Absolutismens århundrade –
1600-talet
1. Kungarna var ofta enväldiga
under 1600-talet. De hade
absolut makt. Därför kallas
seklet ofta för absolutismens
århundrade. Vad hade de inte
makt över?
a. Militären
b. Kyrkan
c. Domstolarna
d. Skatterna
e. Priserna
2. Vad kallades den franske
kungen Ludvig XIV?
a. Kung måne - Månkungen
b. Kung saturnus Saturnuskungen
c. Kung sol - Solkungen
d. Kung Tellus - Telluskungen
3. Vad heter det slott som Ludvig
XIV levde och verkade på?
a. Versailles
b. Serailles
c. Berailles
d. Lurailles
4. Vad kallades det ekonomiska
synsättet under 1600-talet
som kännetecknades av man
trodde att landet skulle bli rikt
genom att man var så
självförsörjande som möjligt
genom satsningar på inhemsk
industri och exportera varor
därifrån. I samma anda ville
man slippa importera varor.
Detta trodde man skulle fylla
på landets skattkistor.
a.
b.
c.
d.

Colbertism
Merkantilism
Frihandel
Protoindustri

5. Det ”orimliga”
skönhetsidealet, konsten och
arkitekturen som präglade
1600-talet hyllade det

pompösa, de fylliga formerna
och det överdådigt lyxiga. Vad
kallades stilidealet?
a. Rokoko
b. Empire
c. Renässans
d. Barock
6. Galileo Galilei och Sir Isaac
Newton verkade inom det
vetenskapsideal som vi idag
kallar empirism. Newton är
mest känd för att ha bevisat
gravitationskraften. Vad
bevisade Galilei?
a. Att Kopernikus och Keplers
heliocentriska syn på vårt
solsystem var korrekt.
b. Att Kopernikus och Keplers
heliocentriska syn på vårt
solsystem inte var korrekt
c. Att Kopernikus och Keplers
geocentriska syn på vårt
solsystem var korrekt
d. Att Kopernikus och Keplers
geocentriska syn på vårt
solsystem inte var korrekt
7. 1600-talet var, likt 1900-talet,
en krigisk epok i
världshistorien. Hur många år
var det krig i Sverige under
1600-talet?
a. 30 år
b. 77 år
c. 15 år
d. 66 år
8. Var skedde den s.k
defenistreringen som utlöste
det 30-åriga kriget 1618 ?
a. Wien
b. Prag
c. Bratislava
d. Sofia
9. Vad hette den svenske kungen
som förde ut oss i det 30-åriga
kriget?
a. Karl XII
b. Gustav II Adolf
c. Gustav VI Adolf
d. Karl XI

10. Vad hette freden som
avslutade det 30-åriga kriget
1648?
a. Den westfaliska freden
b. Freden i Münster
c. Den holsteinska freden
d. Freden i Aachen
11. Kolonialiseringen av den nya
världen fortsatte under 1600talet. På grund av en stor del
av urbefolkningen dog,
hämtade européerna slavar i
Afrika, för att de skulle arbeta
åt dem i jordbruket på olika
plantager. Vad brukar man
kalla handeln där en del var att
man hämtade slavar i Afrika?
a. Rektangelhandeln
b. Fyrkantshandeln
c. Triangelhandeln
d. Cirkelhandeln

12.

Vilka är de berömda
1600-tals personligheterna på
bilderna? Skriv namnet i
rutorna.

14 poäng
Historieprofessor
13 poäng
Expert på 1600-talet
12 poäng
Du kan ju nästan allt om
1600-talet…
11-7 poäng
Bra
7-5
Ok
5-0
Man kan inte ju vara bäst på
alla sekler…de är ju så
många…

