STAROORIENTÁLNÍ STÁTY - test
1) Oblast Mezopotámi jako první osídlili staří ____________________
2) Mezopotámie se nacházela v povodí řek __________________ a __________________
3) Sjednotitelem Sumeru a Akkadu byl král ____________________
4) Největší metropolí Mezopotámie bylo město ____________________
5) Babylónský panovník, který vydal jeden z nejstarších zákoníků na světě, se jmenoval
____________________
6) Slavný babylonský zákoník byl založen na zásadě _______________ , _______________
7) Největšího rozkvětu dosáhla babylonská říše za vlády krále ____________________
8) Babylónská říše byla roku 539 př. n. l. rozvrácena ____________________
9) Ve městech vznikaly stupňovité stavby – chrámy, které se nazývaly _________________
10) V Mezopotámie vzniklo písmo, které bylo zaznamenáváno rákosovým rydlem
do hliněných destiček – jedná se o písmo ____________________
11) Za jednu z nejstarších dochovaných literárních památek na světě je považován sumerský
epos, který vypráví o králi ____________________
12) Tito skvělí mořeplavci se proslavili také vývozem červeného barviva (purpuru), podle
kterého jsou nazýváni ____________________
13) Národy neznámého původu, které útočily na bohaté starověké civilizace ve Středomoří,
jsou označovány souhrnně jako tzv. ______________________________
14) Starověká India vznikla v povodí řek ____________________ a ____________________
15) Obyvatelstvo se v Indii dělilo do 4 skupin zvaných ____________________
16) V Indii vzniklo náboženství zvané ____________________
17) Starověká Čína vznikla v povodí řek ____________________ a ____________________
18) První sjednocený stát vzniká v Číně za vlády dynastie ____________________
19) Na obranu proti kočovným kmenům byla vybudována ____________________________
20) Mezi čínské vynálezy patří (uveď tři) _________________________________________

Stránka 1 z 2

STAROORIENTÁLNÍ STÁTY – odpovědi:
1) Sumerové
2) Eufrat…Tigris
3) Sargon I. (Akkadský)
4) Babylon
5) Chammurapi
6) oko za oko, zub za zub
7) Nabukadnezara II.
8) Peršany
9) zikkuraty
10) klínové
11) Gilgamešovi
12) Féničané/Foiničané
13) mořské národy
14) Indus … Ganga
15) varny
16) buddhismus
17) Chuang-che … Jang-c´-t´iang
18) Čchin
19) Velká čínská zeď
20) hedvábí, papír, porcelán, kompas, kormidlo, knihtisk, střelný prach
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