- Svatováclavská koruna, jsou uloženy v kapli sv. Václava ve 
Svatovítské katedrále, je k nim 7 klíčů a ty jsou 7 různých lidí (př. prezident, primátor,...) 
 
6) Napiš aspoň tři památky, které nechal vybudovat Karel IV. 
 
Karlštejn, Karlův most, Nové Město pražské, kaple sv. Kříže, Hladová zeď, Karlova univerzita,... 
 
7) Je to pravda: ano x ne 
 
Stoletá válka trvala sto let. NE 
Ve stoleté válce bojovala Anglie proti Francii. ANO 
Jan Lucemburský bojoval slepý. ANO 
Jana z Arku byla Angličanka. NE 
Jana z Arku byla upálena na hranici. ANO 
Vítězem stoleté války se stala Francie. NE 


