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LA FRANCE
LOUIS XIV



EXERCICE 1
 Complétez:

 Le père de Louis XIV: ……………………………………………………

 La mère de Louis XIV: ……………………………………………………

 La date de naissance: …………………………………………

 Le lieu de naissance: …………………………………………..

 La date de décès: ……………………………………………….

 Le lieu de décès: ………………………………………………….



EXERCICE 2
 Trouvez les évènements historiques correspondants (dates):

 1. Mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse A. 1654

 2. Sacre de Louis XIV à Reims B. 1660

 3. Création de la Comédie-Française C. 1672

 4. Paix de Nimègue D. 1688

 5. Mort de Louis XIV E. 1680

 6. Guerre de la ligue d´Augsbourg F. 1661

 7. Guerre de Hollande G. 1678

 8. Mort de Mazarin H. 1715



METODICKÝ POKYN + KLÍČ
 Po obdržení pracovního listu žáci pracují

samostatně.
 Během vlastní práce žákům neposkytujeme 

žádné dodatečné informace.
 Při práci by měli mít žáci na lavici pracovní list a 

psací potřeby.
 Časová dotace na vyřešení úkolu je cca 10 minut.
 Po uplynutí zadaného času dostanou žáci správné
řešení úloh, které je uvedeno zde – viz níže.

 Exercice 1: Louis XIII de France, Anne 
d´Autriche, 5 septembre 1638, Saint-Germain-en-
Laye, 1er septembre 1715, Versailles.   

 Exercice 2: 1B, 2A, 3E, 4G, 5H, 6D, 7C, 8F. 



PRAMENY A LITERATURA
 Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA 

(www.creativecommons.cz).
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 Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem 
autora.


