
Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 

   Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá         

6. ročník, školský rok 2013/14

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Megjegyzés: a monotematikus rész kérdéseit * jelöltük meg 

1.* Egyiptomot már az  ókori időktől  egy hatalmas folyó és sivatag köti össze. Írd le a folyó és a sivatag 

nevét. 

2.* Az ókoti Egyiptom két, eredetileg önálló  terület egyesítésével jött létre. 

a) Melyik évben történt az egyesítés?

b) Hogy hívták a két  eredetileg önálló területet?

c) Hogy hívták az uralkodót, aki egyesítette a két területetet és melyik területről származott?

d) Békés volt az  egyesítés?

3.* Hogy nevezik a képen látható ókori egyiptomi írást? 

4.* Egyiptomban különféle hangszert használtak. Sorolj fel a hat legkedveltebb hangszer közül hármat és 

írd le a válaszívre. 

5.* Alkoss helyes párokat. A felsorolt istenek közül melyiket láthatjuk a 

képen?   

A) Re 1) halottak istene

B) Thovt 2) háború istene

C) Anubis 3) bölcseeség istene

D) Amon 4) egyetlen isten - Napisten

E) Hór 5) balzsmozás istene

F) Oziris 6) napisten

G) Aton 7) az istenek királya

6.* Az egyiptomiak különleges anyagra  írtak tintával.Hogy hívták ezt az anyagot? 

7.* Az alábbi szótagokból   három egyiptomi uralkodó  nevét  állítsd össze. 

TAN  HO  TEP  TU  RAM  MON  CHA  ZES AMEN 



8.* Az egyiptomi uralkodókat piramisokba temették, majd később egyszerűbb síremlékeket emeltek. 

a) Milyen idegen szóval nevezzük az ókori Egyiptom uralkodóit - királyait?

b) Nevezd meg az első uralkodót, aki piramist építtetett magának.

c) Hogy hívják azt a helyet, ahol a három legnagyobb piramis található?

d) Hogy hívják a legnagyobb piramist?

e) Hogy hívják azt a helyet, ahol  az uralkodók  kisebb síremlékei találhatók?

9.* Hogy hívják a képen látható híres szobrot? 

10.* Az alábbi mondatokban egészítsd ki a hiányzó szavakat és írd le a válaszívre. 

 Az egyiptomiak hittek a …............1............... életben és ezért a halottak testét …..................2................. 

Ennek köszönhetően a mai napig sok holttest megmaradt, melyeket …..........3..............neveznek. 

11.* Az ókori egyiptomiak több zöldségfélét és gyümölcsöt termesztettek. Az alábbiak közül melyik 

három nem tartozik ezek közé? 

 búza, borsó, burgonya, szőlő, paradicsom, hagyma, dinnye, datolya, kukorica 

12.* Az ókori Egyiptom az első nemzetközi békeszerződést írta alá a történelemben.   

a) Melyik nemzettel/állammal írta alá Egyiptom ezt a szerződést?

b) Írde le, melyik egyiptomi uralkodó volt akkor hatalmon.

c) Írd le, ki volt a másik nemzet/állam uralkodója.

d) A békeszerződés aláírását megelőzte egy fontos esemény, amely Kr.e. 1274-ben játszódott le. Mi

történt ekkor az ókori Egyiptom és az említett nemzet/állam között? 

13.* A képen látható  nő-királynő szobra az ókori Egyiptom  legismertebb  

műemlékei közé tartozik. Válaszolj az alábbi kérdésekre. 

a) Hogy hívták a királynőt, akinek a szobra a képen látható?

b) Milyen nevet vett fel a férje?

c) Milyen nagy változásra került sor  uralkodásuk idején az egyiptomi

társadalomban? 

14.* Kr.e. a  4. században Egyiptom  idegen uralom alá került, akik új dinasztiát alapítottak. 

a) Hogy hívták  ezt a dinasztiát?

b) Milyen eredetű volt ez a dinasztia?



15.* Az ókori Egyiptom önállósága Kr.e. 30-ban megszűnt, amikor a Római Birodalom  tartományává 

lett. Írd le az utolsó egyiptomi uralkodó/urlkodónő nevét.  

