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OPAKOVANIE

1. Označte správnu odpoveď!
Tvrdenia
Prvým nástrojom pračloveka bola kamenná sekera.
Koristnícky človek používal luk a šíp.
Vyrábajúci človek jedol osúchový chlieb.
Človek obrábajúci pôdu žil v jaskyni.
Človek lovec poháňal divé svine bičom.
Stopy po Samuelovi odkryli archeológovia v obci
Vértesszőlős.
Vyrábajúci človek vyhotovoval jaskynné kresby.
Pračlovek žil v tlupách.
Človek, ktorý choval zvieratá, poháňal stáda mamutov.
Objavenie ohňa umožňoval tavenie kovu.

Nepravdivé Pravdivé

2. Ktoré staroveké štáty označujú písmená?

A – _____________________________

C – _____________________________

B – _____________________________

D – _____________________________
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3. S ktorými starovekými štátmi sú spojené nasledujúce pojmy? Napíšte do štvorčekov
zodpovedajúce písmeno z mapy v úlohe č. 2.
klinové písmo

Babylonská veža

mumifikácia

pestovanie ryže

pálená tehla

Dravidi

bavlna

papyrus

hodváb

porcelán

Gilga

Chamurapi

kast

Menes

Asoka

Čchin Si Chuan-tu

pyramída

Budha

hieroglyfy

Re

4. a) Vpíšte do mapky názvy miest!
Atény, Sparta, Trója, Knosos, Olympia (modrou farbou)
Rím, Kartágo, Capua, Aquincum, Konstantinopol (zelenou farbou)
b) Označte modrou farbou trasu útokov v grécko-perzských vojnách, zelenou farbou
trasy rímsko-púnskych vojen!
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5. a) Podčiarknite postavy gréckych dejín modrou, rímskych dejín zelenou farbou!
b) Zakrúžkujte bájne postavy!
c) Jednou vetou predstavte historické osobnosti!
Zeus
Mars
Romulus
Pheidias
Leonidas
Minotaurus
Augustus
Remus
Homér
Alexander Veľký
Scipio
Spartacus
Hanibal
Eneas
Daidalos

Perykles
Miltiades
Livius
Nero
Xerxes

Palas Aténa
Caesar
Attila
Themistokles
Dareios

6. Zapíšte čísla na zodpovedajúce miesta! (Sú také čísla, ktoré sa hodia na dve miesta.)
Grécke dejiny: ____________________ Rímske dejiny: ____________________
1. demokracia
2. cisár
3. veto
4. kresťanstvo
5. sťahovanie národov
6. ľudové
zhromaždenie

7. provincia
8. helóti
9. polyteizmus
10. barbar
11. kráľ
12. hopliti
13. polys

14. Olympia
15. republika
16. konzul
17. rada starších
18. aristokrat
19. patricij
20. žoldnierska armáda

7. „Tri v jednom.” Napíšte vetu s použitím uvedených pojmov!
a) kanál-priehrada-stavidlo: ____________________________________________
___________________________________________________________________
b) dedina-provincia-ríša: _______________________________________________
___________________________________________________________________
c) dane-zákony-armáda: _______________________________________________
___________________________________________________________________
d) vojna-vojnový zajatci-otroci: _________________________________________
___________________________________________________________________
e) ľudové zhromaždenie-voľby-losovanie: _________________________________
__________________________________________________________________

8. Kto mohol podať nasledujúce telegramy? Označte poradie „odosielateľov”!
a) Moji spoluobčania ma zvolili za veliteľa vojsk pätnástykrát. ________________
b) Svoje zákony som dal vyryť do čierneho kameňa.

________________

c) Nazývali ma „bič boží”.

________________

d) Keď som porazil Hanibala, nazvali ma „Africanus”.

________________
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I. OBRÁZKY ZO ŽIVOTA STREDOVEKEJ EURÓPY
1. Nová tvár Európy
1. a) Ktoré písmeno na časovej priamke označuje
rozdelenie Rímskej ríše: _____________________________________________
pád Západorímskej ríše: ______________ objavenie Ameriky: _______________

b) Zafarbite na časovej priamke storočia stredoveku!
c) Vyrátajte, koľko rokov trval stredovek! _________________________________

2. Vyznačte v mapke
hranice a hlavné mestá
Západorímskej a Východorímskej ríše!

3. Napíšte do mapky z úlohy č. 2. (územie Západorímskej a Východorímskej ríše)
poradové čísla nasledujúcich tvrdení!
1. Staré hlavné mesto sa vyľudnilo.
2. Jej lode ovládali Stredozemné more.
3. Na jej území sa usadilo niekoľko
samostatných kmeňov.
4. Panovník si nikdy nedal ostrihať vlasy.
5. Hlavným kňazom bol patriarcha.

