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Anotace:  Pracovní list vázaný na DUM VY_32_INOVACE_DE.3.09, tedy 
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Rusko v době osvícenství – kníže Potěmkin 

Pracovní list 

Na základě výuky, ukázek a práce s internetem dopňte jednotlivé body 

 

Grigorij Alexandrovič Potěmkin   (1739–1791) 

− základní životní charakteristika 

 

 

 

 

 

− základní osobní charakteristika 

 

 

− úspěchy   (porovnej s prac. listem ke Katařině II.) 

 

 

− reformy  (doplň dle prac. listu ke Katařině II.) 

 

 

− inspekční cesta Kateřiny II. 

 

 

− „Potěmkinovy vesnice“ 

  



 Myšlenkové aktivity 

     Následující otázky nemají nutně jen jedno správné řešení. Variant odpovědí je vícero, přičemž pro 
případné klasifikační hodnocení je zásadní způsob zdůvodnění vytvořené odpovědi, tedy schopnost 
propojování informací, logické odvozování, zdůvodnění svého názoru. Tím pádem mohou být 
v některých případech shodně uznatelné i naprosto protichůdné odpovědi. Dokonce i nejednoznačný 
závěr, je-li vhodně odůvodněn, může být plnohodnotnou odpovědí. 

   Není nutné, aby se odpovědi vytvářely zpaměti, lze bez problémů využít vlastních zápisků 
z pracovních listů, učebnici či  informací na internetu. Pracovat lze i ve dvojicích či skupinkách. 
Možná je též širší diskuse, zejména v případech srovnávání se současností. Míra využití dostupných 
informací je taktéž možnou součástí hodnocení. 

  

  V čem si mohli být Potěmkin s Kateřinou tak blízcí?  

 

  Byla příprava a realizace inspekční cesty na Krym ze strany Potěmkina jen podvod?  

 

  Dokázali byste napsat Potěmkinovi oficiální žádost na místo generálního adjutanta? 

 

  Odlišují se v principu „Potěmkinova vesnice“ a „Balšoj nakaz“ Kateřiny II.? 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech 

škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
 


