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   Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá                                                                                     

6. ročník, školský rok 2013/14  

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

–––-----------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Poznámka: otázky monotematickej časti sú označené * 

 

1.* Rozdeľte obdobie dejín starovekého Egypta na štyri obdobia, ako to urobili moderní historici. 

 

2.* V období medzi rokmi 4000 – 3000 pred Kristom existovala v Egypte staršia kultúra, ktorá bola 

predchodkyňou civilizácie starovekého Egypta. Uveďte, pod akým názvom túto kultúru poznáme. 

 

3.* Dejiny starovekého Egypta rozdelil v 3. storočí pred Kristom egyptský historik do 30 období. 

a) Uveďte meno tohto historika. 

b) Akým cudzím slovom označujeme spomínané obdobia? 

 

4.* Označenie panovníka faraón bolo odvodené od slova per-aa, čo v preklade znamenalo (správnu 

odpoveď uveďte v odpoveďovom hárku). Akému z uvedených vladárskych titulov najviac zodpovedá? 

a) vladyka 

b) kráľ 

c) knieža 

 

5.* Vznik Egypta spojením dvoch krajín pripomínalo v starovekom Egypte viacero symbolických 

dvojíc. Z uvedených príkladov vyberte štyri správne dvojice. 

 

ibis a krokodíl, včela a trstina, sup a kobra, lotos a lastovička, ľalia a papyrus, sokol a skarabeus, 

                                                              červená a biela farba 

 

6.* Ktorý z troch obrázkov znázorňuje loď zo starovekého Egypta?  
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7.* Počas dlhej histórie starovekého Egypta mu panovníci vládli z viacerých hlavných miest. 

Spomedzi možností vyberte štyri správne. 

                            Memfis, Karnak, Luxor, Cinev, Théby, Abú Simbel, Tanis 

 

8.* „ Rieka , čo dáva život „ – tak nazývali 

Egypťania Níl. Vždy si uvedomovali význam rieky 

živiteľky, ktorá pretínala krajinu z juhu na sever a 

bez ktorej  by bola ich krajina púšťou. Uveďte 

názvy dvoch  prameňov Nílu a priraďte im správne 

číslo z mapky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.* Zoraďte v správnom poradí uvedené udalosti z dejín Egypta tak, ako po sebe nasledovali. 

vpád „morských národov“, vybudovanie veľkých pyramíd, vláda Ptolemaiovcov, vláda Hyksósov, 

panovanie kráľovnej Hatšepsovet, objavenie Tutanchamónovej hrobky, Achnatonova náboženská 

reforma 

 

10.* Budova s plochou strechou a vonkajšími stenami 

kaskádovito naklonenými slúžila ako pohrebná stavba 

významných Egypťanov. Bola stavaná z kameňa alebo 

hlineno-trstinových tehál sušených na slnku. Postupne sa 

z nej vytvorili stupňovité pyramídy.  

a) Ako túto stavbu nazývame?  

b) Podľa čoho dostala toto meno? 

 

11.* Uveďte názvy troch najväčších pyramíd v Gíze. 

 

12.* Keď by vás poslali v Starovekom Egypte nastaviť klepsydru, potrebovali by ste predovšetkým 

a) vodu, 

b) lano, 

c) piesok. 

 



 

13.* Hieroglyfické písmo bolo veľmi ozdobné a ako také sa 

nehodilo príliš na bežné používanie. Preto v Egypte vzniklo 

zjednodušené písmo. Uveďte, pod akým názvom ho 

poznáme.  

 

 

 

14.* V Egypte vládlo mnoho faraónov. Spomedzi uvedených mien vyberte tie, ktoré medzi faraónov 

nepatria. 

Ramesse, Chatušiliš, Nabopolassar, Sethi, Asarhaddon, Taharka, Aššurbanipal, Sesostris 

 

15.* Dominantou tébskeho pohrebiska sú dve obrovské 

kamenné sochy faraóna Amenhotepa III. Uveďte, pod 

akým názvom tieto sochy poznáme.  

 

 

 

 

 

16.* Starovekí Egypťania uctievali množstvo bohov, ktorým stavali veľké chrámy. Vytvorte správne 

dvojice z uvedených bohov a miest, kde stáli ich chrámy. 

a) Aton                        1) Abydos 

b) Re                           2) Hermopolis 

c) Thovt                      3) Karnak 

d) Osiris                      4) Heliopolis 

 

17.* Posledné storočia vládli starovekému Egyptu cudzinci. Boli to Gréci, Sudánci/Núbijci, Líbyjci, 

Rimania a Peržania. K uvedeným obdobiam priraďte v odpoveďovom hárku správny národ. 