6

6. Obyvatelia sa rozprávali po grécky.
7. Na jej čele stál cisár.
8. Bojovníci dostávali pôdu
podľa hodnosti.
9. Východné stredisko obchodu.
10. Na čele kmeňov stáli králi.
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4. Zakrúžkujte pravdivé či falošné tvrdenia! Čo sa stalo v roku, ktorý vyšiel ako výsledok?
Na sinodách určovali cirkevné učenie.
V ich viere sú kacíri nasledovaniahodní ľudia.
V Byzancii zvolával cirkevné zhromaždenia patriarcha.

5. a) Červenou zafarbite pomer

Pravdivé
4
9
5

Nepravdivé
3
7
6

b) Hnedou zafarbite pôdu Germánov,
zelenou pôdu Rimanov!

germánskych, modrou
pomer rímskych obyvateľov!

 Keď vás zaujímajú obšírnejšie informácie.

Vyriešte TOTO a po spojení písmen označujúcich správne odpovede sa dozviete
pôvod slova feudalizmus!
1. Čo symbolizovalo spolupatričnosť Germánov?
F – dom
B – odmena na hlavu
2. Čo sa dávalo za zabitého otroka?
S – peňažná pokuta
I– bojovník
3. Ako sa povie po latinsky „brada”?
U – barba
A – britva
4. Ktorým smerom viedol Justinián úspešné výpravy?
D – na západ
Á – na sever
5. Čo prepravovali byzantskí obchodníci?
N – jantár
U – korenie
6. Kto bol najmocnejším pánom Byzantskej ríše?
C – patriarcha
M – cisár

C – rodina
E – otrok
Z – baius
L – na východ
Á – kakao
D – pápež

✎ Urobte osnovu!
1. Roku 395 Rímska ríša _______________________________________________
2. Roku 476 Západorímska ríša _________________________________________
3. Na území Západorímskej ríše vznikli ___________________________________
Obsadená pôda sa stala majetkom ______________________________________
Svojich verných prívržencov odmenil ___________________________________
4. Dedičom Ríma je ___________________________, na čele ktorej stál _______
Jej obyvatelia sa rozprávali ____________. Hlavné mesto ___________________
________________ sa stalo zároveň východným centrom __________________

7

30405M1-144-2010:30405/M

1/19/10

1:07 PM

Oldal 8

2. Panstvo
1. Vyplňte tabuľku podľa určených hľadísk!

Rím

Stredovek

Typická osada
Kto obrába majetky
Ich úplata

2. Na základe textu a vysvetľujúcej kresby v učebnici podčiarknite nasledujúce tvrdenia takto: červenou tie, ktoré sa vzťahujú na poddaných, modrou tie, ktoré sa týkajú
zemepánov a zelenou tie, ktoré platia pre oboch!
Bývajú na panstve.
Musia platiť dane v naturáliách.
Vykonávajú robotu.
Vynášajú súdy.
Do ich obydlia vedú „schody” nadol.
Dostávajú miesto na dom a záhradu.
Obilie dávajú mlieť v mlynoch.

Ich predkami sú oslobodení otroci.
Žijú v obývacích vežiach.
Vlastnia majer.
Vlastnia panstvo.
Kurivo zbierajú v lese.
Oráčiny dostávajú každoročne losovaním.
Často sa navzájom prepadávajú mečom.

3. Dajte kresbám názov!

_______________

_____________

_______________

_____________

_______________

_____________

_______________

_____________

_______________

_____________

_______________

_____________

4. a) Pomenujte náradie na obrábanie pôdy!
b) Zakrúžkujte tie, ktoré umožnili trojpoľné hospodárenie!
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5. Vyrátajte, akú plochu obrábal ročne poddaný hospodáriaci na 36 jutroch

• počas dvojpoľného hospodárenia: ______________________________________
• počas trojpoľného hospodárenia: _______________________________________
Kto čo ovláda v sebestačnom hospodárení? Napíšte čísla na zodpovedajúce miesta.

