
Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 

13. ročník, školský rok 2020/21 

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

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

Megjegyzés: a monotematikus rész kérdéseit * jelöltük meg 

1. * Egészítsd ki a válaszíven az alábbi szöveget: 

A korai középkorban a király ... A... birtokai egy részét csapata tagjai között – a lakott és nem lakott 

területet. Ezt a vagyont  hűbérbirtoknak nevezik, latinul .... B .... 

Ezért nevezik ezt a rendszert  .... C .... 

 
2. * Az alábbi kijelentésekből válaszd ki azt a hármat, amely jellemző a korai 

középkori Európára és a válaszokat írd a válaszívre.   

 
a) Ez az időszak aránylag nyugalmas volt a háborúk  csak kivételesen fordultak elő. 

b) Az egyes törzsekben nagy befolyással bírtak a  törzs egyes harcos csoportjai. 

c) Mindegyik törzs élt a saját területén és tiszteletben tartotta  más törzsek területét. 

d) Gyakoriak voltak a háborúk. 

e) A legrátermettebb harcosok szerezték meg a hatalmat és  uralkodókká váltak. 

f) Az újonnan szerzett terület a törzs közös vagyonát képezte.  

 

3. * Olvasd el az alábbi szöveget és javítsd ki a benne található négy hibát. 

A vastagbetűs szavak helyesek és nem módosíthatók/javíthatók. Írd a válaszívre 

a helytelen adatot és írd mellé a helyes választ. 

A keresztény vallásban  a hitkérdéseket illetően fokozatosan különböző hozzállások jelentek meg, 

amikoris délen más volt a nézet, mint keleten.  Az eredetileg egységes egyház  a 10. század közepén 

kettévált,  és kialakult az evangélikus egyház  római székhellyel  és az ortodox, pravosláv egyház 

ravennai székhellyel.  

 

 
4. * A középkori Európa  történelmének 

jelentős részét képezték a hadjáratok, 

melyek célja Jeruzsálem visszafoglalása volt  

a muszlim hódítóktól, mivel itt vette kezdetét   

a kereszténység.  Írd le a válaszívre: 

 
a) Hogy hívják ezeket a hadjáratokat? 

b) Ki hirdette meg  és indította el ezeket a hadjáratokat? 

c) Mely években tarották meg a hadjáratokat  (írd le az éveket -tól – ig). 

d) Mennyi hadjáratot indítottak? 

e) Uralták a muszlimok Jeruzsálemet a 

hadjáratok befejezése után is?



5. * Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat és állapítsd meg, hogy igazak-e 

vagy hamisak. A kérdőíven karikázd be a megfelelő választ. 

 
a) A középkorban az emberek többsége városban élt. 

b) A vaseke használatával csökkent a termesztett növények hozama. 

c) A középkorban a földművesek étele egyszerű és egyoldalú volt. 

d) A középkori falvak igyekeztek önellátóak lenni.  

e) Az akkori emberek fő megélhetési forrása a mezőgazdaság volt. 

f) A földművesek házai rendszerint több helységből álltak nagy ablakokkal. 

6. *  Az alábbi megállapítások közül   válaszd ki azt a három  állítást, amely  jellemzi  

Európa városait a középkor első évszázadaiban.  

Az akkori városok  ... 

... nagyobbak voltak, mint az ókori városok, ... kisebbek voltak, mint az ókori városok, 

... a kereskedelem és az ipar központjai voltak, ... a fő útvonalak  kereszteződésénél helyezkedtek el, 

... főleg a mezőgazdaság központjai voltak,             ... a nehezen hozzáférhető dombokon épültek 

 

7. * A nemzetközi kereskedelem fejlődése a középkorban az új városok  

megalapításához vagy a meglévők fontosságának felújításához vezetett –  kereskedelmi 

központok  alakultak, amelyek rendszerint kikötők voltak.  

A felsorolt kereskedelmi központokhoz sorold a megfelelő országot, amelyben jelenleg 

találhatók. A válaszíven írd a betűhöz a megfelelő számot.  
 

a) Trondheim 1) Lettország 

b) Riga 2) Norvégia 
c) Novgorod (a képen) 3) Nagy- Britannia (Skócia) 

d) Szczecin  4) Olaszország 

e) Edinburg 5) Oroszország 
f) Siracusa  6) Lengyelország 

 

 

 
8. * Az emberek a  középkorban nem utaztak gyakran hosszú távra. Kivételt képeztek a 

keresztény zarándokutak.  Írd a válaszívre a három legismertebb zarándokhelyet, 

ahova az európai zarándokok ellátogattak. Segítségül szolgálnak a zarándokhelyek 

neveinek kezdőbetűi.  

 
9. * A középkorban a szerzetesrendeknek meghatározó szerepe volt a kereszténység, a 

műveltség, és az új ismeretek  terjesztésében.  Az alábbi kusza szavakban négy 

szerzetesrend neve van elrejtve. Írd a válaszívre a négy szerzetesrend nevét:    

minikánido, ediktíniben, iškánifrant, rciániciste



10. *  A középkor két művészeti stílushoz köthető. Írd a válaszívre a művészeti stílusok 

neveit. Melyik volt a későbbi stílus? Segítségül szolgálnak a mellékelt ábrák.  
 

