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Multiple choice til kapitel 7 

1. La Fayette var med til at skrive Menneskerettighedserklæringen, selvom han var
a. Købmand
b. Filosof
c. Jurist
d. Adelig

2. La Fayette fik gode råd fra Thomas Jefferson, som også havde været med til at skrive
a. Bill of Rights
b. Tyngdeloven
c. Nationernes Velstand
d. Den amerikanske uafhængighedserklæring

3. Den franske menneskerettighedserklæring blev skrevet i
a. 1776
b. 1786
c. 1789
d. 1794

4. Nationalforsamlingen gav stemmeret til
a. Alle over 18
b. Alle over 21
c. Mænd over 21, der betalte en vis mængde skat
d. Mænd over 25, der betalte en vis mængde skat

5. Bønderne fik løfte om
a. At skulle betale færre skatter
b. At få lov til at stemme
c. At kunne komme til Paris
d. At de kunne vælges til den lovgivende forsamling

6. Munke og præster skulle
a. Sendes ud af landet
b. Sværge troskab til staten
c. Slås ihjel
d. På ferie
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7. Hvilket begreb handler ikke om de grundlæggende regler for, hvordan en stat skal fungere?
a. Konstitution
b. Forfatning
c. Straffelov
d. Grundlov

8. Når kongens magt er begrænset af loven og ofte meget lille, kaldes det et
a. Enevældigt monarki
b. Absolutistisk monarki
c. Konstitutionelt monarki
d. Bureaukratisk monarki

9. Der skulle stadig væk ikke afholdes valg om, hvem der skulle være
a. Konge
b. Nationalforsamling
c. Dommere
d. Præster

10. Det var tydeligt, at medlemmerne af Nationalforsamlingen var
a. Socialister
b. Konservative
c. Fascister
d. Liberale
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