 

18. Ktorý z uvedených vládcov nepatrí medzi panovníkov Veľkej Moravy? Tých správnych  zoraďte 

podľa toho, ako po nasledovali. 

                                   Mojmír II. Mojmír I. Svätopluk, Rastislav, Pribina 

 

19. Na severnom území Uhorska až do roku 1108 jestvovalo do značnej miery samosprávne územie, 

tvoriace osobitnú časť kráľovstva. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

a) Ako sa nazývalo toto územie? 

b) Uveďte mená dvoch z jeho vládcov, za ktorých dosiahlo najväčší rozkvet a najväčšiu mieru 

samostatnosti. 

c) Ako sa volal posledný vládca tohto územia? 



 

20. V roku 1222 vydal uhorský panovník listinu, ktorá sa stala zdrojom práv uhorskej šľachty. Uveďte 

meno spomínaného panovníka a názov listiny. 

 

21. Pred dvoma rokmi sme si pripomenuli 700 rokov 

od významnej bitky na východe Slovenska, ktorá mala 

veľký vplyv na vývoj v uhorskom kráľovstve.  

 

a) Kde a v ktorom roku sa udiala táto bitka? 

b) V bitke sa stretli vojská kráľa a odbojnej šľachty. 

Uveďte meno tohto kráľa a dvoch zástupcov odbojnej 

šľachty. 

c) Ktorá strana v bitke zvíťazila? 

d) Aký bol dôsledok tejto bitky? 

 

22. Prečítajte si uvedený text a s pomocou pripojených obrazov odpovedzte na nasledujúce otázky.  
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Holandsko, Rotterdam                   Taliansko, Florencia                             Anglicko, Londýn 

Vedec, učil na univerzite                        politik                                           kráľovský  hodnostár   

                        

Traja najslávnejší renesanční filozofi boli z rozličných krajín, pôsobili v rozličných oblastiach, nemali 

na všetko rovnaký názor, ale zhodovali sa v tom, že správne usporiadaný svet je ten, v ktorom ľudia 

budú žiť v mieri, budú mať slobodu a nikto nebude nikoho ponižovať.  

Jeden z nich napísal tieto slová: „...vladár sa má ...prejaviť ako milovník umenia a vied, má 

zamestnávať vynikajúcich mužov a preukazovať pocty vynikajúcim umelcom. Má povzbudzovať 

mešťanov, aby sa pokojne venovali svojmu zamestnaniu ...aby sa nikto nebál zveľaďovať svoj majetok 

z obavy, že mu bude odňatý..“ 

a) Do odpoveďového hárku uveďte mená týchto troch filozofov. 

b) Ktorý z nich napísal uvedené slová? Ako sa volá dielo, z ktorého pochádzajú? 

 

 

23. Poľský kňaz, ktorý sa venoval astronómii, vyslovil názor, ktorý prevracal dovtedy platné teórie o 

vzťahu zeme a okolitého vesmíru. Uveďte jeho meno a názov teórie, ktorá hovorila, že stredom 

vesmíru je Slnko. 

 



 

24. Prezrite si upravenú fotografiu slávneho obrazu a odpovedzte na 

nasledujúce otázky. 

a) Ako sa nazýva tento slávny obraz? 

b) Kto je autorom tohto obrazu? 

c) Z ktorého mesta pochádzal tento maliar? 

 

 

 

 

25. Uvedené zámorské cesty zoraďte v chronologickom poradí od prvej po poslednú. 

výprava Vasca de Gamu do Indie, výprava G. Cabota k brehom Sev. Ameriky, oboplávanie sveta 

výpravou F. Magalhaesa, prvá cesta Krištofa Kolumba do Ameriky 

 

26. Dobyvateľom zo Španielska sa v Amerike podarilo rozvrátiť dve veľké indiánske ríše. 

V nasledovných vetách doplňte mená podmanených národov a časť Ameriky, v ktorej tieto ríše ležali. 

a) Hernán Cortés si v rokoch 1519 – 1521 podmanil ríšu ..1.. v ..2.. Amerike. 

b) Francisco Pizarro a Diego Almagro dobyli v rokoch 1531 – 1535 ríšu ..3.. v ..4.. Amerike. 

 

27. Reformačný proces v cirkvi priniesol vznik viacerých protestantských prúdov. Na základe 

pomôcok doplňte, ako sa nazývali protestanti štyroch významných prúdov v Európe. 

 

a) Stúpenci nemeckého kňaza a hlavného iniciátora reformácie 

b) Stúpenci švajčiarskeho kňaza 

c) Protestanti v Anglicku 

d) Protestanti vo Francúzsku 
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