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PRAVĚK - test 
 
  1) Proces vzniku a vývoje člověka se nazývá ____________________ 
 

  2) Vyjmenuj 4 vývojové typy člověka tak, jak šly chronologicky za sebou: 
 

       a) ____________________________ b) ____________________________ 
 

       c) ____________________________ d) ____________________________ 
 

  3) Pro starší dobu kamennou používáme také název ____________________ 
  
  4) Pravěcí lidé žili ve skupinách bez pokrevní příbuznosti, kterým říkáme _______________ 
 

  5) Pojmem mezolit se označuje ________________________________________ 
 

  6) Způsob obživy, kdy pravěcí lidé sami nic nepěstovali ani nevyráběli a živili se pouze tím,  
       
      co jim poskytla příroda, se nazývá ______________________________ 
 

  7) Rozdělení činností mezi muže a ženu podle jejich přirozených schopností se nazývá  
 

       ________________________________________ 
 

  8) Společnost, v níž má výsadní postavení žena-matka, se nazývá ____________________ 
 

  9) Přechod od společnosti lovců a sběračů k usedlému zemědělství, který nastal v mladší  
 

      době kamenné, označujeme termínem ______________________________ 
 

 10) Způsob obživy, kdy si lidé zajišťují obživu sami tím (pěstují plodiny, chovají zvířata 
 

      a vyrábějí si nástroje), se nazývá ______________________________ 
 

11) Oddělení řemeslné výroby od zemědělství a vznik jednotlivých řemesel se nazývá  
 

       ________________________________________ 
 

12) V době bronzové se používal pro výrobu nástrojů bronz, což je slitina ______________ 
 

13) Období starší doby železné se jinak nazývá ____________________ 
 

14) Období mladší doby železné se jinak nazývá ____________________ 
 

15) Mezi výtvory pravěkého umění patří sošky žen, kterým říkáme ____________________ 
 

16) Pravěké sošky žen jsou symbolem kultu ____________________ 
  
17) Keltové stavěli opevněná hradiska, která se nazývají ____________________ 
 

18) Na našem území byly nalezeny keltské mince zvané ____________________ 
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PRAVĚK – odpovědi: 
 
  1) antropogeneze 
  2)  a) člověk zručný/Homo habilis   
       b) člověk vzpřímený/Homo erectus 
       c) člověk rozumný/Homo sapiens  
       d) člověk dnešního typu/Homo sapiens sapiens 
  3) paleolit 
  4) tlupy 
  5) střední doba kamenná 
  6) přisvojovací hospodářství 
  7) první společenská dělba práce/přirozená dělba práce 
  8) matriarchát 
  9) neolitická revoluce 
10) výrobní hospodářství 
11) druhá společenská dělba práce 
12) mědi a cínu/Cu + Sn 
13) halštat 
14) latén 
15) venuše 
16) plodnosti/ženy-matky 
17) oppida 
18) duhovky 
 
 


