
Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 

   Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá                                                                                     

4. ročník, školský rok 2011/12  

Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG)       

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Megjegyzés: a monotematikus rész kérdéseit  *  jelöltük  

1.*A legenda szerint Róma alapítói Aeneas (Eneas) hős leszármazottai voltak. Melyik 

városból származott a hős? 

a) Athén; 

b) Tyros; 

c) Trója. 

 

2.*  A hagyomány szerint ki volt Róma első királya? 

 

3.*  Az alábbi fogalmakat és neveket írjátok Róma  megfelelő történelmi korszakához.  

Servius Tullius, Remus, principátus,  Szicília meghódítása, etruszk uralkodók, Tiberius 

Gracchus, Gaius Iulius Caesar, Hadrián, tetrarchia 

 

4.* Kapcsoljátok  a római istenek nevéhez a tisztségüket. 

 

1) Jupiter                                                    a) a tengerek és óceánok istene 

2) Vénusz                                                   b) a villámok és a mennydörgés istene,   

                                                                       az állam és      a család védelmezője 

3) Neptúnusz                                             c) a főisten felesége, a házasság pártfogója               

4) Juno                                                       d) a szépség és a szerelem istenője 

                                                                          

 

5.* Az ábrákon az egyik római király tulajdonságát rejtettük el, amely   jellemző volt 

viselkedésére uralkodása idején és nevének részét képezi.  A nevét írjátok le a válaszlapra. 



 

     
 

6.* A válaszlapon kapcsoljátok az alábbi fogalmakat  a római lakosság két csoportjának 

egyikéhez  (az egyik fogalom mindkét csoportot érinti). 

gazdagok, szegények, 12 táblás törvények, első szenátorok, néptribunok választása, Róma 

elhagyása új város alapítása céljából. 

 

7.*  A Földközi-tenger uralmáért a rómaiak azzal a birodalommal 

harcoltak, melyet  a Föníciából származó kiváló tengerészek 

alapítottak. 

 

a) Melyik két néven ismerjük az említett nemzetet? 

b) Melyik világrészen  terült el a birodalom fővárosa?  

c) Róma és az említett birodalom között több háborúra került sor. 

Mennyi  háborút folytattak? 

d) Ki lett a győztes? 

e) Írjátok le a hadvezér nevét  (látható az ábrán), aki Rómát  többször legyőzte, ráadásul még 

Itáliában is. 

 

8.* A válaszíven egészítsétek ki a hiányzó szavakat. 

 

Róma  egyik leglátogatottabb szórakozóhelye 

a...........A............volt (a képen). Ama jelszó 

értelmében, hogy a rómaiaknak  ke.......B........... 

és já.........C......... kell adni, ezen a helyen 

rendezték meg a hivatásos harcosok 

mérkőzéseit, akiket ................D.............. 

neveztek . Az egyik legismertebb harcos  

.........E.........., volt, aki  Kr.e.  73-71  -ben 

vezette azt a felkelést, amely Capua városában 



lázadással   kezdődött.  

 

9.* Kapcsoljátok az eseményeket  az uralkodók nevéhez. 

 

1) Nero                                               a) markomann háborúk  

2) Konstantinus                                 b) tűzvész  Rómában 

3) Marcus Aurélius                            c) kiadta a milánói ediktumot 

 

 

10.* Kapcsoljátok a felsorolt személyiségek nevét  a triumvirátushoz. A legnagyobb 

hatalommal bíró személy nevét húzzátok alá. 

                                 Octavius, Crassus, Marcus Antonius, Pompeius, Caesar, Lepidus  

 

 

11.* Több római uralkodó élete végződött tragikusan.  Kapcsoljátok  az alábbi nevekhez  az  

allításokat. 

 

a) II. Tarquinius                                    1)öngyilkosságot követett el (tőrrel) 

b) Gaius Iulius Caesar                         2) kiűzték a városból 

c) Néró                                                  3) meggyilkolták 

 

 

12.*  395 –ben a Római Birodalom  két részre szakadt. Hogy nevezték  ezeket a részeket? 

 

 

13.  Szlovákia és a szlovákok történetében jelentős 

szerepet játszott  egy város, melynek  várdombja 

a toronnyal a  képen látható.  Válaszoljatok az alábbi 

kérdésekre. 

  

a) Milyen néven említik a várost az okiratok a 9. század 

első felében?  

b) Ki volt ebben a korszakban  a város  1. ismert 

uralkodója? 

c) A birtokán felépített egy jelentős épületet. Milyen 

épületről van szó? 

d) A várost  és uralkodóját illetően milyen jelentős eseményre került sor Kr.u. 833-ban?                                              

 

14. Az alábbi szótagok    két  olyan  város nevét rejtik, ahol  jelentős szláv erődítmények 

léteztek.  Mely városokról van szó?       



