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RANÝ STŘEDOVĚK – PRACOVNÍ LIST 

 

1.) Přečti si článek o právu ve středověku a zodpověz níže položené otázky 

Ve středověku platily pro různé skupiny obyvatel různé zákony. Měšťané spadali pod městské 

soudy, poddaní pod vrchnostenské soudy, duchovní pod církevní soudy a šlechta pod zemské 

soudy. Ve středověku bylo nutné nejdříve viníka vypátrat a teprve potom na něj podat žalobu u 

soudu. Poté musel obžalovaný prokazovat svou nevinu. K přiznání byli vězni často nuceni 

mučením. Tresty, které se udělovaly, se rozdělovaly do několika skupin: na hrdle (trest smrti), na 

těle (např. useknutí ruky), na majetku nebo na cti (pranýř).  

 

a) Pokus se srovnat, jak nahlíží na obžalovaného dnešní soudnictví a soudnictví ve středověku 

b) Existovala ve středověku tzv. presumpce neviny? 

c) Do kolika skupin se dělily tresty 

 

2.) Vyber (podtrhni), které události se řadí mezi církevní obřady 

křest, narozeniny, sňatek, bohoslužby, Vánoce, šabat 

 

3.) Doplň správně chybějící v textu 

Společnost v raném středověku se začala dělit na  vrstvy. Drtivou většinu tvořila vrstva  

V ní se nacházeli   , obchodníci a řemeslníci. Pro každou společenskou vrstvu platily  

zákony. Čím nižší postavení, tím   zákony. Zemědělci odváděli církvi církevní poplatky a  

V období raného středověku existovaly tři panovnické tituly:     ,    ,      a                  .  

U Slovanů byl panovník označován jako             . Všichni, kromě šlechty a duchovenstva platili 

panovníkovi         . 

 

4.) Vysvětli pojmy: 

 

a) celibát 

b) poddaný 

c) vévoda 

d) feudum 

 

 

 



5.) Pomocí šipek zakresli vztah mezi panovníkem a leníky 

 

   uděluje léno, poskytuje ochranu 

    

   přísahá věrnost, vojensky podporuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.) K pojmům přiřaď jejich správný význam 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANOVNÍK 

LENÍK 

může mít leníky 

LENÍK 

může mít leníky 

LENÍK 

může mít leníky 

LENÍK 

může mít leníky 

PAPEŽ 

ARCIDIECÉZE 

DIECÉZE 

KARDINÁL 

 

 

 

 

 



7.) Doplň k uvedeným charakteristikám správný pojem 

 

 

a) kardinál 

o po papeži nejvyšší církevní hodnostář 

 

b) turnaj 

o rytířský zápas 

 

c) …………………………………. 

o představený mužského kláštera 

 

d) ………………………………… 

o cílené vyhledávání a trestání kacířů 

 

e) ……………………………….. 

o církevní správní celek v čele s biskupem 

 

f) ………………………………... 

o soupis pravidel pro život v klášteře 

 

g) ……………………………….. 

o urozená vrstva společnosti 

 

h) ………………………………. 

o matka představená 

 

8.) V textu vyhledej a podtrhni chyby. Nahraď je správnými tvrzeními 

 

Pasování na rytíře. 

Mladé bojovníky pasoval na rytíře papež. Rytíři byl připjat pás s mečem. Byl mu položen na 

jeho šíje meč a prohlášen ve jménu Boha, sv. Floriána a archanděla Michaela za rytíře. 

Rytířem se mohl člověk narodit. Ovšem než byl pasován, musel splnit několik podmínek: mít 

zbraň a zbroj, vlastního koně, být čestný a věrný a dosáhnout věku 18 let. Rytíři bojovali 

čestně a ochraňovali slabé. Rytířský titul se stal nejvyšším šlechtickým titulem. 
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