
Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 
 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 

13. ročník, školský rok 2020/21 

Správne riešenia pre kategóriu F (6. ročník ZŠ a 1. ročník OG) 

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

Megjegyzés: a monotematikus rész kérdéseit  * jelöltük meg 
 

1.* A – bérbe adta (esetleg más odaillő szinonima), B - feudum, C - feudalizmus. ……3 p 

    2.* b), d), e) ........................................................................................................................3 p 

3. * Hibák és helyesbítésük: nem délen hanem nyugaton, nem  a 10. század közepén 

hanem a11. század közepén, nem evangélikus hanem katolikus, nem  Ravennában hanem 

Konstantinápolyban. (nem lényeges a hibák sorrendje, a hiba megtalálása 0,5 p, a 

helyesbítés 0,5p), összesen .................................................................................................. 4 p 

* a) keresztes, b) pápa, c) 1096 – 1291 (minden évért egy pontot adunk), d) nyolc, e) igen   

 ................................................................................................................................... 6 p 

4. ........................................................................................................................... * a) 

nem, b) nem, c) igen, d) igen, e) igen, f) nem .................................................................. 6 p 

5. ...................................................................................................... * Kisebbek voltak 

mint az ókori városok, ... a kereskedelem és ipar központjai voltak, ....... a fő útvonalak  

kereszteződésénél helyezkedtek el (nem lényeges a válaszok sorrendje) ..... ……………….3 p 

7.* a2, b1, c5, d6, e3, f4. ..................................................................................................... 6p 

8. a) Santiago de Compostella (a hibás vagy nem egész, teljes névleírás esetében 0,5p), 

 b) Róma, c) Jeruzsálem ................................................................................................. 3p 

9. *domonkosok, bencések, ferencesek, ciszterciek (lényegtelen a sorrend) ...................... 4 p 

10. *Román, gótikus, a gótikus a későbbi………………………………………………...3 p 

11. * a) Anglia és Franciaország (mindegyik nagyhatalomért egy pontot adunk), b) 1337 – 

1453 (egy pont a háború kezdetének és végének megjelöléséért) ...................................... 4 p 

12. * a3, b4, c2, d1, az Oszmán Birodalom fellendülésével összefügg Konstantinápoly 

ostroma ........................................................................................................................... 5 p 

13. Őskor – B, Ókor – A, Középkor – C ............................................................................. 3 p 

14 a) őskor – kb. 3 mil. év, b) ókor – 476 i.e. (Kr.előtt), c) újkor – 

kb. 1492,  d) legújabb kori történelem – jelenkor ................................................................ 4 p 

15. a) rézkorszak, bronzkorszak, vaskorszak (1 pont csupán a helyes sorrendért), 

b) vaskorszak ...................................................................................................................... 2 b 

16. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens ............................................................... 3 b 

17. Hibák és helyesbítésük: nem  Duna/nad Dunajom hanem  Vág/nad Váhom, nem 

vaddisznó agyar hanem mamut agyar, nem 123-ezer év hanem 23-ezer év (nem 
lényeges a válaszok sorrendje, erre a kérdésre, a hiba megtalálásáért 0,5 p adható, a 
helyesbítésért 0,5p adható).  

összesen ................................................................................................................................ 3 p 

18. a) igen, b) nem, c) nem, d) igen, e) igen ........................................................................ 5 p 

19. Nílus, Eufratesz és Tigris (nem lényeges a válaszok sorrendje) ................................... 3 p 

20. a3, b1, c4, d2 .................................................................................................................. 4 p 

21. Uruk – sumerek, Hattuszasz/Ḫattum – hettiták, Büblosz  – föníciaiak, Karnak – 

egyiptomiak.................................................................................................................... 4 p 

22. nem 2500  Kr.e. hanem 2000  Kr.e., nem a dórokat hanem az akhájokat, nem Théba 

hanem Athén, nem týr háborúval hanem trójaival (nem lényeges a válaszok sorrendje, erre 

a kérdésre, a hiba megtalálásáért 0,5 p adható, a helyesbítésért 0,5p), összesen ................ 4 p 

23.  Görög-perzsa  háborúk .................................................................................................. 1 p 

24.  II. Fülöp – a), b), Sándor – c), d) .................................................................................. 4 p 

Összesen .............................................................................................................................90 p 
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