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Identifikačné číslo žiaka: ............................................................................................................. 

Počet dosiahnutých bodov: .......................................................................................................... 

Test opravili: ................................................................................................................................ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
A monotematikus rész kérdéseit * jelöltük 
 
1.*  Egészítsétek  ki,  milyen   rokoni  kapcsolatban voltak egymással az alábbi személyek: 
a)  Kopasz Károly  .........  Német Lajos  ......................................volt. 

b)  I. Szvatopluk  ............ II. Szvatopluk.......................................volt. 

c)   Kocel .......................  Pribina..................................................volt. 

d)  Rasztiszláv..................I. Mojmír..............................................volt. 

 
2.* Kapcsoljátok össze  az egymáshoz tartozó  székhelyeket  és  egyházi hivatalokat, 
Nagymorávia  fennálása  idejébıl.  
Salzburg, Róma, Nyitra – pápa,  püspök, érsek 
 

............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

3.* Jancsi, a figyelmetlen tanuló hibásan másolta le a szavakat, a tábláról Nagymorávia 
történeténete tananyagából. Írjátok le az elírt szavak helyes alakját. 
a) Elıszó  az evangéliumhoz   Prohlasz                 ..................................................................... 

b)  Klementin  - legenda                                         .................................................................... 

c) ószláv írás  bukolita  és civill                             ..................................................................... 

 
4.*  A szöveg hiányzó részeibe írjátok be a megfelelı szavakat és évszámokat.  
A Nyitrán található  kis templomot  ...........1..........érsek szentelte fel (írjátok be a nevét) 
valószínőleg  .............2........évben és  Szent  ...........3...........nevét viseli. E szent nevét viseli  a 
mostani  nyitrai katedrális  is.   
 
 
1 ................................................  2 ........................................... 3 ................................................ 



5.*  Csoportosítsátok helyesen  a történelmi forrásokat. 
A bajorok és karintiaiak  megtérésérıl. Morva – pannóniai  legendák, Fuldai évkönyvek,  
Salzburgi  évkönyvek, A fejedelem intelmei,  Népnek írott törvénykönyv  
 
                  Frank források:                                                      Szláv források: 

               
 
6.*  Olvassátok el a  „Fuldai évkönyvek“  forrásmunka  szövegét és válaszoljatok a kérdésekre. 
.....1......Rasztic unokaöccse, szem el�tt tartva egyéni érdekeit, lemondott .....2......és 
a tartományról  is, melyet kormányzott. Ezért Rasztic nagy haragra lobbant, és unokaöccse ellen   
titokban bosszút forralt, és megparancsolta, hogy  a lakomán öljék meg..... de � (.....1.....) felkelt  
az asztaltól és mintha a  ....3....  vadászattal lenne elfoglalva  megmenekült a cselvetést�l. Rasztic 
látva, hogy cselvetését elárulták, katonákkal követni kezdte unokaöccsét, hogy elfoghassa, de az 
igazságos Isteni Gondviselésnek köszönhet�en önmaga került abba a kelepcébe, melyet állított-
így unokaöccse elfogatta, megkötözte és átadta   .....2.....,aki katonai �rséggel  Bajorországba 
küldte, hogy meg ne szökhessen és addig �riztessen börtönben, míg  .....4...... király meg nem 
érkezik. 
 
a)  az  1. számjegy  helyébe írjátok  Rasztic (Rasztiszláv) unokaöccse nevét  

................................................ 

b) a 2. számjegy helyébe írjátok az akkori  Keleti Frank birodalom királya fiának nevét, aki 

Rasztiszláv és  késıbb annak unokaöccse ismert ellenfele volt  

........................................................ 

c)  a. 3 számjegy  helyébe írjátok  be annak az állatfajnak a nevét, melyet az akkori idıben 

a hagyományos vadászatokon használtak  

......................................................... 

d) a 4 számjegy helyébe írjátok be az akkori Keleti Frank birodalom királya nevét 

......................................... 

e) a szöveg említést tesz Rasztiszláv unokaöccse tartományáról, a történések idejében   

székhelye.................................városában volt.   

 

f) Rasztiszlávot  elfogták és .........................évben Bajorországba vitték. 



 
7.* Nagymorávia idejében  a drága  pergamen helyett  gyakrabban használták írásra a: 
a)  papírt 
b) viasztáblát 
c) papiruszt 
 
8.*  Ebben a feladatban részletek vannak egy 9. századi szláv eredető írásmőbıl. Olvassátok el  
és egészítsétek ki a hiányzó szavakat. 
 
