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Vypracovala Tereza Zalabáková 

JAN HUS- TEST 
 

1) Jan Hus se narodil v: 

a) Praze 

b) Husinci u Prachatic 

c) Prachaticích 

 

2) Jan Hus byl: 

a) historik 

b) panovník 

c) kazatel 

 

3) Jan Hus se stal děkanem fakulty: 

a) artistické 

b) teologické 

c) právnické 

 

4) Jan Hus kázal v: 

a) Svatovítské katedrále 

b) kapli svatého Kříže 

c) Betlémské kapli 

 

5) Jan Hus vystupoval především proti: 

a) prodeji odpustků 

b) pořádání křížových výprav 

c) existenci tří papežů 

 

6) Církevní koncil, kterého se Hus účastnil, se konal v: 

a) Praze 

b) Basileji 

c) Kostnici 

 

7) Král, který se zpočátku glejtem zavázal Husa ochraňovat, ale později tento slib odvolal, se 

jmenoval: 

a) Karel IV. 

b) Zikmund 

c) Václav IV. 

 

8) Jan Hus byl odsouzen k trestu smrti: 

a) oběšením 

b) upálením 

c) byla mu sťata hlava 

 

9) Přesné datum Husovy smrti je: 

a) 6. 7. 1415 

b) 7. 6. 1415 

c) 5. 7. 1415 
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10) Jan Hus psal svá díla především v: 

a) latině 

b) češtině 

c) němčině 

11) Dílo, které bylo hlavním zdrojem argumentů pro žalobu na koncilu, se jmenuje: 

a) O odpustcích 

b) O papeži 

c) O církvi 

 

12) Husovi bývá připisována reforma pravopisu. Mluvíme o pravopise: 

a) spřežkovém 

b) diakritickém 

c) staročeském 

 

13) K trestu smrti byl na koncilu odsouzen ještě jeden český kazatel. Byl to: 

a) Jan Viklef 

b) Jan Milíč z Kroměříže 

c) Jeroným Pražský    
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JAN HUS- TEST (ŘEŠENÍ) 
 

1 ) Jan Hus se narodil v: 

a) Praze 

b) Husinci u Prachatic 

c) Prachaticích 

 

2) Jan Hus byl: 

a) historik 

b) panovník 

c) kazatel 

 

3) Jan Hus se stal děkanem fakulty: 

a) artistické 

b) teologické 

c) právnické 

 

4) Jan Hus kázal v: 

a) Svatovítské katedrále 

b) kapli svatého Kříže 

c) Betlémské kapli 

 

5) Jan Hus vystupoval především proti: 

a) prodeji odpustků 

b) pořádání křížových výprav 

c) existenci tří papežů 

 

6) Církevní koncil, kterého se Hus účastnil, se konal v: 

a) Praze 

b) Basileji 

c) Kostnici 

 

7) Král, který se zpočátku glejtem zavázal Husa ochraňovat, ale později tento slib odvolal, se  

    jmenoval: 

a) Karel IV. 

b) Zikmund 

c) Václav IV. 

 

8) Jan Hus byl odsouzen k trestu smrti: 

a) oběšením 

b) upálením 

c) byla mu sťata hlava 

 

9) Přesné datum Husovy smrti je: 

a) 6. 7. 1415 

b) 7. 6. 1415 

c) 5. 7. 1415 
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10) Jan Hus psal svá díla především v: 

a) latině 

b) češtině 

c) němčině 

11) Dílo, které bylo hlavním zdrojem argumentů pro žalobu na koncilu, se jmenuje: 

a) O odpustcích 

b) O papeži 

c) O církvi 

 

12) Husovi bývá připisována reforma pravopisu. Mluvíme o pravopise: 

a) spřežkovém 

b) diakritickém 

c) staročeském 

 

13) K trestu smrti byl na koncilu odsouzen ještě jeden český kazatel. Byl to: 

a) Jan Viklef 

b) Jan Milíč z Kroměříže 

c) Jeroným Pražský    