16.* 1799-ben az egyik legjobb hadvezér katonái felleltek egy  tárgyat, amely fontos volt az ókori 

Egyiptom történetének tanulmányozához. 

a) Mit találtak a katonák?

b) Mihez járult hozzá az említett tárgy?

c) Hogy hívták azt a  hadvezért?

17. Válaszolj az alábbi kérdésekre, melyek az ember fejlődéséhez kapcsolódnak.

a) Nevezd meg azt a világrészt, amelyen a legújabb kutatások szerint a fejlődés megindult.

b) Hány millió évvel ezelőtt indult meg a fejlődés?

18. Hogy hívják a tudóst, aki feltárja a régi civilizációk és kultúrák helyét:

a) archaiológ

b) levéltáros

c) régész

19. Az összekuszált szavakban az emberiség történetével kapcsolatos kifejezések találhatók. Írd le

a kérdőívre a helyes kifejezést és  rövid magyarázatát. 

MIZANTROPAPOGENÉTÉZA, DOMEMYSTIFICIKÁCIA, MAUSTRALOLUPITETIKUS 

20. A mamut a legismertebb kihalt állatok közé tartozik. A Föld melyik korszakában élt?

a) földtörténeti őskor     b) másodkor     c) harmadkor     d) negyedkor

21. A történelemben több korszakot neveztek el a leginkább használt

anyagok szerint. 

a) Az alább felsoroltak közül válaszd ki azokat, amelyek nem tartoznak oda.

vaskorszak, fakorszak, kőkorszak, bronzkorszak, 

agyagkorszak, aranykorszak 

b) A három helyes korszakot olyan sorrendben írd le, ahogy egymás után

következtek. 

c) Melyik korszakból való a képen látható kard?

22. Az ókori civilizációk, úgy, ahogy Egyiptom is, a nagy folyók völgyében alakultak ki. A válaszíven írd

a folyók neveit  a megfelelő vidékhez. 



23. Az alábbi szótagokból állítsd össze a híres Mezopotámia- vidéki   uralkodó nevét és a városállam

nevét, melyben uralkodott. 

   LON    MMU    CHA   BY    PI   RA    BA 

24. Az alábbi szavakból válaszd ki azokat, amelyek  logikusan nem tartoznak össze.

a) Zeus, Re, Miltiades, Thovt

b) Ur, Théba, Uruk, Lagaš

c) Egyiptomiak, Sumerok, Babyloniaiak, Asszírok

25. Olvasd el az alábbi szöveget és a kérdőívre írd le a nagybetűk helyébe a

megfelelő szavakat. 

Görögország két civilizációra  épült. Az egyik a legnagyobb szigeten jött 

létre  ...A.. a neve ...B.. A másik - ...C.. - a szárazföldön alakult ki, és erős, 

nagy kövekből épített várfalak vették körül, melyet ...D.. neveztek (a képen). 

26. Egészítsd ki a következő mondatot az alábbi lehetőségek alapján: Ha

engem az ókori Görögországban, osztrakizáltak volna akkor, 

a) nagy megtiszteltesésben lett volna részem.

b)az életem dramatikusan megváltozott volna. 

c) nagyon gazdag lettem volna

27. Nagy Sándor a történelem legnagyobb hadvezérei közé tartozik. Olvasd el az  alábbi mondatokat és

javítsd ki az öt hibát. 

     Nagy Sándor, vagy Görög Sándor, meghatározó egyéniség volt Görögország történetében. Nevelője az 

ismert tudós,filozófus  Platón volt. Hosszú élete folyamán sikerült majdnem az egész ismert világot 

meghódítania,  csak Kína határai előtt állt meg. Nagy Sándor legnagyobb sikerei közé a Sumérok 

Birodalmának meghódítása tartozott.    

28. Európában több kelta törzs élt. Alkoss párokat (betű és számjegy) a kelta törzsekből és az

országokból, amelyekben most élnének. 

a) Gallok 1) Csehország

b) Bójok 2) Franciaország

c) Helvétek 3) Szlovákia

d) Kotínok 4) Svájc
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slovník  - szótár 

Meni    -         Menész 

archeológ  -   régész 

archivár    -   levéltáros 

prvohory -    földtörténeti őskor 

druhohory –   másodkor 

treťohory –    harmadkor 

štvrtohory   -   negyedkor 


