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

Poznámka: otázky monotematickej časti sú označené * 

1.* Egypt a rieka, ktorá ním preteká, sú neodmysliteľne spojené. Akým menom v súvislosti s touto 

riekou označujeme Egypt? 

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.* 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

4.* V hudbe používali Egypťania rozmanité nástroje. Uveďte názvy troch zo šiestich najobľúbenejších 

hudobných nástrojov Egypťanov. 

5.* Egyptskí faraóni sa dali pochovávať v pyramídach, neskôr začali využívať menej nápadné hrobky. 

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

b) Kde môžeme túto prvú pyramídu nájsť?

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 spomínaných menej nápadných

hrobkách? 



6.* 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....... Vnútornosti mŕtveho sa ukladali do zvláštnych 

kamenných nádob, ktoré sa nazývajú …... 4…... 

 

7.* 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? 

 

 

8.* Egyptskí námorníci sa plavili na lodiach vybavených veľkými plachtami a dlhými veslami po 

Červenom mori a po „veľkom zelenom mori“. Ktoré more Egypťania takto nazývali? 

 

 

9.* Socha ženy - kráľovnej na fotografii patrí medzi najznámejšie z dejín 

starovekého Egypta. Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

 

a) Ako sa volá žena, ktorú socha stvárňuje? 

b) Aké meno prijal jej manžel? 

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

 

 

10.* 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? 

 

 

11.* Staroveký Egypt sa mohol pochváliť hneď dvoma zo slávnych 7 divov sveta. Uveďte tieto dva 

divy. 

 

 

12.* Na fotografii je jedna z najslávnejších a 

najfotografovanejších pamiatok starovekého Egypta. 

 

a) Ako sa táto pamiatka nazýva? 

b) Kde sa nachádza? 

c) Umelec ju stvárnil ako spojenie dvoch živých bytostí. Uveďte 

ktorých. 

 



13.* Rok v starom Egypte mal 360 dní, rozdelených do troch období. K ich egyptským názvom 

v odpoveďovom hárku doplňte popis v slovenčine.  

 

14.* 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 francúzsky vedec (stačí priezvisko), ktorý sa preslávil v súvislosti s týmto nálezom? 

d) Ako sa volal onen vojvodca? 

 

 

15. Knieža Svätopluk bol najmocnejším vládcom Veľkej Moravy. 

Po stabilizovaní pomerov v svojej krajine, začal si podmaňovať 

okolité slovanské kmene. Okrem územia zadunajských Slovenov si 

podrobil aj územia ďalších štyroch veľkých kmeňov. Vymenujte 

kmene, územie ktorých si Svätopluk podrobil (pomôžte si aj 

pripojenou mapkou). 

 

 

16. Keď arcibiskup Metod zomrel bola slovanská bohoslužba zakázaná a na Veľkej Morave sa znova 

bohoslužby konali v jednom z troch vtedy uznávaných kresťanských bohoslužobných jazykoch. 

Uveďte všetky tri vtedy uznávané liturgické jazyky. 

 

 

17. Veľká Morava existovala len niečo vyše 70 rokov, ale napriek tomu predstavuje významnú etapu v 

našich dejinách. Spomedzi uvedených mien a letopočtov vyberte 4, ktoré sa spájajú s jej koncom. 

 

Mojmír II., Rastislav, rok 892, rok 907, Bratislava, Maďari, Bulhari                                                                                                        

 

 

18. Sedem pergamenových listov, ktoré pochádzajú z 10. storočia (na obr.), 

predstavujú najstarší známy súvislý text napísaný hlaholikou. Ako sa táto 

pamiatka volá? 

 

 

 

 

 

19. Prečítajte si nasledujúci text a doplňte v ňom chýbajúce mená a pojmy.  

 

     Po smrti veľkokniežaťa Gejzu na konci 10. storočia sa vojvoda …1.... odmietol podriadiť Gejzovmu 

synovi ...2.....  a začal s nim bojovať.  Slovanskí veľmoži …..3.......  a …....4...... však Gejzovmu synovi 

pomohli odbojného vojvodu poraziť. Boj medzi synom Gejzu a odbojným vojvodom sa dá nazvať aj 

náboženským bojom medzi …..5........ a ......6..... 



20. Z uvedených mien vyberte štyri, ktoré nosili králi Uhorska z rodu Arpádovcov. Uveďte, aké meno 

nosil prvý a posledný kráľ Uhorska z tohto rodu. 

                                   Koloman, Miroslav, Šalamún, Matej, Štefan, Ondrej, Karol 

 

21. Kráľ Belo IV. prijal v roku 1239 do krajiny Kumánov, 

ktorí utekali pred Tatármi, a to sa stalo zámienkou vpádu 

Tatárov do Uhorska. Tatári zle organizované uhorské vojsko 

vedené kráľom rozdrvili. Útokom Tatárov odolali iba dobré 

opevnené kamenné hrady a mestá.   

 

a) V ktorom roku vtrhli Tatári do Uhorska?  

b) Kde sa odohrala bitka, v ktorej Tatári porazili uhorské vojsko, a  ktorej pamätník je na fotografii?  

c) Zahynul v tejto bitke aj uhorský kráľ? 

d) Ktoré hrady na území dnešného Slovenska odolali tatárskemu útoku? Uveďte mená štyroch z nich. 

 

 

22. Kremnica patrila v stredoveku medzi najvýznamnejšie mestá Uhorska. Odpovedzte na nasledovné 

otázky súvisiace z týmto mestom. 

 

a) Ktorá či ktoré z uvedených inštitúcií v meste nesídlila/li v stredoveku?  

 

                       banská vysoká škola, mincovňa, banská komora, úrad miestodržiteľa 

 

b) Zlaté obdobie Kremnice sa spája so 14. storočím. Uveďte meno panovníka, ktorý jej v roku 1328 

udelil mestské práva, a rod, z ktorého pochádzal. 

 

 

23. Aby sme porozumeli historickému textu, musíme rozumieť aj cudzím slovám. Vysvetlite stručne, 

čo znamenajú slová uvedené v odpoveďovom hárku. 
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