
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Středověká města – test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Zakresli do níže uvedené mapy:  1 město královské     4b

     1 město královské věnné 

     1 město královské horní 

     1 město poddanské 

 

2. Komu patřilo královské město věnné?            1b 

___________________________________________________________________________ 

3. Jak se říkalo městu, které vzniklo na místě, kde dříve nic nestálo?        1b 

___________________________________________________________________________ 

4. Jaké právo by udělil panovník městu Chotěboř, když se tu stavěl nový pivovar?      1b 

___________________________________________________________________________ 

5. Vysvětli pojem „právo mílové“.             1b 

___________________________________________________________________________ 

6. Které stavby by neměly chybět ve středověkém městě? (4 stavby)        4b 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



7. Jak se ve středověku nazývala  a) městská rada a kolik měla členů       3b 

     ______________________________________________ 

 b) starosta města 

     ______________________________________________ 

8. Která nemoc nejvíce sužovala středověká města a čím to bylo způsobeno?       2b 

___________________________________________________________________________ 

9. Patřila cechovní znamení cechům? ANO  NE         5b 

 Co to byl cech? ________________________________________________________ 

 Kdo patřil do řemeslné dílny? _____________________________________________ 

10.Napiš 3 základní vrstvy obyvatel středověkého města:          3b 

___________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Středověká města – test – řešení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Zakresli do níže uvedené mapy:  1 město královské          4b

     1 město královské věnné 

     1 město královské horní 

     1 město poddanské 

 

2. Komu patřilo královské město věnné?            1b 

- královně 

3. Jak se říkalo městu, které vzniklo na místě, kde dříve nic nestálo?        1b 

- na zeleném drnu. 

4. Jaké právo by udělil panovník městu Chotěboř, když se tu stavěl nový pivovar?      1b 

- várečné 

5. Vysvětli pojem „právo mílové“.             1b 

Do vzdálenosti 1 míle se nesměl usadit cizí řemeslník. 

6. Které stavby by neměly chybět ve středověkém městě? (4 stavby)        4b 

- kostel, radnice, domy řemeslníků a obchodníků, hostinec, kašna (studna) 



7. Jak se ve středověku nazývala  a)  městská rada a kolik měla členů       3b 

- konšelé, 12 

  b) starosta města 

     - purkmistr 

8. Která nemoc nejvíce sužovala středověká města a čím to bylo způsobeno?       2b 

Nemoc se jmenovala mor a byla způsobena špatnou hygienou a nečistotou v ulicích. 

9. Patřila cechovní znamení cechům? ANO  NE         5b 

    Co to byl cech? sdružení mistrů stejného řemesla 

    Kdo patřil do řemeslné dílny? mistr, tovaryš, učeň 

10. Napiš 3 základní vrstvy obyvatel středověkého města:          3b 

- patriciát, obchodníci a řemeslníci, městská chudina 

 


