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Multiple choice til kapitel 6 

1. Bastillen i Paris var
a. Fæstning og fængsel
b. Rådhus og fængsel
c. Rådhus og domhus
d. Fængsel og domhus

2. Bastillen blev først og fremmest stormet, fordi
a. Der var fanger derinde
b. Den var et symbol på kongens magt
c. Der var penge i Bastillen
d. Der var våben i Bastillen

3. Den franske konge støttede USA's krig mod England på grund af
a. Sin tro på oplysningstidens ideer
b. Han kunne godt lide af sende soldater i krig
c. Konkurrencen med England
d. Hans generaler pressede ham til det

4. Den franske konge indkaldte Generalstænderne, fordi
a. Han manglede penge
b. Han ville fremme demokratiet
c. Fordi han var forpligtet til det
d. Fordi adelen krævede det

5. Generalstænderne var
a. Militærfolk
b. Mest fra Korsika
c. Fortrinsvis bønder
d. Repræsentanter for alle tre stænder

6. De veluddannede borgere tilhørte
a. Adelen
b. Første stand
c. Anden stand
d. Tredjestand

© Praxis Forlag A/S • Vognmagergade 7, 5. sal • DK-1120 • København K • Tlf: +45 89 88 26 72 • Email: info@praxis.dk



På sporet af oplysningstiden 

ISBN 9788757139396 

7. Generalstændernes borgere erklærede
a. Deres loyalitet mod kongen
b. Deres loyalitet imod Frankrig
c. At de var en Nationalforsamling
d. At de var en rigsdag

8. Hvordan reagerede kongen, da Bastillen blev stormet?
a. Han sendte hæren ind i Paris
b. Han stak af
c. Han bad om hjælp fra udlandet
d. Han overlod magt til Nationalforsamlingen

9. Hvem blev kendt for at tale om Magtens tredeling?
a. John Locke
b. Voltaire
c. Montesquieu
d. Rousseau

10. John Locke blev kendt for at tale for
a. Menneskets medfødte rettigheder
b. Enevælden
c. Krig imod Frankrig
d. Naturvidenskab
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