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D 8 
27. 4. – 3. 5. 2020 – Motivační ON - LINE test:  
 
Stěžejní probraná témata v testu:  
 
- USA: Válka Severu proti Jihu 
- Rusko za posledních Romanovců 
 
Instrukce:  
- klikni na odkaz (nebo jej vepiš celý do vyhledávače na PC, tabletu, mobilu) 
- jako nick uveď své jméno a příjmení 
- odpověz kliknutím na 8 otázek (stačí ti pár minut) 
- na vypracování každé z 8 otázek máš 20 sekund 
- motivační test můžeš psát od 27. 4. do 3. 5. 2020 

 
ODKAZ NA ON-LINE TEST:  
 
https://kahoot.it/challenge/03908035?challenge-id=0a2de028-
d129-4689-8291-04cfad7ce978_1587556696362 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kahoot.it/challenge/03908035?challenge-id=0a2de028-d129-4689-8291-04cfad7ce978_1587556696362
https://kahoot.it/challenge/03908035?challenge-id=0a2de028-d129-4689-8291-04cfad7ce978_1587556696362
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(27.4. – 3.5.) - prosím vytisknout – 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. Tímto 

procesem si přirozeně učební látku zapamatujete. 

zápis: Nová asijská velmoc JAPONSKO ve 2. pol. 19. stol.  

- Dlouhodobě uzavřený stát  

- Moc v rukou ŠÓGUNA (=vysoký vojenský velitel, šlechtic) --- omezoval moc císaře  

- R.1853 – USA vypravily do uzavřeného Japonska 3 válečné lodě admirála PERRYHO  

- Díky tomu byla r. 1854 vnucena Japonsku obchodní smlouva == otevření Japonska světu  

Obnovení moci Japonského císaře  

- 1858 – 1868 – Občanská válka  

- Pád šógunátu --- císař osvobozen  

- Nová japonská armáda  

- 1872 –železnice mezi Tokiem a Jokohamou  

- 1889 – císař – MUCUHITO – přijal ústavu ==Japonsko konstituční monarchií  

Japonský imperialismus  

1894 – válka mezi Čínou a Japonskem o Koreu (ta byla pod čínskou nadvládou) --- Japonsko vítězí a roku 1910 
připojuje Koreu  

- 1902 – spojenecká smlouva Japonska s V. Británií  

- 1904 – 1905 – již probíraná válka Japonska s Ruskem --- vítězí Japonsko  

 

zápis: VĚDA A SPOLEČNOST PŘED 1. SV. VÁLKOU 

VĚDECKÝ A TECHNICKÝ POKROK UČEBNICE 102.++ 

vynálezy: 

      - bakteriologie – L. Pasteur (vzteklina), R. Koch (tuberkulóza) 

      - 1896 – W. Roentgen (rentgenové paprsky)  

      - chemie – M. Curie – Sklodowská  (radioaktivita, nové chemické prvky) 

     - A. Nobel (dynamit) ---------- Nobelova cena (dodnes se vyhlašuje vítěz různých oborů) 

     - benzinové a naftové motory (Daimler, Benz) ------- (1. automobily, spalovací motor) 

- využití elektřiny: T. A. Edison (žárovka), Marconi (bezdrátový přenos zpráv), bratři Lumiérové  

(1.film: Příjezd vlaku, kinematografie) 
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      (27.4. – 3.5.) - prosím vytisknout – 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. Tímto 

procesem si přirozeně učební látku zapamatujete. 

 

KAPITALISTICKÝ SYSTÉM VIZ KAPITOLA: Průmyslová revoluce  

      - osobní a hospodářská svoboda občanů 

      - jednotné zákonodárství 

      - bankovní domy, akciové společnosti 

      - vzájemné působení nabídky a poptávky na trhu – ten se vyvíjí v cyklech:  

a) konjunktura(=ekonomický růst) /versus  b) krize (=ekonomický pokles) 

      == větší společenské rozdíly, ale menší závislost člověka na přírodě a na vlivu církve 

 

SOCIÁLNÍ ZMĚNY  

společnost:  

- šlechta (=aristokracie) – ztrácí na významu 

- buržoazie (=kapitalisté)  (=nová vrstva většinou měšťanů, podnikatelů,  

kteří vlastní KAPITÁL = finance na nákup továren, strojů a zařízení…),  

- střední vrstvy (inteligence, lékaři, právníci, úředníci, učitelé, obchodníci)  

- dělnictvo (nabízí sebe jako pracovní sílu) 

      - přichází sociální bouře, stávky 

       - nové sociální zákonodárství  

       - odborové organizace = chrání zájmy dělníků  

 

Úsilí o zrovnoprávnění 

       - postupné zrovnoprávnění (=emancipace) žen (volební právo), UČEBNICE s.99.++ 

- zrovnoprávnění Židů UČEBNICE s.106 za okrajem 

       - úsilí Židů o vlastní stát (Palestina)  

 
 

 

 

 


