
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL - test  - verze A

Úkol č. 1: 
Předložené mapy (jejich kopie) seřaď chronologicky a  urči panovníka, který v té době vládl v našich zemích.
………	………………………………………………….
………	………………………………………………….
………	………………………………………………….
………	………………………………………………….
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Úkol č. 2: 
Z předloženého německého tisku (Vyhlášení ústavnosti 15.3.1848) vypiš jméno panovníka a názvy alespoň pěti zemí z jeho titulatury bez ohledu na tituly v nich.  Můžeš je zapsat česky. 

Jméno panovníka:………………………………………
Názvy zemí:1………………………………2………………………………3…………………
4…………………………5………………………………
Body 





Úkol č. 3: 
V inventáři listin Archivu České koruny najdi listinu inventární číslo 1704. 
a)Vyhledej listinu mezi předloženými: č. 1, č. 2, nebo č.3. Vypiš kdo ji dal.: 

…………………………………………………………………………………………………

b) Vypiš datum vydání listiny v co nejpřesnějším znění (označený text): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL – test - verze B

Úkol č. 1: (odhad času: 15min.)
Předložené mapy (jejich kopie) seřaď chronologicky a  urči panovníka, který v té době vládl v našich zemích.
………	………………………………………………….
………	………………………………………………….
………	………………………………………………….
………	………………………………………………….

Body 






Úkol č. 2: 

Z předloženého německého tisku (Vyhlášení ústavnosti 15.3.1848) vypiš jméno panovníka a názvy alespoň pěti zemí z jeho titulatury bez ohledu na tituly v nich.  Můžeš je zapsat česky. 

Jméno panovníka:………………………………………
Názvy zemí:1………………………………2………………………………3…………………
4…………………………5………………………………
Body 




Úkol č. 3: 
 V inventáři listin Archivu České koruny najdi listinu inventární číslo 1714. 
a)Vyhledej listinu mezi předloženými: č. 1, č. 2 nebo č. 3. Vypiš kdo ji dal.

…………………………………………………………………………………………………

b) Vypiš datum vydání listiny v co nejpřesnějším znění (označený text):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Body 



PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL – test - verze C

Úkol č. 1: (odhad času: 15min.)
Předložené mapy (jejich kopie) seřaď chronologicky a  urči panovníka, který v té době vládl v našich zemích.
………	………………………………………………….
………	………………………………………………….
………	………………………………………………….
………	………………………………………………….

Body 




Úkol č. 2: 
Z předloženého německého tisku (Vyhlášení ústavnosti 15.3.1848) vypiš jméno panovníka a názvy alespoň pěti zemí z jeho titulatury bez ohledu na tituly v nich.  Můžeš je zapsat česky. 

Jméno panovníka:………………………………………
Názvy zemí:1………………………………2………………………………3…………………
4…………………………5………………………………
Body 





Úkol č. 3: 
V inventáři listin Archivu České koruny najdi listinu inventární číslo 1721. 
a)Vyhledej listinu mezi předloženými: č. 1, č. 2 nebo č. 3. Vypiš kdo ji dal.

…………………………………………………………………………………………………

b) Vypiš datum vydání listiny v co nejpřesnějším znění (označený text):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Body 



PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL - řešení

Úkol č. 1: (odhad času: 15min.)
Řešení: Chronologické řazení 
mapa B - Mapa Čech z r. 1626 – mapa je datovaná, anglické popisy. Ferdinand II. (1620-1637)
mapa C – Mapa Království Českého, vévodství Slezského, markrabství Moravského a Lužice z r. 1742. Marie Terezie. 
Datace je uvedena na reversu mapy. Vodítkem pro časové určení mohou být zemské znaky a nápis. Mapa vznikla krátce po nástupu Marie Terezie na trůn a území odpovídá stavu před válkami. Možná by stačilo, kdyby dokázali podle uvedených indícií určit, že mapa je z pol. 18. stol. 
mapa A – národnostní mapa Čech z r. 1861. František Josef I.  Mapa je datovaná, německá. 
mapa  D – Mapa Republiky Československé, po r. 1925. T.G. Masaryk. 
Mapa vychází ze statistických údajů zjišťovaných v letech 1921-1925 a z bankovní účetní uzávěrky k 31.12. 1925. Tyto údaje jsou na mapě uvedeny – byť ve švédštině, ale ani my neumíme švédsky – chce to jen “Filipa”. Z uváděných statistických údajů lze rovněž usoudit, že mapa nebyla vydána po roce 1930 (protože to by vycházela z jiných statistických údajů, myslím, že je všeobecně známo, že statistická data jsou zjišťována v pětiletých intervalech) a z uvedených procentuálních hodnot je možné odvodit, že mapa je odrazem nastartované Rašínovy ekonomické reformy – hospodářský růst.
Body 
1-8

Úkol č. 2: (odhad času: 10min.)
jméno panovníka: Ferdinand der Erste
země: ČESKY: Rakousko, Uhry, Čechy, Lombardie, Benátsko, Dalmacie, Chorvatsko,  Slavonie.
					