És történt azokban a napokban, hogy ......?....., szláv fejedelem, Szvatoplukkal Moráviából 
követeket menesztettek .......?........ császárhoz, akit így szólítottak meg: Isten kegyelméb�l épek 
vagyunk. És  érkeztek hozzánk  keresztény tanítók, sokan  az oláhoktól, Görögországból és 
a németekt�l, akik  különböz�  módon oktatnak bennünket, de mi szlávok, egyszer� nép vagyunk, 
nincs aki  az igazságra tanítana és megmagyarázná  annak  értelmét. Így tehát, nemeslelk�  
uralkodó, küldj nekünk olyan férfiút, aki  megtanítaná  népünket az igazságra. 
És ekkor a császár így szólt    ......?...... Filozófushoz: Hallod Filozófus ezt a beszédet? Rajtad 
kívül ezt senki sem tudná teljesíteni. Íme a temérdek ajándék, hozd fivéredet, ......?.....apátot, és 
menj. Mert ti  ......?......városából vagytok, akik mindannyian tisztán beszélitek a  szláv nyelvet.  
... És ekkor az Isten megjelenítette a Filozófus el�tt a szláv írást, aki tüstént megalkotta 
a bet�rendet, a nyelvet és elindult Morávia felé.... 
 
 
a)  a „szláv“ fejedelem  ...................................................................................volt 

b) a császár, aki fogadta  a morva küldöttséget ..............................................volt 

c) a mővelt férfi, akit Filozófusnak neveztek .................................................volt 

d) a mővelt Filozófus  fivére .........................................................................  volt. 

e) a város, ahonnan a testvérek származtak  ....................................................volt 

 
9.*  A képen  különleges alakú tárgyak 
láthatók. 
Válaszoljatok  a következı kérdésekre. 
a) Mire használták  ezeket a tárgyakat?  
(nem használták nyersanyagnak – és 
 nem is munkálták meg) 
 

………………………………………. 

b) Milyen anyagból készültek? 

………………………………………. 

c) Hogy  nevezték ezeket? 

………………………………………. 

 



 
10.*   A mondatokból megtudjátok, ki mutkozik be  az alábbiakban. 
a) Nagy Károly unokája voltam, 843 –ban  a verduni szerzıdéssel megszereztem a Keleti –Frank 
Birodalmat. 
 
................................................ 
b) A magyar törzsek vezére voltam. Vezetésem alatt  a törzsek bejöttek a Nagy Duna –
medencébe. Az én nevemrıl nevezték el az elsı magyar királyok dinasztiáját. 
 
................................................ 
c) Konstantin és Metód szláv tanítványa voltam Nagymoráviában. Metód utóda lettem volna, de 
halála után Szvatopluk elıtt kegyvesztett lettem és több pappal együtt el kellett hagynom 
Nagymoráviát. 
  
 
................................................ 
  
11.* Melyik étel nem fordulhatott elı a nagymorva fejedelem asztalán?  Húzzátok alá a helyes 
választ. 
a) borsóleves 
b) kukorica  fánk  
c) zabkása 
 
12.*  A szlovák bélyegen  Ducové – Kostelec  
környéki vár rekonstrukciója látható. A fıúri  
székhelyek egyikéhez tartozott, mely „túlélte“   
Magymorávia  megszőnését és  
csupán a 10. században esett  áldozatul a támadásoknak 
  
Valószínőleg  Nagymorávia ..............évben  

szőnt meg létezni. 

Ebben az évben  Brezalauspurc 

(Brezalauspurch)  erıdítménynél 

 találkoztak a ..............................seregek. 

Az ütközetben  a.....................................nyertek 

A nagymorva  seregeket  ennél az ütközetnél már nem említik. 

 
13.*  A kereskedık   dunai utazásuk közben (a folyó eredetétıl a torkolatáig) melyik országon  
nem utazhattak át 880-ban?  Húzzátok alá a helyes választ. 
a) Magyarország 
b) Nagymorávia 
c) Bolgár Birodalom 
 



14.*  A térkép segítségével egészítsétek ki azokat a helyeket, melyek összefüggenek 
Nagymorávia történetével. Segítünk: a 4. számu helyhez (Keleti-Frank Birodalom, Salzburg-
környéke  központja). 
1 …………………………       2 ……………………………..  3 …………………………… 

4 ………………………… 

 

 
 

                                                               Morva 
 
                                                                                          Vág 
 
                Duna                                     
            4                                            1          3             
         
