Jak se nazývají
historická pracoviště,
v kterých pečujeme
o písemné prameny, jako
jsou například listiny
či matriky?

Jaké tři základní
skupiny historických
pramenů rozeznáváme při
studiu lidské minulosti?

Jak se nazývá
vědní obor, který se
zabývá lidskými dějinami
v dobách, z nichž se nám
ještě nedochovaly
písemné prameny?

Jaká rozlišujeme
historická období, na
která dělíme dějiny?
(Seřaďte je od nejstaršího
k nejnovějšímu.)

Podle čeho se vědci
rozhodli pojmenovat
převážnou většinu
jednotlivých období, na
která rozdělujeme dobu
pravěku?

Archeologie

Písemné
Hmotné
Obrazové

Archivy

Jak se nazývá
nejdéle trvající a zároveň
také nejstarší období
pravěkých dějin?

Doba kamenná

Podle toho, z jakého
materiálu si lidé vyráběli
v tomto období nástroje.

Pravěk, Starověk
Středověk, Novověk,
Nejnovější dějiny –
(Soudobé dějiny)

Které zvíře bylo
člověkem ochočeno
(domestikováno) jako
vůbec první?

Čemu se lidé
v 9. tisíciletí př. n. l.
začali nezávisle na sobě
věnovat na území dnešní
Číny, Střední Ameriky
a Předního východu?

Kdo byli první
obyvatelé na území
dnešní ČR, které známe
z období pravěku
(doby železné) pod
konkrétním jménem?

Keltové
(konkrétně v českých zemích
Bojové)

Zemědělství

Pes

Jak zní latinský
název pro keltské
opevněné hradiště

Jak se jmenovaly
dva germánské
kmeny, které žily po
přelomu letopočtu na území
dnešní České republiky?

Jak označujeme
obrovské přesuny skupin
lidí, které od 5. století n. l.
procházely Evropou?

Stěhování národů

Markomani a Kvádové

Opiddum

V jakém století se
z pravlasti mezi řekami
Vislou a Dněprem dali
do pohybu Slované?

Jak označujeme
prostor, který se nachází
mezi středním a dolním
tokem řek Eufrat a Tigris?

Kdo založil na
území Mezopotámie
ve 3. tisíciletí př. n. l.
první městské státy?

Sumerové

Mezopotámie

V průběhu 6. století n. l.

Jaké další říše
vznikly po rozpadu
sumerských států na
území Mezopotámie?

Čím se
v 18. století př. n. l.
proslavil babylonský
vládce Chammurapi?

Jak označujeme
druh písma, které
v Mezopotámii vzniklo
ve 4. tisíciletí př. n. l.?

Klínové písmo

Vydáním zákoníku, který
se týkal prakticky všech
myslitelných oblastí života
tehdejší společnosti.

Akkadská říše,
Asyrská říše,
Babylonská říše

Objasněte význam pojmu
„zikkurat“.

V čem se zásadním
způsobem odlišovalo
židovské náboženství od
ostatních náboženských
systémů starověku?

Židé na rozdíl od ostatních
národů tehdejší doby nevěřili
v mnohobožství (polyteismus),
ale uznávali pouze jediného
boha (monoteismus).

Mezopotámské stupňovité
stavby, na jejichž vrcholu
se nacházel chrám.
(Nejznámějším zikkuratem
se stala „babylonská věž“,
připomínaná v Bibli.)

Epos o Gilgamešovi

V jakém období dosáhl
Egypt největšího rozvoje?

Která panovnice,
než byla její země
ovládnuta Římany, vládla
Egyptu jako vůbec
poslední?

Kleopatra
(1. století př. n. l.)

Nová říše
(cca 1500–1100 př. n. l.)

Faraon

Jak se jmenuje
slavný literární
příběh o vládci města
Uruku, jenž se rozhodl
hledat nesmrtelnost?

Jak nazýváme panovníka
starověkého Egypta?

