
VIKINGOVÉ 
 
1. Vikingové měli původní sídla na ……………….. poloostrově (dnešní státy: …………..., …………… a ……………). 
 
2. Byli nazýváni a) ……………… („seveřané“) 
                           b) …………….... (vyplouvali po řekách směrem na východ) 
 
3. Kolem r. 1000 dopluli jako první do ……………. (Vinland), předtím dosáhli ostrovů …………… a ……………….. 
    Ve Francii založili stát ……………… Dopluli až do Konstantinopole, hlavního města ………………. říše. Do této říše  
    se mohli dostat i po řekách, protože ………………………………………  
 
4. Vysvětli tyto pojmy:  
    drakkary: ………………………………………………………………..            
    snekkary: ………………………………………………………………. 
    knarry: …………………………………………………………………. 
 
5. Nejvyšším bohem vikingů a dalších germánských kmenů byl ……… (jednooký, zobrazovaný s havrany a vlky). Dále  
    uctívali boha hromů, deště a nebe …………, který je zobrazován s kladivem (ukovali mu ho skřítci). 
 
6. Společnost vikingů se dělila na : a) …………. – vedl vikingy  b) ……………- šlechta, náčelníci, starostové obcí 
    c) …………….- zemědělci a řemeslníci  d) ……………… - starali se o dobytek, oheň apod. 
 
7. Domy vikingů vypadaly takto: ………………………………….................................................................................... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. V boji používali tyto zbraně: …………………………………………………………………………………………. 
    Byli chráněni: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Nejčastěji jedli ………… (Kolikrát?) denně a to: …………………………………………………………………….. 
 
10. Jejich písmem byly tzv. ………… Tesali ho do ……….. Abeceda se nazývala …………… (podle prvních písmen  
      abecedy). 



  Řešení: 
 
 1. Vikingové měli původní sídla na Skandinávském poloostrově (dnešní státy: Švédsko, Norsko a Dánsko). 
 
2. Byli nazýváni a) Normani („seveřané“) 
                           b) Varjagové (vyplouvali po řekách směrem na východ) 
 
3. Kolem r. 1000 dopluli jako první do Ameriky (Vinland), předtím dosáhli ostrovů Island a Grónsko. 
    Ve Francii založili stát Normandie. Dopluli až do Konstantinopole, hlavního města Byzantské říše. Do této říše  
    se mohli dostat i po řekách, protože jejich lodě měli nízký ponor.  
 
4. Vysvětli tyto pojmy:  
    drakkary: lodě s dračí hlavou na přídi            
    snekkary: lodě s hadí hlavou na přídi 
    knarry: obchodní lodě 
 
5. Nejvyšším bohem vikingů a dalších germánských kmenů byl Ódin (jednooký, zobrazovaný s havrany a vlky). Dále  
    uctívali boha hromů, deště a nebe Thóra, který je zobrazován s kladivem (ukovali mu ho skřítci). 
 
6. Společnost vikingů se dělila na : a) král – vedl vikingy  b) jarlové - šlechta, náčelníci, starostové obcí 
    c) svobodní - zemědělci a řemeslníci  d) otroci - starali se o dobytek, oheň apod. 
 
7. Domy vikingů vypadaly takto: viz prezentace 
 
8. V boji používali tyto zbraně: meče, kopí, sekery 
    Byli chráněni: štítem, hladkou přilbicí 
 
9. Nejčastěji jedli 2 (Kolikrát?) denně a to: na snídani kaši, k večeři polévku a maso 
10. Jejich písmem byly tzv. runy Tesali ho do kamene nebo dřeva. Abeceda se nazývala futhark (podle prvních písmen  
      abecedy). 
 


