Vzestup Pruska- test
1. Ve kterém období výrazně vzrostla moc Pruska?
2. V roce 1713 nastoupil v Prusku na trůn král, který upevnil moc armády.
Jak se jmenoval?
3. Jak se tomuto králi se přezdívalo?
4. Jak se říkalo speciální jednotce, do které byli naverbováni mladí muži nad
172cm.
5. Jaký byl život pruských vojáků?
6. Kdo nastoupil v roce 1740 na pruský trůn?
7. Se kterou mladou habsburskou panovnicí soupeřilo Prusko v několika
válkách?
8. které území se bojovalo?
9. Kolik válek a s jakým výsledkem byly války vedeny?
10.Jak se pruský král snažil zmírnit válečné škody?
11.Které sídlo bylo pro pruského krále postaveno?
12.Se kterým francouzským filozofem se pruský král přátelil?
13.Při jaké příležitosti se rozšířilo území Pruska o Západní Prusko.

Vzestup Pruska- řešení testu
1. Ve kterém období výrazně vzrostla moc Pruska?
Během 18. Století během vlády Fridricha Viléma I. a Fridricha II.
Velikého.
2. V roce 1713 nastoupil v Prusku na trůn král, který upevnil moc armády.
Jak se jmenoval?
Fridrich Vilém I.
3. Jak se tomuto králi se přezdívalo?
Vojenský král nebo kaprál na trůně.
4. Jak se říkalo speciální jednotce, do které byli naverbováni mladí muži nad
172cm.
Oblíbenou jednotkou Fridricha Viléma I. byla jednotka tzv. dlouhánů.
5. Jaký byl život pruských vojáků?
Život v armádě byl tvrdý, obvyklé byly přísné fyzické tresty i za sebemenší
provinění. Důstojníci a vysocí úředníci byli dosazováni z řad vysoké
šlechty a byli vedeni k přísnému plnění povinností a bezpodmínečné
oddanosti králi.
6. Kdo nastoupil v roce 1740 na pruský trůn?
Fridrich II. Veliký.
7. Se kterou mladou habsburskou panovnicí soupeřilo Prusko v několika
válkách?
S dcerou Karla VI. Marií Terezií.
8. O které území se bojovalo?
Bojovalo se o Slezsko.
9. Kolik válek a s jakým výsledkem byly války vedeny?
O slezské území byly svedeny tři války, poslední z nich se říká sedmiletá,
ve válkách zvítězilo Prusko a Marie Terezie Slezsko definitivně ztratila.
10.Jak se pruský král snažil zmírnit válečné škody?
Fridrich II. zaváděl různé pokrokové reformy, podporoval obchod,
školství, vojenství, reformoval zemědělství.
11.Které sídlo bylo pro pruského krále postaveno?
Nedaleko Postupimi rokokový zámek Sanssouci.
12.Se kterým francouzským filozofem se pruský král přátelil?
Fridrich II. se přátelil s francouzským filozofem Voltairem.
13.Při jaké příležitosti se rozšířilo území Pruska o Západní Prusko.
Toto území získalo Prusko během trojího dělení Polska.

