Třicetiletá válka
A
1. Jaký charakter měla třicetiletá válka na svém počátku (proč vznikla):
2. Kdo stál v čele katolického bloku v Evropě:
3. Jak se nazýval svazek katolických států ve Svaté říši římské:
4. Co je považováno za počátek třicetileté války:
5. Vyjmenuj fáze třicetileté války:
6. Proč vstoupilo do třicetileté války Sasko:
7. Proč historikové tvrdí, že v poslední fázi třicetiletá válka změnila svůj charakter:
8. Vyjmenuj alespoň 3 významné vojevůdce třicetileté války:
9. Kdy a kde byl podepsán mír na konci třicetileté války:
10. Jak z tohoto míru vyšla Habsburská monarchie:
11. Které státy dosáhly „de iure“ uznání samostatnosti:
12. Proč se po třicetileté válce prosadila ve střední Evropě robota a nevolnictví:
13. V druhé polovině 17. stol. postupují dál do Evropy Osmanští Turci, zastaveni byli
roku …………….. po neúspěšném obléhání ……………..
14. Na pomoc Habsburkům tenkrát přitáhla vojska ……………………………..
15. Osmanští Turci vyklidili celé Uhry poté, co byl roku 1799 uzavřen mír v ……………
16. Na počátku 18. století – v letech ……………………..válčí Habsburkové a celá
Evropa proti Francii.
17. V čele Francie stál král ………………, zvaný „král …………“
18. Důvodem této války bylo …………………………………………..
19. Válka skončila dohodou v Utrechtu
Francie získala ………………………………………………………….

Rakousko získalo ………………………………………………………
Anglie získala…………………………………………………………..
20. Francie již v té době byla ryze katolickou zemí, neboť král roku 1685 zrušil
……………………………..

B
1. V kterých letech probíhala třicetiletá válka:
2. Které země patřily k reformovanému (protestantskému) bloku v Evropě:
3. Jak se nazýval svazek reformovaných (protestantských) států ve Svaté říši římské:
4. Vyjmenuj fáze třicetileté války:
5. Co to byl tzv. Restituční edikt vydaný roku 1629:
6. Jakou reakci tento Restituční edikt vyvolal:
7. Které území ztratily země Koruny české za třicetileté války:
8. Kdo to byl Albrecht z Valdštejna:
9. Jmenuj alespoň 2 místa významných bitev za třicetileté války:
10. Ve kterých městech byl podepsán mír na konci třicetileté války:
11. Které státy zde dosáhly potvrzení své nezávislosti:
12. V r. 1680 došlo k velkému povstání v Čechách, jaký mělo důsledek:
13. Co to byla tzv. rustikální půda…………………………….
A co dominikální půda ……………………………

14. V druhé polovině 17. století válčili Habsburkové s ………………………………..
15. Slavného vítězství dosáhli Habsburkové r…………………… u města ……………

16. Po třicetileté válce hrála roli evropského hegemona Francie. V jejím čele stál
král…………………, přezdívaný „král ……………“
17. Proč byl takto přezdíván (jakým způsobem vládl)……………………………………..
18. Jeho vláda je dobou obrovského rozkvětu Francie. Dobu rozkvětu ale ukončila
dlouholetá válka o …………………………………………………
19. Probíhala v letech ………………………………………………
20. Francie nakonec získala ……………………………………………………
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