
 

 Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 

 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnázia 

11. ročník, školský rok 2018/19 

Testové úlohy pre kategóriu F (6. ročník ZŠ a 1. ročník OG) 

 

 
Megjegyzés: a monotematikus  rész kérdéseit * jelöltük meg 

 
1. * Állítsd párba a történészeket műveikkel. 

A. Fredegar 1. Samo birodalma 

B. Tacitus 2. Markomann háborúk 

C. Marcus Aurelius 3.  Szlávok bejövetele 

D. Prokopios  4. Vannius királysága 

 
2. *   Mit jelent a terra sigillata kifejezés 

A. kitűnő  minőségű  fényes felületű vörös kerámia 

B. pontosan díszített aranyozott ékszerek 

C. jó termőtalaj része 

D. a római katona felszerelése 

 
3. * Ha a római legátus azt a parancsot kapná, hogy a légióját helyezze át Vindobonából   

Carnuntumba, majd  meg kellene védenie Gerulátát, amelyet megtámadtak a barbár 

törzsek, akkor mely mai  településeket látogatna meg? Az alábbi lehetőségek közül 

válaszd ki a megfelelőket és írd a válaszívre. 

 

 
Dévény, Révkomárom, Bécs, Petronell, Oroszvár, Komárom, Aranyida 

 
4*  Abban az időben, amikor a mai Szlovákia területe a Római Birodalom határvidékén 

terült el, és szeretnél ellátogatni Budapestre,, Izsára vagy Trencsínbe, melyik településre 

látogatnál el az alább felsoroltak közül. Válaszd ki a megfefelőket és írd a válaszívre. 

 

 
Klenstrecio, Laudamo, Aquincum, Kelementia, Laugaricio, Agnuncium 

 

 
 



5* A kőfaragó  tanoncok  elhibázták  a nevek átírását. A kusza szavakból állapítsd meg 

az ismert törzsek nevét, amelyek a rómaiakkal harcoltak. A megoldást írd a válaszívre.  

 
a) ltike b) manimarko 

c) divák d) daliavn 

 
6* A képen  látható oszlop Rómában található. A tizenöt évig 

tartó római háborús konfliktus emlékére emelték, amely a mai 

Szlovákia területét is érintette. A háborúban maga a császár is 

részt vett, aki itt írta meg filozófiai művének egy részét. Írd le a 

válaszokat. 

 
A.  Milyen néven ismert az a háborús konfliktus, melynek 

csatáit  az oszlopon ábrázolták . 

B.  Írd le a császár nevét, aki részt vett a háborúban és  így 

meglátogatta országunkat. 

C.  Írd le műve szlovák fordításának címét, melynek egy részét 

területünkön írta   

 

 
7. * Írd  le a római védelmet szolgáló határvonal latin nyelvű  megnevezését és a két 

jelentős kereskedelmi útvonal szlovák nevét, amelyek abban a korban területünkön is 

áthaladtak . 

 
8. *  Figyelmesen olvasd el Ammianus Marcellinus  leírását és  válaszolj a kérdésekre. 

 „Senki sem műveli a földet, senki sem hajlandó az eke mőgé állni. Nincs állandó lakhelyük, 

nincs otthonuk, sem  törvényük. Megállás nélkül kóborolnak kocsijaikkal és lovaikkal. 

Megvannak anélkül, hogy főznék, vagy fűszereznék ételeiket.     Beszédük nyers,  a vallási és 

egyéb értékeket sem ismerik.“ 

 

A. Írd le a törzs nevét, amelyet   a történész jellemzett? 

B.  Hogyan nevezték ezeket a törzseket abban a birodalomban, ahonnét a történész 

származott? 

C. Hogyan nevezzük a szövegben leírt  életmódot? 

 

 
9. * Alkoss párokat az egymáshoz illő szókapcsolatokból. 

 
A. a rómaiak megtorló hadjárata a  kvádok ellen 1. Ravenna 

B. Róma bevétele és kifosztása 2. csodálatos eső 

C. osztrogótok királyságának fővárosa 3. itinerár 

D. úti térkép, napló 4. Vandálok 



10. * A felsorolt folyók egyikénél volt a szlávok őshazája. Írd a válaszívre  a folyó 

nevét. 

 
Duna, Dnyepper, Dvina, Volga 

 
11. *Szlovákia területére a szlávok a ....A.... hegység hágóin  jöttek be és  délről a 

....B....folyó környékéről. Írd a válaszívre a hegység és a folyó nevét. 

 

 
12*  Ha nomádok lennétek, akkor ? 

A. a királyi krónikákba  bejegyeznétek a jelentős  eseményeket 

B.  vándorolnátok a sztyeppeken  jobb legelőt keresve 

 C.  az uralkodó  testőreiként dolgoznátok 

 

 
13* Alkoss  értelmes szavakat a betűhalmazokból és írd hozzájuk a megfelelő 

magyarázatot. Írd a válaszívre az értelmes szavakat és  értelmük sorszámát . 

B. INCEMZA 1. szabad szláv férfiak gyülekezete 

C. ADVALYK 2. a halál és a tél szláv istennője 

D. OTNBTVRÍC 3. szláv lakhely 

E. NAMREO 4. erdei méhészet 

F. AEČV 5. a tavasz és az újjászületés szláv istennője 

G. VSNEA 6. szláv törzsek  törzsfőnöke 

 
14*  A Vogastisburg melletti ütközetben 631-ben a szlávok Samo vezetése alatt  

legyőzték az egyik frank királyt.  Hogy hívták a királyt? Segítségül szolgál a kezdőbetű. 

