
Dějepis 6. ročník – test číslo jedna: čas, archeologie, pravěk 

Doplň větu: 

Počátkem našeho křesťanského letopočtu je narození …………………………………………… . 

Události, které tomu předchází nazýváme před ……………. …………………. . Začátek letopočtu 
označujeme na časové přímce číslicí …………………. . Minulost poznáváme na základě 
pramenů, které dělíme na písemné prameny /kroniky, …………………, …………………………/  

a ………………….. prameny /sochy, ………………….., ………………………/.  

O dějinách se mohu poučit v: 

 

Uveď o jaké století se jedná: 

1526 - _________________                              1332 - ________________________ 

832 - __________________                                1700 - _______________________ 

13. století začíná rokem ___________ a končí rokem ______________ . 

Jak se nazývá věda, která zkoumá minulost na základě vykopávek? ____________________ . 

Před kolika miliony lety se objevili na Zemi první příslušníci lidského rodu? ______________ . 

Pravěk dělíme na dobu: __________________, ___________________, ________________ . 

Když dojde k nálezu obdobné keramiky, hrobů atd. označujeme to jako ………………….. kultura. 

Země je stará 4 – 5 miliard let nebo 4 – 5 milionů let? Zakroužkuj správnou odpověď. 

Historikům pomáhají různé pomocné vědy, spoj správně, která z nich co zkoumá: 

                          VĚDA                                                                        ZKOUMÁ 

heraldika   Listiny, smlouvy mezi státy 

numismatika   Erby, znaky měst 

diplomatika   Rody, rodokmeny 

genealogie   Mince, peníze 



    Předchůdci člověka: 

 

Rozřiď informace k výše uvedeným předchůdcům člověka: znal oheň, živil se pouze 
rostlinami, měl mozek jako čtyřleté dítě, homo habilis, homo sapiens, rozšířil se z Afriky do 
Evropy a Asie, objevil se před 40 000 lety, homo sapiens sapiens, homo erectus, neandrtálec, 
uměl zhotovit otloukáním jednoduché kamenné nástroje,schopen učit se, souvislá řeč, jen 35 
kg, používal k obraně klacky, kosti, kameny, objevil se před 200 000 lety    

Australo- 

piték 

Člověk zručný 

 

 

Člověk vzpřímený 

Člověk rozumný 

 

 

Člověk dnešního typu 



Řešení:  

Dějepis 6. ročník – test číslo jedna: čas, archeologie, pravěk 

Doplň větu: 

Počátkem našeho křesťanského letopočtu je narození Ježíše Krista . Události, které tomu 
předchází, nazýváme před naším letopočtem. Začátek letopočtu označujeme na časové 
přímce číslicí 0 . Minulost poznáváme na základě pramenů, které dělíme na písemné 
prameny /kroniky, listiny, deníky, noviny/ a hmotné prameny /sochy, keramika, obrazy, 
hrady/. 

O dějinách se mohu poučit v: 

muzeích, knihovnách, na internetu, v galeriích, archivech 

Uveď o jaké století se jedná: 

1526 - 16. století                             1332 – 14. století 

832 – 9. století                                1700 – 16. století 

13. století začíná rokem 1201 a končí rokem 1300 . 

Jak se nazývá věda, která zkoumá minulost na základě vykopávek? Archeologie. 

Před kolika miliony lety se objevili na Zemi první příslušníci lidského rodu? Před 3 miliony 
lety.  

Pravěk dělíme na dobu: kamennou, bronzovou, železnou. 

Když dojde k nálezu obdobné keramiky, hrobů atd. označujeme to jako archeologická 
kultura. 

Země je stará 4 – 5 miliard let nebo 4 – 5 milionů let? Zakroužkuj správnou odpověď. 

Historikům pomáhají různé pomocné vědy, spoj správně, která z nich co zkoumá: 

                          VĚDA                                                                        ZKOUMÁ 

heraldika    Listiny, smlouvy mezi státy 

numismatika    Erby, znaky měst 

diplomatika    Rody, rodokmeny 

genealogie   Mince, peníze 

   

 



 Předchůdci člověka: 

 

Rozřiď informace k výše uvedeným předchůdcům člověka: znal oheň, živil se pouze 
rostlinami, měl mozek jako čtyřleté dítě, homo habilis, homo sapiens, rozšířil se z Afriky do 
Evropy a Asie, objevil se před 40 000 lety, homo sapiens sapiens, homo erectus, 
neandrtálec, uměl zhotovit otloukáním jednoduché kamenné nástroje, schopen učit se, 
souvislá řeč, jen 35 kg, používal k obraně klacky, kosti, kameny, objevil se před 200 000 lety  

Australo- 

pitek 

 

Člověk zručný 

 

Člověk vzpřímený 

Člověk rozumný 

 

 

Člověk dnešního typu 


