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ENLIGHTENED HABSBURGS 

REVISION 



1: In 18th century Habsburgs didn´t 
rule 

• A) Galicia 

• B) North Netherlands 

• C) South Netherlands 

• D) Silesia 



2: Which field did Maria Theresa not 
reform? 

• A) education 

• B) taxes 

• C) administration 

• D) clergy 



3: Build the pyramid of power: 

• A) domain 

• B) gubernium 

• C) royal and imperial office 

• D) regional central office 



4:How long did Maria Theresa reign?  

• A) 20 years 

• B) 30 years 

• C) 40 years 

• D) 50 years 



5: Who was one of the most important 
advisors of Maria Theresa? 

 

• A) Gideon Laudon 

• B) Leopold Daun 

• C) Wenceslaus Kaunitz 

• D) Eugene  de Savoy 



6: Corvée patent didn´t say that 

• amount and conditions of corvée were strictly 
determined  

• extortion of extra corvée was banned 

• the amount of corvée depended on the 
amount of material property 

• in imperial domains the corvée was abolished 

 



7: What was 1st reform of Joseph II? 

• A) abolishing of monastic orders 

• B) abolishing of serfdom 

• C) abolishing of Jewish discrimination 

• D) abolishing of religious intolerance 



8: When was the Patent of 
Tolerance issued? 

• A) 1780 

• B) 1781 

• C) 1785 

• D) 1789 



9: When did Joseph II die? 

• A) 1775 

• B) 1780 

• C) 1790 

• D) 1795 



10: Joseph II died of 

• A) dysentery 

• B) syphilis 

• C) typhoid fever 

• D) tuberculosis 



• Tento digitální učební materiál byl vytvořen 
pomocí software Microsoft Office 2007 

• Materiál je určen pro bezplatné používání pro 
potřeby výuky a vzdělávání na všech typech 
škol a školských zařízení 

•  Jakékoliv další využití podléhá autorskému 
zákonu 

 