 
15*  A válaszíven egészítsd ki az alábbi szöveget. Segítségül szolgálnak a kezdőbetűk. 

 
Nagy Károly frank király legyőzte a nomád törzseket ...A..., amelyek veszélyeztették birodalma 

keleti határait. Ezt követően megalakulhatott  (ezen a területen is) a szlávok két fejedelemsége 

, ... B.... és ... C..., amelyek harcoltak egymás ellen. A fejedelmségek élén 833 –as év előtt   ...D... és 

...E ..urakodók álltak.. 

 
16.  Állapítsd meg, hogy  igazak-e az alábbi állítások. A válaszíven igennel vagy nemmel válaszolj. 

 
H. Képesek voltak-e az emberek a paleolit korszakban csiszolt és kifúrt munkaeszközöket 

készíteni? 

I. A felegyenesedett ember  soha sem hagyta el az afrikai földrészt? 

J. A mezolit korszakot követő  újabb negyedkor mostanáig tart? 

K. Az ügyes ember  a felegyenesedett ember idősebb előde? 

L. Az új  „fém“ melyet  bronz-nak neveztek  a réz és az arany ötvözetéből készült? 

M. A kelták voltak az elő olyan nép a világon, aki fémtárgyakat készített? 



17.  A jellemzés szerint állapítsd meg, hogy melyik tárgy a régebbi. Írd a válaszívre 

a helyes megoldást. 

 
az ügyes ember készítette szakóca  vagy az agyagedény, melyet az első földművesek készítettek 

 

 
 

 
18.  Az alábbiak alapján állapítsd meg: 

 
A keresett személy  egy méternél valamivel magasabb volt. Az afriakai kontinens csak  egy kis 

területén mozgott.  A kora több volt mint 3 millió év és  maradványai  a 20. század 70-es 

éveiben voltak láthatók. 

 
N. Nevezd meg az ember fejlődési szakaszát (típusát) 

O. Nevezd meg a helyet, ahol  rábukkantak a maradványaira. 

 

 
19. Állapítsd meg, melyik korszak a régebbi. A helyes megoldást írd a válaszívre. 

mezolit vagy paleolit 

 

 
20.  Figyelmesen olvasd el az alábbi szöveget és  találd meg benne a három hibát. 

A helyes megoldást írd a válaszívre. A vastagbetűs szavak helyesek és nem 

változtathatók meg. 

 

Charles Darwin, belga természettudós megalapozta az  emoluciós  elméletet, mely szerint az 

élet a magasabb formákból az alacsonyabb formákba fejlődik. 

 

 
21. Az alábbiak alapján állapítsd meg: 

 
A keresett személy  1,6 méter magas volt és körülbelül  50 kg  súlyú. Fejszével, íjjal és 

nyilakkal volt felfegyverkezve. Több, mint 5000 év előtt élt. Fagyottan találtak rá 1991-ben  az 

egyik európai hegységben. 

 
P. Nevezd meg a korszakot, amelyben élt. 

Q. Nevezd meg a hegységet, ahol rátaláltak. 



22.  Sorold fel, hol  találtak Szlovákia területén régészeti leleteket. Segítségül szolgálnak 

a helységek kezdőbetűi. 

 
a) a Neander –völgyi ember agy öntvénye              d) neolit kori női szobrocska 

b) a Neander –völgyi ember  koponyacsontja e) bronz korszaki kocsi modellje 

c) mamutagyarból készült női szobrocska 

 
23. Az alább felsorolt helyek  közül válassz ki négyet, ahol kelta erődítmény létezett. 

 
Diakovce(Deáki), Devín(Dévény), Bojná, Bratislava(Pozsony), Piešťany,(Pőstyén) Plavecké 

Podhradie(Detrekőváralja), Havránok  

Liptovská Mara mellett 

24. Egészítsd ki a válaszíven az  alábbi szöveget: 

 
Mezopotámia termő vidéke ősidők óta  vonzotta az embereket.  Területén éltek 

a legrégibb ismert nemzet tagjai .... A .... A legrégibb nemzetet, amely itt élt, felváltották 

a  ... B ... A legismertebb uralkodójuk  .... C ... volt és megalkotta a legrégibb 

törvénykönyvet. 

 
25.  Az ókori Kína lakói  jelentősen gazdagították az emberiség tudását. Az alábbi 

lehetőségek közül válassz ki  négyet, amely kínai eredetű. 

 
iránytű, budhizmus, selyemkészítés, zikkurat, puskapor, jóga, Konfucius-féle 

filozófiai irányzat 

 

 
26.  Egészítsd ki a válaszíven az alábbi szöveget: 

Egyiptom állam a ...A...folyó mentén terült el. Alapítója  ...B ..., uralkodó volt, aki 

körülbelül  5 000 évvel  ezelőtt egyesítette  az országot. Utódai hatalmas sírhelyeket 

építettek maguknak. A legismertebbek és lagnagyobbak  ...C...-ban találhatók. Az 

egyiptomiak hittek a halál utáni életben, ezért halottaik testét ....D ... hogy  épségben 

maradjanak. Erededileg az egyiptomiak több istent hittek. Köztük volt a  a háború istene is  

... E ... Ezt a hitet körülbelül 3 400 évvel ezelőtt IV. Amenhotep uralkodó meg akarta 

változtatni és bevzetette az egy isten kultuszát ... F. Ezt a vallásreformot halála után 

beszüntették. Végül  az ókori Egyiptomot legyőzte az új ázsiai nagyhatalom ... G .... 

 
27. Sorold fel, melyik két ókori néphez köthető Kádes városa. 

a) babilóniai c) főníciai 

b) egyiptomi d) hettita 
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