Pojďte si vyluštit historii peněz.
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O tolarech Marie Terezie

ZAČÁTEČNÍK

DOPLŇOVAČKA– ADA 1 – OTÁZKY

Tolarová mince, kterou nechala od roku 1741 razit Marie Terezie, se stala ve světě natolik
populární, že některé africké a arabské státy ji měly jako svou domácí měnu. Například
východoafrické císařství ………..... ji užívalo po téměř celé 19. stol. Ve 40. letech ji dokonce začali
razit Britové v indické Bombaji jako oficiální platidlo. V době II. světové války byly tolary Marie
Terezie v oblasti kolem Rudého moře vyhledávanými a široce akceptovanými platidly oproti
nehodnotným místním koloniálním platidlům.
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1. Jedna setina koruny.
2. Římská mince, část denáru.
3. Úvěrová instituce.
4. Manželka Boleslava II., která razila vlastní mince.
5. Cenný papír určený pro bezhotovostní platební styk.
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Pojďte si vyluštit historii peněz.
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O jáchymovských tolarechA

ZAČÁTEČNÍK

DOPLŇOVAČKA – PŘIŘAĎTE NÁZEV MINCE K OBDOBÍ – OTÁZKY

Rychlé rozšíření tolarů ve světě lze přičítat nejen kvalitě mince, která se razila v Jáchymově
na počátku 16. století, ale také mimořádným organizačním a obchodním schopnostem jejího
tvůrce, Štěpána Šlika z Holíče a Pasounu. Mimo jiné se mu podařilo přilákat do svého horního
města Jáchymova ze Saska odborníky na důlní činnost a právní otázky v oblasti hornictví.
Stejně tak se mu podařilo opatřit kapitál na provoz, který získal spolu s obchodními kontakty
od nejvýznamnějších obchodníků své doby, jimiž byli ………...... Příslušníci norimberské větve
této rodiny měli rozsáhlé zkušenosti s dolováním v Tyrolsku, kde také vznikly první těžké stříbrné
mince (Guldengroschen), předchůdci tolarů.
Chronologicky seřaď za sebou měny v českých zemích tak, jak se v historii poprvé objevovaly.
Písmena za jednotlivými měnami skrývají tajenku.
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Mince

Písmeno

Dukát – E

Pražský groš – L

Florén – S

Zlatý rakouský – É

Konvenční tolar – V

Brakteát – E

Zlatník – O

Tolar – R

Denár – W
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