                                                DIM  NO  BE  HRAD  PO  BLAT 

 

15. A jövő évben  emlékezünk meg arról, hogy  két fivér    1150. évvel ezelőtt Nagy- Morávia 

területére megérkezett.   

 

a) Hogy hívták a két fivért ? Egyikük két néven ismeretes. Írjátok le mindkét nevét. 

b) Kinek a meghívására jöttek Nagy- Morávia területére? 

c) Mi volt  a fő küldetésük? 

d) A fivérek görög származásúak voltak. Melyik városból ?   

e) Többek között  új írást is hoztak részünkre. Hogy nevezik ezt az írást?   

 

 

16. Mikor foglalták el Szlovákia területének nagyobb részét a honfoglaló magyar törzsek? 

Válasszátok ki a helyes választ. 

a)  907 körül; 
b)  955 után; 

c)  1000 körül. 
 

17. I. István magyar uralkodó központosította az országot és nem 
engedte, hogy a lázadó nemesség ebben meggátolja. Melyik  

lázadó főúr seregét  győzte le (a lázadó kivégzése a képen 
látható)? 
 
 
a) a lázadó Koppány  seregét; 
b) a lázadó Rákóczi seregét; 
c) a lázadó Bethlen seregét. 
 
 

 
 

 
18. Az alábbi fogalmak közül válasszátok ki, melyek  tartoznak a várhoz és melyek 

a várterülethez, és  írjátok le a válaszívre. Az egyik fogalom beletartozik mindkét csoportba.  
 

   Nagy – Morávia ideje, magaslatok, nagy terület ahol sok ember elfér, kőfalak, 
       a középkori Magyar állam ideje, fából készült védőcölöpök, kisebb terület a  

kiválasztottak részére  
 
 
19. Állítsátok  párba a magyar uralkodókat és a nemzetséget, amelyhez tartoztak.  
 1) III. András                                                                   a) Luxemburgok 
2) Zsigmond                                                                     b) Anjouk 
3) Albrecht                                                                       c)  Habsburgok 
4) I. Nagy Lajos                                                                d) Árpádok 



20.  Magyarország térképén egy helyet évszámmal  megjelelöltünk. Ezen a helyen  történt az 
az esemény, amely jelentősen befolyásolta a Magyar Királyság fejlődését. 

 
a) Milyen esemény fűződik a megjelölt helyhez és évszámhoz? 

b) Melyik magyar király uralkodott ekkor? 
 

 
 

                                                                      1241 .                                                                      

                                                                                     
 
 
 

 
 
 
 
21. Olvassátok el az alábbi szöveget és írjátok be  a hiányzó szavakat.   
 
Korvin Mátyás király nagyszabású pénz- és adóreformot valósított meg, mellyel sikerült 
évente  800 ezer aranyra  megemelnie a királyi bevétel összegét. Bevezette a ……..A……..adót . 
Megreformálta a királyi kancelláriát és a bíróságot. Pozsonyban megalapította az ismert 
egyetemet, az Academia ….….B…….., amely a műveltséget és a reneszánsz 
gondolkodásmódot terjesztette.  Lehetővé tette, hogy Magyarország magaslati erdős 
területeire pásztorok települjenek, akik   ……..C…….. –ból jöttek. 
 
 
22.  A válaszívre írjátok le, kit rejt a kérdőjeles rész. 

 
                                                             ? 

 
                                                       esküdtek, 

                                                       tanácstagok 
 
                                                     polgárok 
 
 
 
23.  Milyen egylet nevét rejti az alábbi szöveg? 
 
“ A középkori városokban az iparosok vagy kiskereskedők szervezete az ipar és a kereskedelem 
védelmezésére alakult.  Felügyelte a termelés menetét, a termékek minőségét és árát. 
A szervezetet törvény védte.”   
 
 

 
 



24. Állapítsátok meg,  mi a közös  az alábbi csoportokban (helyek/városok).  
 

a) Nyitra-Zobor, Garamszentbenedek, Jászó. 
b) Körmöcbánya, Libetbánya, Gölnicbánya. 

c) Murány, Beckó, Zsolnalitva, Somoska.  
 

 
25. Uralkodása folyamán Zsigmond király nagyon sok háborút viselt. Az alábbiak közül 

válasszátok ki, melyik három ellenséggel küzdött.  
               

 törökök, tatárok, hazai főurak, ukrán kozákok, husziták, angolok 
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