ženy

1. pliesť ovčiu vlnu
2. vyrobiť kosák
3. mlieť múku

kováč

hrnčiar

4. vyhotoviť hlinený krčah
5. tkať látku
6. vyhotoviť hlinenú misu

mlynár

7. podkúvať kone
8. vyťahovať zub
9. pliesť vlákno

Vyriešte krížovku a dozviete sa, ako sa nazýva dôležitá časť stredovekého hradu, kde

držali potraviny „chodiace na nohách”!
Podkúval kone, vyrábal železné zbrane.
Neplatená práca poddaných.
Obrnený bojovník, jazdec v stredoveku.
Dom v ktorom sa konajú omše.
Žili v kláštoroch.
Náradie, používané v žatve.
Spôsob rozdelenia ornej pôdy.
Príznačná zbraň šľachticov.
Druh obilia.
Typ osady v stredoveku.
✎ Doplňte text!
1. Majiteľom panstva je ________________. Prácu vykonávajú _______________,
ktorí pochádzajú z ____________ otrokov a _____________________ bojovníkov.
2. Časti panstva: zemepán udržiava pre vlastné potreby _______________, z domu,
oráčiny a záhrady pozostáva __________________________ a spoločné časti, napr.
___________________________________________________________________
3. Typické je sebestačné hospodárenie, čiže ________________________________
___________________________________________________________________
4. Rozvíjala sa poľnohospodárska technika: ________________________________
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3. Stredoveká cirkev
1. Prečo prijali európski panovníci kresťanstvo a prečo k tomu primäli aj svoj národ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Očíslujte a zoraďte cirkevných predstaviteľov, začnite s najvyšším!
______arcibiskup

______pápež ______kňaz ______biskup

Ktorí sú vysokí cirkevní hodnostári? _____________________________________

3. Vymenujte, čo všetko musel vedieť kňaz!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. a) Jedným slovom odpovedzte na otázky.
Pamiatka po svätcoch: _______________________________________________
Bydlisko mníchov: __________________________________________________
Príbeh zo života svätcov: ___________________________________________
Človek, ktorý sa postaví proti učeniu cirkvi: _____________________________
Cirkevný hodnostár: ________________________________________________
Cirkevný obrad po narodení dieťaťa: _____________________________________
R
K
e
s
B
K

E
L
L
i
I
R

L
Á
E
a
S
S

I
Š
G
K
K
T

K
T
E
A
U
I

V
O
N
C
P
N

I
R
D
ĺ
t
Y

A
d
A
R
o
k

b) Spojte zvyšujúce sa hlásky a vysvetlite túto formu dane!
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ (desiatok)
________________________________________________________________________
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5. Navrhnite „kreslený román” na tému: „Svätý Bonifác stavia kostol”!

Sviatočné a všedné dni stredovekých ľudí upravovali prísne cirkevné zákony. Svätili
nedele a cirkevné sviatky a pripomenuli si aj sviatky ochrancu kostola, dediny i
mesta. V týchto dňoch bola práca zakázaná. Vyrátajte počet pracovných dní!
Uhorsko:

52 nedieľ a 62 iných sviatkov ___ pracovných dní

Anglicko:

52 nedieľ a 50 iných sviatkov ___ pracovných dní

Francúzsko: 52 nedieľ a 20 iných sviatkov ___ pracovných dní
Podčiarknite udalosti, ktoré oznamovali zvonením!
Omša

krstiny

vyberanie daní

nepriateľský útok

epidémia

Svadba

obed

pohreb

návšteva vysokého hodnostára

Doplňte nasledujúce tvrdenia a odôvodnite to!
a) Dňa 12. marca zvonia zvony celú hodinu v meste _________________, pretože
___________________________________________________________________
b) V peštianskom ______________ kostole zvonia v noci o ____________ hodine,
pretože _____________________________________________________________
c) ___________________ „idú zvony do Ríma”, pretože _____________________
___________________________________________________________________

✎ Dokončite nasledujúce body osnovy!
1. Národy Európy prijímajú ____________________________________________
2. Kresťanstvo posilňuje kráľovu moc, pretože _____________________________
3. Hierarchia cirkvi: __________________________________________________
4. V kruhu veriacich vyvíjajú svoju činnosť________________________________
5.V kláštore žijú pre svoju vieru _________________________________________
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Život mníchov (Čítanie)
1. „Modli sa a pracuj!” (Ora et labora!) je heslom benediktínskeho rádu, ktorý založil
Svätý Benedikt. Vysvetlite túto ideu!
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Keď zakrúžkujete a prečítate správne písmená, dozviete sa, kde bol postavený prvý
benediktínsky kláštor.
Najväčšou skúškou benediktínov bolo bdenie.
Ich život riadil patriarcha.
Na obed dostávali jediné jedlo.
Denne sa modlili niekoľkokrát.
Na čele kláštora stál opát.
Cudzích prijímali pri bráne kláštora mladší mnísi.
Mnísi spávali oblečení.
Pustovníci sa venovali svojej viere v samote.
Mnísi sa mohli oženiť raz v živote.
Mnísi opatrovali nemocných z okolia.
V kláštoroch žili „plebáni”.
Význam slova „regula” je: pravidlo.

