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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Poznámka: otázky monotematickej časti sú označené * 

1.* Egypt od staroveku až po dnes je spojený s jednou veľkou riekou a veľkou púšťou. Uveďte ich názvy. 

2.* Staroveký Egypt vznikol spojením dvoch pôvodne samostatných krajín. 

a) V ktorom roku približne došlo k tomuto spojeniu?

b) Ako sa nazývali spomínané pôvodne samostatné krajiny?

c) Ako sa volal vládca, ktorý ich spojil a z ktorej z tých dvoch krajín pochádzal?

d) Išlo o mierové spojenie?

3.* Pod akým názvom poznáme písmo starovekého Egypta na obrázku? 

4.* V  hudbe používali Egypťania rozmanité nástroje. V odpoveďovom hárku uveďte tri názvy zo šiestich 

najobľúbenejších hudobných nástrojov Egypťanov. 

5.* Vytvorte správne dvojice. Ktorý z uvedených bohov je na obrázku?  

A) Re 1) boh mŕtvych

B) Thovt 2) boh vojny

C) Anubis 3) boh múdrosti

D) Amon 4) jediný boh - boh Slnka

E) Hór 5) boh balzamovania

F) Oziris 6) boh Slnka

G) Aton 7) kráľ bohov

6.* Starí Egypťania písali atramentom na zvláštny materiál. Ako sa tento 

materiál nazýva? 

7.* Z uvedených slabík vytvorte mená troch známych egyptských vládcov. 

TAN  HO  TEP  TU  RAM  MON  CHA  ZES AMEN 



8.* Vládcovia Egypta sa dali pochovávať v pyramídach, neskôr začali využívať menej nápadné hrobky. 

 

a) Akým cudzím slovom označujeme vládcov – kráľov starovekého Egypta? 

b) Uveďte meno prvého vládcu, ktorý si dal postaviť pre seba pyramídu 

c) Ako sa volá miesto, kde dodnes nájdeme tri najväčšie pyramídy? 

d) Ako sa volá najväčšia z egyptských pyramíd? 

e) Ako sa volá miesto, kde boli pochovávaní vládcovia Egypta v menej nápadných hrobkách? 

 

 

9.* Ako sa nazýva táto slávna socha?  

 

 

 

 

 

 

 

10.* V nasledujúcom texte doplňte chýbajúce slová a zapíšte ich do odpoveďového hárku. 

 

     Egypťania verili v …............1............... život a preto telá mŕtvych …..................2................. Vďaka 

tomu sa dodnes zachovali viaceré telá starých Egypťanov, zvané aj …..........3..............  

 

 

11.* Starí Egypťania pestovali mnoho druhov zeleniny a ovocia. Ktoré tri z uvedených to neboli? 

 

            pšenica, hrach, zemiaky, hrozno, paradajky, cibuľa, melóny, datle, kukurica 

 

 

12.* Staroveký Egypt sa preslávil v dejinách aj podpisom prvej známej medzinárodnej mierovej zmluvy. 

 

a) S ktorým národom/štátom podpísal Egypt túto zmluvu? 

b) Uveďte meno egyptského vládcu, ktorý vtedy vládol. 

c) Uveďte meno vládcu, ktorý vládol tomu druhému národu/štátu. 

d) Uzavretiu zmluvy predchádzala dôležitá udalosť v roku 1274 pred Kr. - kde a čo sa vtedy odohralo 

medzi Egyptom a spomínaným národom/štátom? 

 

 

13.* Socha ženy - kráľovnej na fotografii patrí medzi najznámejšie pamiatky 

z čias starovekého Egypta. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

 

a) Ako sa volá žena, ktorú socha stvárňuje? 

b) Aké meno prijal jej manžel? 

c) Aká veľká zmena v egyptskej spoločnosti sa datuje do čias ich vlády? 

 

 

14.* V 4. storočí pred Kr. získali vládu nad Egyptom cudzinci a založili tu 

novú panovnícku dynastiu. 

 

a) Ako sa táto dynastia volala? 

b) Akého pôvodu bola táto dynastia? 

 



15.* Existencia samostatného starovekého Egypta sa definitívne skončila, keď sa v roku 30 pred Kristom  

stal provinciou Rímskej ríše. Uveďte meno posledného vládcu/vládkyne Egypta.  

