Varianta testu k materiálu Josef II.
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Jaký byl příbuzenský poměr mezi Marií Terezií a Josefem II.?
Ve kterých letech vládl Josef II.?
Jakou změnu jazyka provedl Josef II. na pražské univerzitě?
Jakou změnou prošla Praha během vlády Josefa II.?
Jaký byl vztah Josefa II. ke katolické církvi?
Co zaručoval tzv. toleranční patent?
Jakou převratnou změnu v životě lidí znamenal patent o zrušení
nevolnictví?
8. Jakou roli hrál patent o zrušení nevolnictví v procesu národního obrození?
9. V kterém roce byly vydány patenty toleranční a o zrušení nevolnictví?
10.Nastoupil po smrti Josefa II. na trůn jeho syn?

Řešení:
Jaký byl příbuzenský poměr mezi Marií Terezií a Josefem II.?
Josef II. byl nejstarším synem Marie Terezie a Františka Lotrinského.
Ve kterých letech vládl Josef II.?
Josef II. vládl nejprve se svou matkou jako spoluvládce, po její smrti od roku
1780 do roku 1790 vládl samostatně.
Jakou změnu jazyka provedl Josef II. na pražské univerzitě?
Změnil studijní jazyk na pražské univerzitě, místo latiny byla zavedena němčina.
Jakou změnou prošla Praha během vlády Josefa II.?
Sloučil čtyři původně samostatná pražská města (Staré Město, Nové Město,
Malou Stranu a Hradčany) do jednoho správního celku.
Jaký byl vztah Josefa II. ke katolické církvi?
Josef II. omezoval moc a vliv katolické církve, rušil kláštery, ponechal pouze ty,
které se zabývaly vzděláváním nebo péčí o nemocné, sirotky nebo staré lidi.
Co zaručoval tzv. toleranční patent?
Patent zaručoval náboženskou svobodu také nekatolíkům.
Jakou převratnou změnu v životě lidí znamenal patent o zrušení nevolnictví?
Z nevolníků se stali poddaní, nadále měli povinnosti ke svému pánovi, byli ale
osobně svobodní, mohli se stěhovat, studovat nebo uzavírat sňatek bez souhlasu
svého pána.
Jakou roli hrál patent o zrušení nevolnictví v procesu národního obrození?
Do poněmčených měst přichází z venkova česky mluvící obyvatelstvo, dochází
k promísení jazykového prostředí.
V kterém roce byly vydány patenty toleranční a o zrušení nevolnictví?
Oba byly vydány v roce 1781.
Nastoupil po smrti Josefa II. na trůn jeho syn?
Josef II. byl bezdětný, po jeho smrti nastoupil na trůn jeho bratr Leopold.