Pravdivé
M
P
A
T
E
O
A
S
R
I
Á
O

Nepravdivé
S
O
N
N
Y
C
L
O
S
SZ
N
G

Zistite, kde prevádzkoval benediktínsky rád školy na území Uhorska!
___________________________________________________________________
V minulosti vznikli mnohé mníšske rády. Vylúštite ich názvy a vyfarbite oblečenie
mníchov! (O týchto rádoch sa budete učiť v 8. a 16. lekcii učebnice.)
BNEENIKTDIĺ

FNKÁTIRAŠNI

CICTERIÁ NI

DIMIOIKNÁN

___________________________________________________________________
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Ako vznikal kódex? (Čítanie)
1. Určte poradie úkonov pri výrobe kódexu!
________

Kožu vyhladia.

________

Pomocou reťaze pripevnia kódex k čítaciemu pultu.

________

Oderú kožu z ovce.

________

Olovenou či cínovou paličkou olinajkujú strany.

________

Obálku ozdobia zlatom, striebrom a drahokamami.

________

Ostrúhajú husie pero.

________

Po diktáte napíšu text.

________

Kožu namočia do vápna.

________

Namaľujú miniatúry.

________

Drevené tabule obtiahnu kožou.

________

Z dubenky vyrobia atrament.

2. Vylúštite, aké začiatočné písmená skrývajú nasledujúce iniciálky!

3. Nakreslite iniciálky svojho mena!

4. O živote kláštorov napísali učení mnísi ročenky. V ktorom roku boli napísané, keď
majú toto označenie:
a) DCCCXLIII – _____________________________________________________
b) CMLXXII – ______________________________________________________
c) MCCCXCIX – ____________________________________________________
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4. Islam
1. a) Na časovej priamke (6. strana) vyznačte začiatok islamského letopočtu písmenom I!
b) Vyrátajte, koľko rokov uplynulo medzi začiatkom kresťanského a islamského
letopočtu! ________________________________________________________

2. Vyplňte „dotazník”!
Najväčší polostrov na svete
Jeho obyvatelia
Hlavné druhy zamestnania
Obchodné stredisko
Najznámejší obchodník

3. Prečo považoval Mohamed za dôležitý vznik spoločnej viery? _________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. a) Vyfarbite (pomocou historického atlasu) na nasledujúcej mapke: Arabský polostrov – žltou, africké a ázijské podmanené územia – hnedou, európske podmanené
územia – zelenou a moria – modrou!
b) Na ktoré mestá si spomeniete v súvislosti s uvedenými pojmami? Vyznačte ich na
mapke!
Centrum islamu: __________________
Skalná mešita: __________________

14

Mohamedov útek: __________________
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5. „Hľadač chýb”. Opravte chyby v nasledujúcich tvrdeniach!
Význam slova mohamedán: „Odpočívať v Božej vôli”.
___________________________________________________________________
Kameň Kaba podľa legendy pustil na zem Mohamed.
___________________________________________________________________
Obete vojen proti neveriacim sa za odmenu dostanú do Koránu.
___________________________________________________________________
Arabi dobyli územie dnešného Francúzska.
___________________________________________________________________
Štátnymi a cirkevnými vodcami Arabskej ríše boli proroci.
___________________________________________________________________
Hrajme sa s číslami! Každé z nasledujúcich ôsmych čísel je spojené s islamom. Na

čo si spomeniete na základe týchto čísel? Napíšte to jedným slovom!
1
4

2
5

2,5
23

3
40

Rozlúštite tajné písmo a preložte ho do slovenčiny!

KIRATLEBEGLA = ________________________ = _______________________
Vyrobte arabsko-slovenský výkladový slovník!

