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1. Számozással tedd idôrendi sorrendbe a koponya fejlôdésének ábráit!

2. Melyik magyarországi település mellett talál-
ták meg „Sámuel” tarkócsontjának darabját?

3. A jobb oldali rajzok közül melyik a szakóca?

Írd ide a betûjelét! 

4. Egészítsd ki a következô mondatokat!

Az elsô földmûvelô szerszám a kô- vagy csonthegyû volt, amely egy lán-

dzsához hasonlított. Körülbelül hatezer évvel ezelôtt elkészültek az elsô fából készült

, amelyekkel a földmûvelôk felszántották a földet vetés elôtt, hogy az elve-

tett mag többet teremjen. A nagyobb göröngyöket segítségével aprították fel. 

A gabonát -val aratták le.

5. Hogyan nevezik azt a mesterséget, amelynek mûvelôi agyagedényt készítenek, és azt kiégetik? 

6. Tedd számozással felhasználásuk ideje szerinti sorrendbe a szerszámok anyagát!

réz

csiszolt kô

bronz

pattintott kô

7. Írd le, mit ábrázol a rajz!

II––IIII //AA témazáró feladatlap

I. ÉLET AZ ÔSKORBAN

II. HOL REJTÔZIK A MÚLT?

a

c

b
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4 pont

2 pont

4 pont

1 pont

2 pont

4 pont



8. A történész milyen forrásokból ismeri meg a múltat? Karikázd be a helyes állításokat!

A) Régi fényképekbôl, filmekbôl.

B) Történelemtankönyvekbôl.

C) Az iskolai tanulmányaikból.

D) Régmúlt korok ruháinak, fegyvereinek vizsgálatából.

E) Régi, korabeli könyvekbôl.

9. A következô rajzokon a történelmi források egyik csoportját látod. Melyiket?

Válasz: A(z) forrásokat.

10. Miért segíthet a múlt felderítésében a nyelvtudomány? 

11. a) A felsoroltak közül mi tartozik a régész szokásos szerszámai közé? Karikázd be a helyes 
válaszok betûjelét!

A) kefe D) kapa

B) ecset E) nagyharang

C) ásó F) villáskulcs

b) Melyik földrészen kerültek elô az elsô ôsemberleletek?

Melyiken a legtöbb?
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3 pont

2 pont

4 pont

6 pont



12. Adj néhány mondatos összefüggô választ arra a kérdésre vagy feladatra, amelyet tanárod 
az alábbiak közül kiválaszt!

a) Miért kell ásni a régészeti kutatásokhoz?
b) Hogyan fejlôdtek az ôskori ember szerszámai?
c) Mire használhatta az ôskori ember az elejtett állat bôrét, húsát, csontját?
d) Hogyan fejlôdött ki a földmûvelés, és hogyan az állattenyésztés?
e) Melyek voltak az elsô mesterségek? Írj egy-két mondatot róluk!
f) Fölösleg-e a fölösleg?
g) Jellemezd az öntözéses földmûvelést!
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Maximális pontszám: 42

Elért pontszám:

8 pont


