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Procvičení  - pravěk 

Z africké Olduwaie do moravských Dolních Věstonic 
 

A/ Čím je důležité v dějinách pravěku toto místo:   

1. Olduwai 

2. Přezletice u Prahy 

3.   Šipka 

1. Kůlna 

2. Předmostí u Přerova 

3. Dolní Věstonice 

4. Stradonice na Berounce 

5. Závist u Prahy 

6. Staré Hradisko u Prostějova 

7. Mušov 

8. Trenčín 

 

B/ Spoj, co k sobě patří v chronologii pravěku: 

1. 5 000 PNL     a/ Keltové na našem území 

2. 3 000 PNL     b/ Germáni na našem území    

3. 1 500 PNL     c/ římský nápis na skále v Trenčíně  

4. 400 – 0      d/ zánik Říše římské  

5. 0 – 400 NL     e/ příchod Slovanů na naše území 

6. 179 NL     f/ počátek zemědělství v úrodném půlměsíci  

7. 375      g/ objev železa     

8. 476      h/ objev bronzu  

9. 5. – 6. století    i/ vpád Hunů do Evropy = počátek stěhování národů

    

C/ Spoj, co k sobě patří: 

1. Charles Darwin   a/ knižní hrdinové z tlupy lovců mamutů 

2. Eduard Štorch   b/ archeolog, který v roce 1929 našel věstonickou venuši 

3. Zdeněk Burian   c/ britský tvůrce evoluční teorie 

4. Kamil Zeman   d/ český spisovatel, autor knih o pravěku 

5. Kopčem a Veverčák  e/ český ilustrátor knih o pravěku 

6. Marcus Aurelius   f/ český režisér filmu Cesta do pravěku 

7. Karel Absolon   g/ římský císař bojující s Germány 

 
D/ Přiřaď činnosti lidí k paleolitu, k neolitu nebo k eneolitu: 

a/ orba oradlem taženým dobytkem 

b/ sběr rostlin 

c/ tavení mědi 

d/ tkaní látek 

e/ výroba keramiky 

f/ vrtání kamene 

g/ ochočení dobytka 

h/ zhotovení pěstního klínu 

i/ okopávání půdy motykou 

j/ vytváření sošek žen – venuší 

 
E/ Vyber vždy jedno správné tvrzení: 

Stáří věstonické venuše je: 

a/ 250 000 let   b/ 25 000 let  c/ 2 500 let 

Objevitelem věstonické venuše je: 

a/ Karel Absolon  b/ František Palacký c/ Eduard Štorch 

Věstonická venuše byla objevena: 

a/ 1825    b/ 1925   c/ 1975 

Věstonická venuše je: 

a/ běžně vystavena v Národním muzeu   

b/ vystavena jen při výjimečných příležitostech   
c/ vystavena v sobotu a v neděli na OÚ Dolní Věstonice 

 