Body 

Ferdinand
1
der Erste
2
za každý název země 1 bod
až 8
Celkem 
až 11

Úkol č. 3: (odhad času: 20min.)
Listiny lze rozlišit podle popisu v inventáři a identifikovat v reálu podle počtu pečetí. Tzn., že v případě tohoto úkolu by připadaly v úvahu tři varianty zadání. K dispozici budou faksimile listin(v jediném exempláři) a u nich xerokopie (v dostatečném počtu), se kterými budou dále pracovat.
Vybrané listiny jsou psány česky, písmem označovaným jako bastarda (= gotické písmo , které se stále více uplatňuje od 14. stol. A je to jakýsi přechodný typ písma mezi písmem kurzívním a knižním). Pomůckou bude abeceda bastardy, kde lze vyčíst typické znaky jednotlivých písmen.
1. inventární číslo 1704. 

Řešení
Body 
buď vypíše z inventáře: Olomoucký biskup Tas
1 bod
anebo zjistí z listiny, což je mnohem složitější (musí číst text, který musí v listině najít -1. řádek): 
My Prothasius z Božie milosti Biskup Olomutzky…-
bod za každé přečtené slovo → až 7 bodů


vypiš datum vydání listiny (v co nejpřesnějším znění) – je velmi těžké najít v textu, pokud nezná jak se listina člení – tento úkol (i předchozí varianta b) je vlastně totéž jako “Přepiš současným písmem označenou část textu” Zase je dvojí řešení:
Řešení
Body 
buď vypíše z inventáře: 1463, srpen 14, Olomouc	
1 bod
nebo zjistí z listiny (označený text?) a   přepíše:
…. (naší) nassy wlastni peczet prziwiesiti (přivěsiti) ysme (jsme) kazali k tomuto listu jenz (jenž) yest dan a psan w Olomutzy (Olomouci) letha od Narozenie Syna Bozieho tissiczieho cztrestého (čtyřstého) ssedesateho (šedesátého) trzetieho  w (v) tu Nedeli (neděli) przed hodem matky Bozie (Boží)… 
bod za každé přečtené slovo → až 32 body


2. inventární číslo 1714. 

Řešení
Body 
buď vypíše z inventáře: Albrecht z Kolovrat a Krakovce a Albrecht z Kolovrat na Opočně
1 bod
anebo zjistí z listiny, což je mnohem složitější (musí číst text, který musí v listině najít (vždy 1. řádek:
(We ymeno (jméno) Bozie Amen) My Albrecht z Kolowrat sediewcim na krakowci a Albrecht z Kolowrat sediewcim na opoczne…
bod za každé přečtené slovo → až 14 bodů


vypiš datum vydání listiny (v co nejpřesnějším znění) 
Řešení
Body 
buď vypíše z inventáře: 1465, říjen 21, Praha	
1 bod
nebo zjistí z listiny (označený text?) a   přepíše:
 ….dobrowolnie k tomuto listu jenz  yest dan a psan lleta od narozenie Syna Bozieho tisiczieho sztristeho ssedesateho pateho den svate Wrssule (Uršuli)	
bod za každé přečtené slovo → až 21 bodů



3. inventární číslo 1721. 

Řešení
Body 
buď vypíše z inventáře: Král Jiří	
1 bod
anebo zjistí z listiny, což je mnohem složitější (musí číst text, který musí v listině najít (vždy 1. řádek)  listiny jsou psány česky, gotickou kurzívou):
My Jirzii (Jiří) z bozie milosti kral Czesky Markrabie Morawsky Luczembursky a Slezsky Wewoda a Markrabie luziczsky (lužický)….
bod za každé přečtené slovo → až 16 bodů


vypiš datum vydání listiny (v co nejpřesnějším znění) 
Řešení
Body 
buď vypíše z inventáře: 1466, duben 18, Praha
1 bod
nebo zjistí z listiny (označený text?) a   přepíše:
 ….peczet nassi (naší) kralowsku kazali sme prziwiesyti k tomuto listu dan w praze w sobotu przed swatym Jirzim leta Narozenie bozieho syna tisyczeho cztyrzsteho ssessdesatehossesteho  (šedesátéhošestého) kralowstwie nasseho (našeho) leta osmeho
bod za každé přečtené slovo → až 28 bodů



