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   Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá                                                                                     

8. ročník, školský rok 2015/16  

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

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

Megjegyzés: a monotematikus rész kérdéseit  * jelöltük meg 

 

1.* Az éghajlat változás miatt  375 –ben egy nomád törzs 

(az ábrán) Ázsiából  nyugati irányban Európa felé indult. 

A későbbi vezérük a történelem  egyik legfélelmetesebb 

hadvezér lett. 

a) Hogy nevezték ezt a nomád törzset?  

b) Írd le a vezérük nevét. 

c) Hogy nevezték ezt a vezért az akkori keresztények? 

 

2.*  Nyugatrómai Birodalom utolsó időszakát befolyásolta a különböző törzsek hatalmas 

vándorlása. Ezt a vándorlást a népvándorlás korának nevezzük. 

a)  Melyik századokban játszódott le a népvéndorlás (írd le : -tól  - ig)? 

b) Sorolj fel öt törzset/nemzetet, amelyek a népvándorlás részesei voltak. 

 

3.*  A Nyugatrómai Birodalom megszűnése után   nyugat – és  délnyugat Európában 

elkezdődőtt a ......  

a) fejlődés 

b) hanyatlás 

c) megszakítás nélkül  folytatódott tovább a fejlődés  

 

4.* Állítsd párba az országokat a germán törzsekkel, amelyek a népvándorlás során ott 

letelepedtek és királyságot alapítottak. 

a) Franciaország                         1) langobárdok/longobárdok 

b) Spanyolország                        2) angolok 

c) Olaszország                            3) vizigótok 

d) Anglia                                    4) frankok 

 

5.* A népvándrolás idején elindultak őshazájukból a szláv törzsek  is és  Európa nagy részén 

fokozatosan letelepedtek. Az alább felsorolt országok  közül válassz ki öt olyat, ahová abban 

az időszakban megérkeztek és letelepedtek a szlávok. 

 Adriai tenger partvidéke, Franciaország, Elba folyó környéke, Dánia, a Duna alsó  folyása,       

                                             Magyarország, Görögország, Olaszország  



6.* A mellékelt ábrán az egykori Konstantinápoly egyik 

szimbóluma látható. Olvasd el az alábbi szöveget és 

találd meg benne a négy hibát. A vastagon szedett  

szavak helyesek és nem javíthatók. 

Szent Zsófia eredeti templomát a Világi Bölcsesség 

Templomának is nevezték, mely jelenleg is Isztanbul 

domináns épülete. Justinianus császár építtette a 7. 

században. A Bizánci Birodalom megszűnése után 

a templomot zsinagógaként használták.  

 

7.*  Alkoss párokat az alábbi fogalmakból, személyiségekből és jellemezéseikből. A helyes 

megoldást írd a válaszlapra. 

a) Szent Benedek                                       1) egyik keresztény mozgalom 

b) arianizmus                                             2) a középkor legjelentősebb pápája  

c) regula                                                     3) a nyugati szerzetesrend megalapítója 

d) Nagy Szent Gergely                              4) a szerzetesek életének rendszabálya a kolostorban 

 

8.* Olvasd el a válaszíven található szöveget és  egészítsd ki a hiányzó szavakat. 

 

9.*  Egészítsd ki a válaszíven található mondat hiányzó részét. 

 

10.* A moszlimok szent könyve ( az ábrán) a:  

a) Kumrán 

b) Korán 

c) Biblia 

 

 

11.*  Az iszlám megalapítójának halál után az  az iszlám birodalomban létrejött a ... 

a) kalifátus 

b) kaganátus 

c) emirátus 

 

12.* Az iszlám gyorsan terjedt és a 7. század derekán Arábiából eljutott egészen Afrikáig. 

Sorolj fel legalább két olyan jelenlegi afrikai országot, amely területén  az akkori moszlimok 

uralkodtak. 

 

13.* Egészítsd ki a válaszíven található szöveget. 

 

14.*  800 –ban az egykori Római Birodalom területén három nagy  birodalom létezett. Melyik 

volt határos Szlovákia területével? 



15.* Nagy Károly király idejében a 8. és a 9. század fordulóján a legnagyobb iszlám 

városoknak több ezer lakója volt. A válaszíven található útmutató segítségével sorold fel 

a nevüket. 