 
 

11. *  A százéves háború hosszan tartó konfliktussorozat volt , amely két európai 

nagyhatalom között játszódott le. Írd a válaszívre  a megfelelő választ 

 
a) melyik nagyhatamak harcoltak egymás között, és 

b) írd le az éveket, mikortól meddig tartott a háború . 

 

12. *  Állítsd  párba  az időrendi adatokat az eseményekkel és írd a helyes válaszokat 

a válaszívre. Melyik esemény kapcsolatos az Oszmán Birodalommal?   

a) 955 1) Konstantinápoly ostroma 

b) 1066 2) Nagy szabadságlevél aláírása  

c) 1215 3) Lech-mezei csata  

d) 1453 4) A hastingsi csata  

 

 
13.  Nézd meg a három mellékelt képet, és állapítsd meg, hogy az emberiség 

történetének melyik korszakához tartoznak.   Három lehetőség közül választhatsz – 

őskor, ókor és középkor.  A helyes válaszokat (nagybetűket) írd a válaszívre. 
 

 
 

 

A B C



14. A válaszíven egészítsd ki a  hiányzó időrendi adatokat, amelyek az emberiség 

történetének  fő korszakait fejezik ki.  

 
15.  Az emberiség történetének korszakainál figyelembe vettük azokat a tárgyakat, 

amelyeket az adott  korszakban készítettek. Ilyen módon ismerjük a vaskorszakot, 

bronzkorszakot és a rézkorszakot is. Válaszolj a kérdésekre.  

 
a) Az említett korszakok milyen sorrendben következtek egymás után az emberiség történetében? 

b) A felsorolt korszakok közül melyiket osztjuk két időszakra, amely a hallstatti kultúra és a La Tène-kultúra 

nevet viseli?  
 

 
16. Az ember elődeit latin szakkifejezésekkel jelölték meg. A kusza szakkifejezéseket 

javítsd ki és a helyes kifejezéseket  írd a válaszívre.  

 
Homo halibis, Homo hereticus, Homo sipiens 

 

 

17. Olvasd el az alábbi szöveget és javítsd ki a benne található három hibát. 

A vastagbetűs szavak helyesek és nem módosíthatók/javíthatók. Írd a válaszívre a 

hibás adatot és írd mellé a helyes választ. 

A Moraván - Moravany nad Dunajom faluban találtak egy női alakot formázó szobrocskát, melyet 

vaddisznóagyarból készítettek.  A szobrot 123-ezer  évesre becsülik és az őskori vadászok készítették, 

akik területünkön éltek.  

 
18.  Olvasd el az alábbi állításokat, melyek a középső kőkorszakhoz kapcsolódnak és 

állapítsd meg, hogy igazak, vagy hamisak.   A helyes választ karikázd be a válaszíven.  

a) A középső kőkorszakot mezolitikumnak is neveznek. 

b) A vadászok ebben a korszakban nagy emlősökre vadásztak, így  a mamutokra  és a szőrös orrszarvúakra.  

c) Az emberek akkor nagy családokban éltek, mert elég élelmiszerük volt. 

d) Az emberek abban a korszakban íjat és nyilat használtak. 

e) A települések kiterjedtek Európa   addig még lakatlan területeire is.  

 

19. A neolit forradalom az úgynevezett termékeny félhold központjából terjedt el.  

Ez a terület három folyó melletti három országot foglalta magába. Írd a válaszívre a 

három folyó nevét.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hallstatti_kultúra


20. Alkoss párokat az új foglalkozásokból és a leírásukból, amelyek az őskorban 

jöttek létre.  A betű- és számpárokat írd a válaszívre. 

a) írnokok         1) fémek és fémércek keresése  

b) aranykeresők         2) a fémek feldolgozása 

c) bányászok       3) az információk feljegyzése 

d) kohászok       4) fémek és fémércek bányászása 

 

21. Az ókori Keleten több város jött létre, amelyek fontos kereskedelmi és vallási 

szerepet töltöttek be. A válaszíven található négy városhoz írd az ókori nép nevét, 

amelyik az adott várost megépítette.  

 

22. Olvasd el az alábbi szöveget, és találd meg benne a négy hibát.  A vastagbetűs szavak 

helyesek és nem módosíthatók/nem javíthatók ki.  Írd a válaszívre a hibás adatot és írd 

mellé a helyes választ. 

 
K.e. 2500 körül a Dór törzsek kezdtek 

betörni Görögország mai területére és 

kialakították a  mükénéi civilizációt.   Több 

városállamot alapítottak, mint például 

Thébát, amely jelenleg Görögország 

fővárosa. A mükénéi civilizáció hanyatlása 

a týr háborúval függ össze,  melyről a híres 

költő Homérosz is írt.  

 

 

23. Az ókor melyik katonai konfliktusaihoz köthetők az alábbi fogalmak? 

 
maratón, Termopyly, Leonidas 

 

24.  A mekedón II. Fülöp  és a makedón  Sándor jelentős uralkodók voltak. Mindegyikük 

több  katonai és politikai sikert ért el. A válaszíven írd az   uralkodók nevéhez a megfelelő 

állításokat. Elegendő leírni  a válasz betűjelét.  

 
a) Arisztotelészt meghívta a királyi udvarba 

b) a görög államok egyesítése 

c) a Perzsa Birodalom elfoglalása 

d) városokat alapított, melyeket  saját nevével nevezett el 
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