 

 

16.* Vojaci jedného z najlepších vojvodcov objavili v roku 1799 nález, ktorý zohral významnú úlohu pri 

skúmaní dejín starovekého Egypta. 

 

a) Čo našli spomínaní vojaci? 

b) K čomu prispel tento nález? 

c) Ako sa volal onen vojvodca? 

  

 

17. Odpovedzte na nasledovné otázky k vývoju človeka. 

 

a) Uveďte názov svetadielu, na ktorom sa tento vývoj podľa súčasných poznatkov začal. 

b) Pred približne koľkými miliónmi rokov sa tento vývoj začal? 

 

 

18. Vedec, ktorý sa venuje vykopávkam sídel zaniknutých civilizácií a kultúr, sa volá... 

 

a) archaiológ 

b) archivár 

c) archeológ 

 

 

19. Skomolené slová v sebe obsahujú pojmy viažuce sa k dejinám ľudstva. V odpoveďovom hárku 

napíšte ich správny tvar a stručne vysvetlite, čo znamenajú. 

 

MIZANTROPAPOGENÉTÉZA, DOMEMYSTIFICIKÁCIA, MAUSTRALOLUPITETIKUS 

 

 

20. Mamut patrí medzi najznámejšie vyhynuté zvieratá. V ktorom období Zeme prevažne žil? 

 

a) prvohory     b) druhohory     c) treťohory     d) štvrtohory 

 

 

21. V histórii sa viaceré obdobia nazývajú podľa materiálu, ktorý vtedy ľudia 

najviac používali. 

 

a) Z uvedených období vyberte tri, ktoré tam nepatria. 

 

doba železná, doba drevená, doba kamenná, doba bronzová,  

doba hlinená, doba zlatá 

 

b) Tri správne doby uveďte v tom poradí, v akom po sebe nasledovali. 

c) Do ktorého z období by ste zaradili meč na priloženej fotke? 

 

 

22. Staroveké civilizácie, vrátane Egypta, vznikali predovšetkým v  údoliach veľkých riek. 

V odpoveďovom hárku doplňte mená týchto riek k uvedeným oblastiam. 

 



23. Z uvedených slabík zostavte meno významného vládcu v oblasti Mezopotámie a názov mestského 

štátu, ktorému vládol.  

                                      LON    MMU    CHA   BY    PI   RA    BA 

 

 

24. Z uvedených slov vyberte tie, ktoré tam logicky nepatria. 

 

a) Zeus, Re, Miltiades, Thovt 

b) Ur, Théby, Uruk, Lagaš  

c) Egypťania, Sumeri, Babylončania, Asýrčania 

 

 

25. Prečítajte si nižšie uvedený text a do odpoveďového hárku napíšte 

správne slová, ktoré sa skrývajú za uvedenými písmenami. 

 

     Na počiatku dejín Grécka stáli dve civilizácie. Jedna sa rozvinula na 

najväčšom gréckom ostrove  .....A..... a volala sa .....B..... Druhá -  ....C...  - 

vznikla na pevnine bola charakteristická mohutnými hradbami  s veľkými 

kameňmi označovanými ako .....D.... murivo (na obr.).  

 

 

 

26. Doplňte správne nasledovnú vetu z ponúkaných možností: Keby som bol v starovekom Grécku 

ostrakizovaný, 

 

a) bola by to pre mňa veľká česť 

b) môj život by sa dramaticky zmenil 

c) stal by som sa veľmi bohatým 

 

 

27. Alexander Veľký patrí medzi najväčších vojvodcov v dejinách ľudstva. Prečítajte si nasledovné vety 

a opravte v nich päť chýb.  

 

     Alexander Veľký alebo aj Grécky predstavuje výraznú osobnosť dejín Grécka. Jeho vychovávateľom 

bol slávny učenec a  filozof Platón. Počas svojho dlhého života sa mu podarilo dobyť takmer celý známy 

svet a zastavil sa až na hraniciach Číny. Alexandrovým najväčším úspechom bolo dobytie ríše Sumerov.  

 

 

28. V Európe žilo veľa keltských kmeňov. Vytvorte správne dvojice (stačí písmeno a číslo) z keltských 

kmeňov a krajín, v ktorých by dnes predovšetkým žili. 

 

a) Galovia     1) Česko 

b) Bójovia     2) Francúzsko 

c) Helvéti      3) Slovensko 

d) Kotíni       4) Švajčiarsko 
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