
Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 

   Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá

6. ročník, školský rok 2013/14

Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) 

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

Megjegyzés: a monotematikus rész kérdéseit  *jelöltük meg 

1.* Egyiptom és a folyó, amely keresztülfolyik a területén, összetartoznak. Milyen néven emlegetik 

Egyiptomot a folyóval kapcsolatban? 

2.* Az ókori 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.* Alkoss helyes párokat. A felsorolt istenek közül melyiket láthatjuk a képen?  

A) Re 1) halottak istene

B) Thovt 2) háború istene

C) Anubis 3) bölcsesség istene

D) Amon 4) egyetlen isten - Napisten

E) Hór 5) balzsamozás istene

F) Oziris 6) napisten

G) Aton 7) az istenek királya

4.* Az egyiptomiak különböző hangszereket használtak. Nevezd meg a hat közül 

a három  legkedveltebb hangszert. 

5.* Az egyiptomi fáraók  piramisokba temetkeztek, majd később egyszerűbb síremlékeket választottak. 

a) Nevezd meg az első uralkkodót, aki  piramist építtetett magának.

b) Hol található ez a piramis?

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

d) Hogy hívják a legnagyobb egyiptomi piramist?

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

6.* Az alábbi szövegben egészítsd ki a hiányzó szavakat és írd le a válaszívre. 

     Az egyiptomiak hittek a  ......1..... életben, ezért a halottak testét ......2...... Ennek köszönhetően sok 

holttest a mai napig megmaradt, melyeket  .......3......is neveznek. A halott belső részeit külön 

kőedényekbe helyezték, melyeket  …... 4…...neveznek. 



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

 

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? 

 

 

8.* Az egyiptomi tengerészek  vitorlás, hosszú evezős  hajóikkal a Vörös tengeren és a „nagy zöld tengeren“ 

hajóztak. Melyik tengert nevezték így az egyiptomiak? 

  

9.* 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? 

 

 

10.* 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? 

 

 

11.* Az ókori Egyiptom  a világ 7 csodája közül kettővel büszkélkedhetett. Sorold fel ezt a két csodát. 

 

 

12.* A képen az ókori Egyiptom egyik legismertebb és 

leggyakrabban fényképezett műemléke látható. 

a) Hogy hívják  a műemléket? 

b) Hol található? 

c) A művész két élőlényt ábrázolt a szoborban. Írd le, 

melyek ezek. 

 

 

 

 

 

13.* Az ókori Egyiptomban az évnek 360 napja volt, melyet három évszakra osztottak.A válaszíven 

a felsorolt nevekhez írd  a jelentésüket. 

 



14.* 1799-ben az egyik legjobb hadvezér katonái felleltek egy  tárgyat, amely fontos volt az ókori 

Egyiptom történetének tanulmányozásához. 

 

a) Mit találtak a katonák? 

b) Mihez járult hozzá az említett tárgy? 

c) Hogy hívták azt a francia tudóst (a vezetékneve), aki híressé vált a lelettel kapcsolatban? 

d) Hogy hívták  a  hadvezért? 

 

 

15. Svatopluk fejedelem  Nagy- Morávia leghatalmasabb uralkodója 

volt. Uralma alá hajtotta a környező országok szláv törzseit is. 

A Dunán-túli szlávokon kívül még négy nagy szláv törzs területét is 

elfoglalta. Sorold fel a törzsek nevét és a területet, amelyet 

Svatopluk uralma alá hajtott (vedd segítségül a mellékelt térképet). 

 

 

16. Metod érsek halála után  betiltották a szláv nyelvű misézést és Nagy-Morávia területén az egyházi 

 szertartást  ismét a három  elfogadott liturgikus nyelv egyikén tartották. Sorold fel ezt a három 

elfogadott liturgikus nyelvet. 

 

17. Nagy-Morávia  csupán 70 évig létezett, de ennek ellenére történelmünk  jelentős időszakát képezi. 

Az alábbi nevek és évszámok közül válassz ki  4 olyat, amely  Nagy-Morávia megszűnésével 

kapcsolatos.   

II. Mojmír, Rastislav,  892. év,  907. év, Bratislava, magyarok, bolgárok                                                                                                        

 

 

18. A 10. századi hét pergamen (a képen látható) tartalmazza a legrégibb 

összefüggő szöveget, amely glagolita- írással készült.  Hogy hívják ezt 

a kéziratot? 

 

 

19. Olvasd le az alábbi szöveget és egészítsd ki a hiányzó neveket és 

kifejezéseket.  

 

      Géza nagyfejedelem halála után a 10. század végén  …1.... vezér nem engedelmeskedett Géza 

fiának ...2.....  és harcolt ellene.  A szláv főurak …..3....... és …....4...... segítettek  Géza fiának legyőzni 

a lázadó vezért. Géza fia és a lázadó vezér közti harcot nevezhetjük vallási harcnak is  a  …..5........ és 

a ......6.....között. 

20.  Az alábbi nevek közül válassz ki négy olyat, melyet az Árpád-házi magyar királyok viseltek. Írd 

le, az első és az utolsó Árpád-házi király nevét. 

                                   Kálmán, Miroslav, Salamon, Mátyás, István, András, Károly 



21.  IV. Béla király  1239 –ben befogadta országába 

a tatárok elől menekülő kunokat, amiért  a tatárok betörtek 

a Magyar Királyság területére. A tatárok szétverték a rosszul 

megszervezett magyar sereget. A tatárok támadásának csak 

a kőből épült várak és városok tudtak ellenállni. 

a) Melyik évben törtek be a tatárok Magyarországra?  

b) Hol játszódott le az a csata, amelyben a tatárok 

tönkreverték a magyar sereget, melynek emlékműve 

a mellékelt képen látható?  

c) Elesett a csatában a magyar király is? 

d) A mai Szlovákia területén melyik várakat nem tudták bevenni a tatárok? Sorolj fel négyet közülük. 

 

 

22. A középkorban Körmöcbánya  a legjelentősebb magyarországi városok közé tartozott. Válaszolj 

a várossal kapcsolatos kérdésekre. 

 

a) Az alábbiak közül melyik intézmény /intézmények nem léteztek a városban a középkorban? 

 

                       bányászati főiskola,pénzverde, bányászkamara, helytartói hivatal 

 

b) Körmöcbánya aranykora  a 14. századhoz kapcsolódik. Nevezd meg azt az uralkodót, aki  1328-ban 

városi jogokat adományozott a városnak. Melyik  uralkodói házból származott ez az uralkodó. 

 

 

23.  Hogy megértsük a történelmi szöveget, meg kell értenünk az idegen szavak és kifejezések 

jelentését is. Röviden magyarázd meg a válaszíven található idegen  szavak jelentését. 
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Slovník  - szótár 

 

Kumán   -  kun 

 

Slaná    -   Sajó 

 

mincovňa  -  pénzverde 

 

Kremnica  –Körmöcbánya 

 

miestodržiteľ - helytartó 

 

 