Čador: _____________________________________________________________
Džamija: ___________________________________________________________
Mešita: ____________________________________________________________
Muezín:____________________________________________________________
Minaret: ___________________________________________________________
Ramadán: __________________________________________________________
✎ 1. Islam (iným názvom _________________) vznikol v ______________________

2. Zakladateľ: ________________, jediný boh: __________________,svätá kniha:
________________
3. Veriaci musia sledovať _____________ základných princípov.
4. Dôvod arabských dobyvačných vojen: __________________________________

15

30405M1-144-2010:30405/M

1/19/10

1:08 PM

Oldal 16

5. Západné kresťanské cisárstvo
1. a) Kto zjednotil tri menšie krajiny Frankov? _______________________________
_________________________________________________________________
b) Čo symbolizovalo „pomazanie” pred korunováciou? _______________________
_________________________________________________________________
c) Ako opätuje franský panovník to, že pápež ho korunoval? __________________

2. Prečo korunoval pápež za cisára Karola Veľkého? __________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Na časovej priamke z 1. lekcie vyznačte korunováciu Karola Veľkého písmenami KV!
4. a) Dajte obrázku titul! Napíšte k obrázku 2-3 vety na vysvetlenie!
b) Označte na oboch kresbách hviezdou tú postavu, ktorá je lénnym pánom i lénnikom (vazalom) v jednej osobe!

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Odôvodnite, prečo nepatria poddaní do lénneho reťazca! ______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Keď dáte dokopy písmená, ktoré stoja pri pravdivých tvrdeniach, dozviete sa meno

franského kráľa, ktorý daroval pozemky na účely vytvorenia Pápežského štátu.
M
G
A
L
Ý
E
P
R
G
I
E
L
P
I
N

Vianoce roku 800 oslavoval Karol Veľký v Ríme.
Každý statkár bol zároveň lénnym pánom.
Karol prezývaný „Kladivo” porazil Arabov.
Karol Veľký dal postaviť v Aachene kaplnku a palác.
Na kráľovskom dvore pripravovali listiny pisári.
Franská ríša bola päťkrát väčšia než dnešné Maďarsko.
Lénny statok daroval svojim prívržencom lénny pán.
Karol Martell bol prvým stredovekým cisárom.
Karol Veľký nosil svoj meč so zlatou rukoväťou na koženom opasku.
Karol Veľký a Irena Byzantská boli súčasníci.
Aachen leží na brehu Seiny.
Lénnici dokazovali svoju vernosť formou darovania pôdy.
Lénnik dostal od svojho pána každé tri roky aj ošatenie,
V polovici 8. storočia zavreli slabošského franského kráľa do kláštora.
Ríšu Karola Veľkého rozdelili jeho vnuci na tri časti.

Meno kráľa: _________________________________________________________
Podčiarknite v nasledujúcom texte hlavné povinnosti lénnika (vazala)!

„Ten, kto prisahá svojmu pánovi vernosť, je povinný držať na pamäti nasledujúcich
šesť vecí: Nezraniteľnosť, aby jeho pán neutrpel fyzickú ujmu. Spoľahlivosť, aby
jemu zverené tajomstvá nevyšli najavo a aby opatrenia, ktoré slúžia bezpečnosti jeho
pána, boli v poriadku. Čestnosť, aby v oblasti justície či iných záležitostí, ktoré sa
týkajú jeho cti, neutrpel škodu. Osožnosť, aby na jeho majetkoch nevznikla škoda.
Ľahkosť a šanca, čiže aby dobré veci, ktoré by mohol jeho pán vykonať, nesťažoval,
a aby sa to, čo by mohol vykonať, nestalo nemožným.”
(Biskup zo Chartres, 1020)
✎ Najznámejším panovníkom Franskej ríše bol ______________________________.

Roku ________ ho v meste ___________________ korunovali za _____________.
Sídlil v __________________, kde dal postaviť _______________ a ___________.
Jeho moc sa opierala o: _______________________________________________.
Na mieste jeho ríše vznikli dva dôležité štáty: ______________________________
a _________________________________________________________________.
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Vikingovia (Čítanie)
1. Citát z lexikónu Stratené národy, stratené ríše.
Vikingovia „roku 911 (...) založili v severozápadnom Francúzsku normanské kniežatstvo, odkiaľ sa roku 1066 preplavili aj do Anglicka a zvrhli anglosaské panstvo. Na
začiatku 11. storočia sa objavili aj v južnom Taliansku a roku 1130 založili sicílske
normanské kráľovstvo. V 10. storočí na východe zohrali významnú úlohu aj pri zrode
prvého ruského štátu (Rurik). Počas nájazdov smerom na západ sa dostali až do
Grónska (Erik Rišavý, 982) a dosiahli až Vinland (Leif Eriksson, okolo r. 1000), čiže
severnú Ameriku. Vikingovia sú predkami dnešných Švédov, Nórov a Dánov”.
Vyznačte na mapke pomocou písmen, kedy a kde sa dostali Vikingovia!
A (CMXI)

B (MCXXX) C (CMLXXXII)

D (M)

E (MLXVI)

2. Prečo sa stali dobyvačné nájazdy hlavným „zamestnaním” Vikingov?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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