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D8, (20.4. – 26.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu (nebo přepsat do sešitu)  
 

Milí žáci. Zápisy učiva neslouží k učení se látky zpaměti! Pročítejte si je prosím v kombinaci s učebnicí a na závěr 

si vyřešte pracovní list. Tímto procesem si přirozeně učební látku zapamatujete. 

D8,  zápis: USA v 2. polovině 19. století 
- V druhé polovině 19. století proběhla v USA občanská válka, která vešla do dějin jako: 

Válka Severu proti Jihu 

Příčiny války: 

- nerovnoměrnost rozvoje amerických států (rozdíl severské a jižanské státy), spory o otroctví 
Sever: např. státy Indiana, Kansas – státy Severu byly průmyslové, svobodné, lidnaté a bez otroctví, v zemědělství 

farmy – nutnost kvalifikované pracovní síly, ne otroci 

Jih: např. Texas, Jižní Karolína - zaostalý, hospodářství založeno na zemědělské výrobě a práci milionů černých 

otroků, kteří na plantážích pěstovali bavlnu a další plodiny 

- r. 1860 – prezidentem USA zvolen Abraham Lincoln, odpůrce otroctví – jižanské státy se odtrhly od USA a 

vyhlásily vznik Konfederace amerických států, severským státům se během následující války říkalo Unie 

- r. 1861 – vypukla občanská válka mezi demokratickým Severem a plantážnickým Jihem 

- Zpočátku vítězily jižanské armády, které vedl generál Lee.  

- Armádě Severu velel generál Grant.  

- Během války prezident Lincoln zrušil otroctví. Válka skončila roku 1865 vítězstvím Severu. Krátce nato byl Lincoln 

zavražděn – zastřelen v divadle 

- po válce – tzv. období rekonstrukce Jihu – demokratizace, industrializace jižanských států 
 

Politické strany v USA 

- Republikáni     X     Demokraté (= levicovější) 

- Nejvyšší zákonodárný orgán: KONGRES 

a) Sněmovna reprezentantů 

b) Senát 

Zahraniční politika USA 

- 1898 – válka se Španělskem – zisk Portorika a Filipín, Kuba se ocitla pod silným americkým vlivem 
- americká doktrína: ,,bránit rozšiřování kolonií na americkém kontinentě“ 
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(20.4. – 26.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu (nebo přepsat do sešitu)  

D8,  zápis: Carské Rusko v 2. polovině 19. století 

Carské Rusko za posledních Romanovců  

- Car Alexandr II. (vláda 1855 – 1881) - syn Mikuláše I.  

- nastolil po prohrané Krymské válce reformy  

- r. 1861 – zrušil NEVOLNICTVÍ --- nastolena větší osobní svoboda  

- vládl ale absolutisticky = SAMODĚRŽAVÍ  

- proti carovi však stála REVOLUČNÍ ORGANIZACE - spáchán atentát na Alexandra II. 

- 1881 nástupce Alexandr III. a později jeho nástupce – syn Mikuláš II. (1894 - 1917) absolutismus ještě utužují 

Ruské impérium 

- Rusko je evropskou i asijskou velmocí 

- 1878 – Rusko válčí proti Turecku a vítězí – Turecko muselo uznat nezávislost států na Balkáně: Srbska, 

Černé Hory, Rumunska a větší samostatnost Bulharska 

- Rusko podepisuje smlouvu s Francií 

- Industrializace (= zprůmyslnění) Ruska ---pomocí francouzského kapitálu---vybudována TRANSSIBIŘSKÁ 

MAGISTRÁLA (= železnice na dálný východ) 

- R. 1867 – Rusko prodalo poloostrov Aljaška USA  

První Ruská revoluce  

- r. 1904-1905 bojuje Rusko proti Japonsku--- válka o území MANDŽUSKO --- Japonsko vítězí a sílí  

- 22. ledna 1905 (= 9. ledna 1905 podle juliánského kalendáře, který tehdy v Rusku platil) ---REVOLUCE V 
PETROHRADU --- dělnická demonstrace ---krvavě potlačena = ,,KRVAVÁ NEDĚLE,,  

- Demonstrace a bouře donutily cara vydat MANIFEST--- zřízen parlament= zákonodárný orgán ==STÁTNÍ DUMA  

Politické proudy v Rusku  

LEVICE --- Bolševici (V. I. Lenin)  

PRAVICE --- Monarchisté  
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(20.4. – 26.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu (nebo přepsat do sešitu)  

Opakování – Pracovní list D8 – Období 2. pol. 19. století 

1) Zakroužkujte jedno správné tvrzení: Mezi cestovatele objevující Afriku patří:  

a) David Livingstone, Emil Holub, Otto von Bismarck  

b) David Livingstone, Emil Holub  

c) František Ladislav Rieger, David Livingstone, Emil Holub  

 

 

2) Zakroužkujte pouze jedno správné tvrzení: Roku 1867 dochází k Rakousko – 

Uherskému vyrovnání, což znamená že, …  

a) …Rakouské císařství se rozdělilo na ,,Nadlitavsko,, a Zalitavsko.,,  

b) …Uherské království získalo v rámci Rakouského císařství větší autonomii (samostatnost).  

c) … Češi získali v rámci Rakouského císařství větší autonomii (samostatnost).  

 

 

3) Doplňte:  

a) Neoabsolutismus (nový absolutismus) v Rakouském císařství (1851-1859) je spojován s  

osobností ministra vnitra………………………………………., který vedl tajnou policii.  

b) Novinář a literát …………………………………………….., který psal epigramy i články  

proti režimu v ,,Rakousku,, byl pod tajným policejním dohledem, následně zatčen a vězněn.  

 

 

4) Spojte čarami jméno osobnosti a) b) c) s popisem osobnosti I) II) III):  

a) Abraham Lincoln   I) Velitel vojsk ,,Severu,, ve válce ,,Severu proti Jihu,,  

b) generál Grant   II) Prezident USA, který byl proti otrokářství  

c) Alexandr II.   III) Car v Rusku, na kterého byl spáchán 1881 atentát 


