
HRAJME SA S     HISTÓRIOU –   
NUMIZMATIKA  

Milí fanúšikovia Podtatranského múzea v Poprade a numizmatiky zvlášť. Pripravili sme pre 
Vás pracovný zošit s tematikou mincí a platidiel. Hravou formou si môžete vyskúšať Vaše 
vedomosti z tejto problematiky a určite sa aj čo to naučiť.

1.Celé sa to nejako pomiešalo. Pomôžte nám spojiť dátumy a     udalosti. Viete  
kedy sa čo udialo?

1. 1919 – 1926 A. Zrušenie Zlatého štandardu

2. 16. júla 1661 B. Vydanie prvých mincí v histórii

3. 15. august 1971 C. Vydanie prvých papierových peňazí na 
svete (v Číne)

4. 7. storočie n. l. D. Vydanie prvých papierových peňazí 
platných na území dnešného Slovenska – 
Bancozettel.

5. 660 pred n. l. E. Menová reforma v 1. ČSR

6. 1. júla 1762 F. Vydanie prvých papierových bankoviek
v histórii (Bank of Stockholm)

2. Niektoré osobnosti zabudli s     čím sú vlastne spojené. Pomôžte im nájsť ich  
osud a     správne spojte meno a     udalosť.  

1. Richard Nixon A. Vydávanie vlastných peňazí - libertášov

2. Gygés B. Začiatok menovej reformy v 1. ČSR

3. Mária Terézia C. Zrušenie zlatého štandardu

4. Alois Rašín D. Vydanie prvých papierových peňazí platných 
na území dnešného Slovenska – Bancozettel.

5. František II. Rákoczi E. Vydanie prvých papierových bankoviek 
v histórii 



6. Johan Palmstruch F. Vydanie prvých mincí v histórii

3. Mohli sa títo ľudia stretnúť?

1. František II. Rákoczi – Juraj Jánošík áno/nie

2. Johan Palmstruch – Mária Terézia áno/nie

3. Alois Rašín –             Charles de Gaulle             áno/nie

4. Richard Nixon – Milan Rastislav Štefánik áno/nie

4. Mohli sa vo vašej peňaženke v     dobe svojej platnosti stretnúť tieto meny?  

1. Euro - slovenská koruna áno/nie

2. Kolkovaná česko-slovenská bankovka - slovenská koruna (po 1993) áno/nie

3. Dolár - rubeľ áno/nie

4. Libertáše - 1 kreuzer Leopolda I. áno/nie

5. Ktorý peniaz je na obrázku?

1. 5 zlatých Rakúsko 1806

2. Athéna Alkidemos

3. rímsky republikánsky denár

4. rímsky cisársky denár

5. rímsky cisársky sestercius

6. grécka tetradrachma

7. X Polturák – libertáš, František II. Rákoczi, 1706
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6. Tajnička:

   ↓
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1. Ako sa volá rub mince (zadná strana)

2. Ako sa ľudovo nazývali medené polturáky vydávané Františkom II. Rákoczim v rokoch 
1703 - 1711

3. Ako sa volá líce mince (predná strana)

4. Ako sa nazýva finančná, alebo naturálna platba, ktorú platili podriadení vládcovia rímskym
cisárom?

5. Ako sa volala staroveká ríša rozprestierajúca sa na území dnešného Turecka, kde sa začali 
okolo roku 660 pred n. l. prvýkrát v histórii vyrábať a dávať do obehu mince?

6. Ako sa volal minister financií 1. ČSR, ktorý pripravil a začal v roku 1919 realizovať 
menovú reformu?

7. Ako sa volalo etnikum, ktorého príslušníci ako prví začali vyrábať a používať na území 
Slovenska vlastné mince?

8. Ako sa volal francúzsky politický predstaviteľ – vojnový hrdina a veľký zástanca zlata v 
súvislosti s menou?

9. Ako sa volal americký prezident, ktorý je známy zrušením prepojenia medzi americkou 
menou a zlatom?

10. Ako sa nazýva svetová rezervná mena?

11. Ako sa volal bankár, ktorý ako prvý začal vydávať papierové bankovky v Európe 16. júla 
1661 vo Švédsku?

12. Za vlády ktorého panovníka boli v Rakúskom cisárstve vydané prvé papierové platidlá 
platné na území Slovenska?

13. Ako sa odborne nazýva nájdený poklad mincí?
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