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Milí páťáčci 

→ tento dokument si stáhněte a uložte do počítače. Nemusíte tisknout. 

→ doufám, že jste pilně trénovali na test, který bude ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 16.00 do 17.00 v Socrative 

→ test bude na: Marie Terezie, Josef II, Vynálezy a vynálezci 18. a 19. století 

→ přihlašovací údaje vám zveřejněním ve čtvrtek po 8.00 v týmu 5. třídy; budete je mít i v mailové poště vy a vaši rodiče 

 
→ následuje řešení úkolů, které jste měli splnit.  

→ zkontrolujte si, případně opravte 

Řešení: 

Čeští vynálezci 

Patent na parní stroj získal James Watt, který pocházel z Anglie, kde také vznikla první parní lokomotiva. Tato 

lokomotiva dokázala jet rychlostí šest km za hodinu a utáhla osm vagónů. V českých zemích první parní stroj 

sestavil profesor František Josef Gerstner na počátku 19. století. Josef Blažek zkonstruoval první parní 

automobil a parní loď v českých zemích. Dříve než se v Česku rozjela první parní lokomotiva, byla postavena 

koňská železniční dráha, kde vagóny po kolejích táhli koně. První parní železnice u nás zahájila svou činnost 

v roce 1839 na úseku Břeclav – Brno. Tou dobou se v Čechách objevily i další vynálezy, např. lodní šroub = 

vynálezce Josef Ressel, uzemněný bleskosvod = vynálezce farář Prokop Diviš. Pluh k orbě půdy zvaný 

ruchadlo zdokonalili bratranci Veverkové. František Křižík pak zdokonalil obloukovou lampu nebo vynalezl 

světelnou fontánu. 

(nápověda: šroub, Josef Božek, koňská, Watt, šest, Diviš, ruchadlo, obloukovou, Brno, lokomotiva, Gerstner, fontánu) 

 

1) Které změny provedla Marie Terezie a které její syn Josef II.? Přiřaď.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Spoj, co k sobě patří:   

Josef Božek     lodní šroub    

Josef Ressel     oblouková lampa 

František Křižík    ruchadlo 

Prokop Diviš     první parní automobil 

Václav a František Veverkové   bleskosvod 

země rozdělena na kraje 
povoleno více náboženství 
zavedeno sčítání lidí, číslování domů 
povinná školní docházka 
zrušeno nevolnictví 
zavedeny papírové peníze 
omezení roboty na 3 dny v týdnu 

Marie Terezie 
Josef II. 
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