                                          Fertı-tó 
 
                                                                         Balaton 
 
                                                         2 
                                                                    
 
                                                                                                                           1 : 6 250 000 
 
 
15.*  Mielıtt jováhagyták volna a szláv liturgikus (egyházi nyelvet), az Isten igéjét csupán három 
nyelven lehetett hirdetni.  Soroljátok fel, melyek voltak ezek: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
16.  Olvassátok el az alábbi szemelvényt és válaszoljatok a kérdésekre. 
„Ha egy gyermek megüti az apját, vágassék le a keze. Ha teljes jogú állampolgár kiüti egy teljes 
jogú állampolgár szemét, üttessék ki a szeme. Ha egy teljes jogú polgár egy hozzá hasonló teljes 
jogú polgárnak fogát kiüti, üttessék ki a foga.“ 
 

a) a szemelvényt   egy   ismert   ókori   törvénykönyvbıl   idéztük, 

melyet.............................................neveznek 

   

b) milyen  elvek  érvényesülnek  a törvénykönyvben .................................................. 

c) melyik országban volt érvényes a  törvénykönyv  

.............................................................................................................. 



17. Az alábbi képeken a legjelentısebb  ıskori régészeti leletek láthatók, melyeket Szlovákia 
területén találtak. A képekhez írjátok a lelet megnevezését és a község nevét, amelyik 
határában  a leletre  bukkantak. 
 

a)                                                   b)                             c)                                         d) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

a)  a lelet megnevezése  ………………………hol találták…………………………………. 

b) a lelet megnevezése…………………….. ..  hol találták ………………………………… 

c) a lelet megnevezése...……………………..  hol találták ………………………………… 

d) a lelet megnevezése..……………………..  hol találták ………………………………… 

     

18.  Javítsátok ki az alábbi mondatban a helytelen állításokat. 
„ A palota alagsorában, Delfi  városában található egy labirintus, amely  közepén egy Gorgó 
nev� szörny lakott. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
19. Válasszátok ki azokat a kifejezéseket, melyek nem fordultak elı az ókori Görögország  

történetében. 
 

polisz, kolonizáció, rabszolgaság, általános polgárjog, olivaolaj, bor, csokoládé,  zsarnokság, 
sztratégusok, néptribunok, olymposi  istenek, demokrácia. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 



20.  A képeken ismert  barlangi festmények láthatók  a késıbbi kıkorszakból. Ezekre  Altamira 

és  Lascaux   barlangban bukkantak  A falakon  a festmények elsısorban állatokat ábrázolta 

(bölényeket, szarvasokat, lovakat...). Melyik  mai országokban találhatók ezek a barlangok? 

a) Altamira        …………………………………………. 

b) Lascaux         …………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

21. Némelyik az ókor hét csodája közül  az ókori Görögország területén  volt található. 
A képeken látható néhány csodát kapcsoljátok össze a várossal, amelyikhez tartoztak.  
A városokat a következı lehetıségekbıl válasszátok ki (Efezusz, Halikarnasszosz, Rhodosz, 
Fárosz, Babilon, Gíza, Olympia, Delfi, Atén). 
 
a)                                                  b)                                                          c) 

 

 
 
 

 
a) …………………………… b) …………………………...  c) …….……………………… 
 
22. Helyezzétek idırendi  sorrendbe  a népeket  ahogy  térségünkbe érkeztek  
(Szlovákia mai területére)  
hunok, szlávok, kelták, magyarok, germánok 
 
1 …………………….  2 ……………………..  3 ……………………….. 

4 …………………….  5 …………………….. 



23.  A képen  két  aranyból készült halotti maszk látható. Nézzétek meg és válaszoljatok 
a kévetkezı kérdésekre.  
 
a)                                                                       b) 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

a) ezt a maszkot................................találta meg .  Lelıhelye: ...........................................……... 

b) ezt a maszkot   …………....…… találta meg.  Lelıhelye:…………………………………...  

 
24.  A legrégibb keleti  (= ókeleti) államok a folyók mentén  fejlıdtek. Kapcsoljátok össze az  
egymáshoz  tartozó államot, folyót és  az ott használatos  írást. 
 
A) ókori Egyiptom                   a) Sárga folyó               1) ékírás 
B) ókori Mezopotámia              b) Jordán                       2)képírás 
C) ókori Palesztína                    c) Nílus                         3) hieroglifa 
D) ókori Kína                            d) Eufrátesz és  Tigris   4) héber írás 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
25.  Az alábbi csoportokban  található  egy  nem odaillı  kifejezés.  Húzzátok alá és  írjátok le, mi 
a közös  a fennmaradt  szócsoportokban. 
 
a) Ámon, Jehova, Thovt, Tveret, Hor            ………………………….……………………….. 

b) Dávid, Saul, Küros, Salamon, Ábrahám    …………………………………………………... 

c) Uruk, Lagas, Babilon, Jeruzsálem, Ur        …………………………………………………... 
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