 

16.*  A megszűnt Frank Birodalom területein a Karoling dinsztia  után megalakultak az 

utódállamok – a mai Németrország és Franciaország területén – és új uralkodó dinasztiák 

jöttek létre. Sorold fel melyek voltak ezek a dinasztiák. 

 

17.  A képen látható tudós jelentős régész és történész volt – a régi tárgyakat 

asszerint osztályozta, hogy miből készültek.  

a) Mi volt a tudós neve? 

b) Melyik országból származott? 

c) Melyik négy korszakra osztotta fel az őskort a használati tárgyak anyaga 

szerint? 

 

18. Antropogenézis egy olyan folyamat, amellyel  a következőt fejezzük ki: 

a) az ember fejlődését a neolitikumban az egyszerű formától  a mai embertípusig  

b) az ember fejlődését a paleolitikumban az egyszerű formától  a mai embertípusig  

c) az ember fejlődését a mezolitikumban az egyszerű formától  a mai embertípusig  

 

19.  A nyolcirányú  rejtvényben találd meg azt a 4 szót, amely az ember elődeivel kapcsolatos 

és írd le a válaszívre. Melyik két szó kapcsolódik az európai felfedezéshez? 

R N E A N D E R 

U K Q H T I U S 

J P L A Z L D U 

N I W B O F V T 

E A P I I H B C 

C V G L U C Y E 

N B I I V M N R 

Y O N S S O C E 

 

20. Az alább felsorolt  korszakokat állítsd időrendi sorrendbe, a legrégibbtől a lejújabbig. 

                               chalkolit (kőrézkor), mezolitikum, hallstadt, neolitikum, latén 

 

21. Olvasd el az alábbi fogalmakat és válassz ki négyet, amely jellemző a neolitikum  

forradalmi felfedezésére.. 

          a kerék használata, termékeny félhold, kultúrnövények, a kutya háziasítása,  

         a juhok és kecskék háziasítása, ruhakelmék készítése, gyűjtögető életmód 

 



22. Allítsd  párba az alább felsorolt ókori népeket a jellegzetességeikkel. 

a) Hettiták           1) egy nemzet nagyobb törzséhez tartoztak és franciaország területén éltek  

b) Szkíták            2) Törökország területén éltek és elsőként gyártottak vastárgyakat 

c) Gallok             3) nagyszerű harcosok voltak és  halottaikat kurgánokba temették 

 

23.  Az ókorban több város alakult, amely fontos gazdasági és vallási funkciót töltött be. Az 

alább felsorolt városokhoz írd az alapító ókori nép nevét. 

                                            Karnak, Týros (Türosz), Ur, Aššur (Assur) 

 

24. Olvasd e laz alábbi szöveget és egészítsd ki a hiányzó szavakat.  Segítségül szolgál 

a zárójelben található utasítás. 

Na východnom pobreží Stredozemného mora žili Feničania. Boli výborní ..A.. (hivatás), preto 

aj v severnej Afrike založili mesto ..B.. (megnevezés), ktoré sa stalo neskôr významným 

protivníkom Ríma. Susedmi Feničanov boli ...C..., národ, ktorý sa riadil Starým zákonom. 

 

25. Olvasd el az alábbi szöveget és javítsd ki a hibákat. A vastagbetűs  szavak helyesek és  

nem változtathatók meg. 

Görögoszág történelmre nagy befolyással voltak a dór törzsek. Nagyszerű harcosok voltak, és 

már bronzfegyvereket használtak. Görögország déli részén a Polynéz félszigeten 

magalapították Athén városállamot. Az államuk élén két király állt, akoket az amforák 

ellenőriztek. 

  

26.  Olvasd el az alábbi szöveget, mely az ókor egyik ütközetéhez fűződik  és válaszolj 

a kérdésekre. 

„Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a lakedaimaiknak: Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza“   

a) Hol játszódott le az ütközet? 

b) Milyen háborús konfliktus része volt ez az ütközet? 

c) Hogy nevezték másképpen a  lakedaimaikat? 

 

27. Socrates (Szókratész)(a képen) híres lett mint: 

a) olimpiai bajnok 

b) filozófus 

c) hadvezér 
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Slovník              -     Szótár 

klíma                -     éghajlat 

Labe                -       Elba 

mešita             -      mecset 

kočovný         -      nomád        


