
A - Cuestionario do século XIX en España:  

1 - En que batalla cae a flota española fronte á inglesa sen saír do seu territorio? 

2 - Que rei gobernaba cando Napoleón invade España?

3 - Que problemas había entre Fernando VII e Carlos IV?

4 - Como se chamaba o rei que Napoleón puxo no trono español en 1808?

5 - Como se lles chamaban ós que xuraron fidelidade ó rei francés?

6 - Cantos soldados mantivo Napoleón en España? 300.000

7 - Que táctica de guerra empregaron os españois?

8 - Que dous bandos había nas Cortes de Cádiz?

9 - Como se lle chamou á Constitución de 1812?

10 - Por que se elaborou en Cádiz?

11 - En que reinado se perderon a maioría das colonias europeas? Por que?

12 - Como se chamaba a nai de Isabel II? Que relación de parentesco tiña co seu pai?

13 - En que anos se desenvolveu a 1ª Guerra Carlista?

14 - Cales foron os resentes durante a minoría de idade de Isabel II? 

15 - Como se chamaba o xeral carlista que firmou o abrazo de Vergara?

16 - Que política liberal desamortizou os bens da Igrexa? Cal era a súa intención?

17 - Que feito fixo caer do poder ó xeral Espartero?

18 - Como se chamaba o home de Isabel II? Que relación de parentesco tiñan?

19 - Por que a constitución de 1845 é máis conservadora ca de 1837?

20 - Que político liberal desamortizou os bens comunais? Cal era a súa intención?

21 - Quen foi o home forte da década moderada de Isabel II?

22 - Quen firmou o Pacto de Ostende en contra de Isabel II?

23 - Quen liderou a revolución da “Gloriosa”? Prim, Serrano e Topete.

Coronavirus. 2ª tanda de exercicios para preparar o exame. 4ºESO.
 1 de 2



24 - En que ano se exiliou Isabel II?

25 - Que diferencia existe entre a soberanía compartida e a soberanía nacional?

Quen eran os caciques?

Coronavirus. 2ª tanda de exercicios para preparar o exame. 4ºESO.
 2 de 2


	A - Cuestionario do século XIX en España:
	1 - En que batalla cae a flota española fronte á inglesa sen saír do seu territorio?
	2 - Que rei gobernaba cando Napoleón invade España?
	3 - Que problemas había entre Fernando VII e Carlos IV?
	4 - Como se chamaba o rei que Napoleón puxo no trono español en 1808?
	5 - Como se lles chamaban ós que xuraron fidelidade ó rei francés?
	6 - Cantos soldados mantivo Napoleón en España? 300.000
	7 - Que táctica de guerra empregaron os españois?
	8 - Que dous bandos había nas Cortes de Cádiz?
	9 - Como se lle chamou á Constitución de 1812?
	10 - Por que se elaborou en Cádiz?
	11 - En que reinado se perderon a maioría das colonias europeas? Por que?
	12 - Como se chamaba a nai de Isabel II? Que relación de parentesco tiña co seu pai?
	13 - En que anos se desenvolveu a 1ª Guerra Carlista?
	14 - Cales foron os resentes durante a minoría de idade de Isabel II?
	15 - Como se chamaba o xeral carlista que firmou o abrazo de Vergara?
	16 - Que política liberal desamortizou os bens da Igrexa? Cal era a súa intención?
	17 - Que feito fixo caer do poder ó xeral Espartero?
	18 - Como se chamaba o home de Isabel II? Que relación de parentesco tiñan?
	19 - Por que a constitución de 1845 é máis conservadora ca de 1837?
	20 - Que político liberal desamortizou os bens comunais? Cal era a súa intención?
	21 - Quen foi o home forte da década moderada de Isabel II?
	22 - Quen firmou o Pacto de Ostende en contra de Isabel II?
	23 - Quen liderou a revolución da “Gloriosa”? Prim, Serrano e Topete.
	24 - En que ano se exiliou Isabel II?
	25 - Que diferencia existe entre a soberanía compartida e a soberanía nacional?


