
Milí študenti! Milí kolegovia!

O zbierke

V rukách máte prvý zväzok seriálu zbierok úloh k novej maturite z dejepisu, vydaného 
vydavateľstvom Nemzeti Tankönyvkiadó. Táto zbierka  obsahuje viac ako 300 cvičných ých ý
úloh, všestranne napomáhajúcich prípravu na novú písomnú maturitu z dejepisu, ktorá sa 
zavedie v roku 2005.

Prečo nazývame tu uverejnené úlohy cvičnými úlohami napriek tomu, že každým svo-
jím prvkom zodpovedajú neskorším maturitným úlohám? Preto, lebo v prvom rade pomá-
hajú pri nacvičovaní, a to v súlade s procesom študovania, so spracovaním danej tema-
tickej jednotky učebnej osnovy (napr. Súčasnosť; Súčasná maďarská spoločnosť a 
spôsob života) zohľadňujúc aj rámec vyučovacích hodín. Podporujú zároveň aj tvorbu a ú zároveň aj tvorbu a ú
rozvíjanie požiadaviek charakteru schopností  (napr. používanie a hodnotenie prameňov, í  (napr. používanie a hodnotenie prameňov, í
orientácia v priestore a čase), očakávaných na skúške, ako aj oboznámenie sa s novým 
typom úloh a návod na opravu. 

V zbierke sú spracované všetky témy učebnej látky dejepisu pre 9.-10. ročník, určené 
v rámcovej učebnej osnove. V záujme toho, aby práca odborného učiteľa - popri spraco-
vaní obsahových prvkov – mohla byť vedome sústreďovaná na rozvoj kompetencií (po-
žiadaviek charakteru schopností), na ktoré sa v skúškových požiadavkách kladie veľký 
dôraz, pri jednotlivých úlohách označujú  tieto kompetencie piktogramy:

  používanie a hodnotenie prameňov;

  používanie odborného jazyka;

  orientácia v priestore a čase;

  odhalenie faktorov formujúcich udalosti;

  výklad historických udalostí a javov, sústreďujúci sa na vykreslenie problému.

Zbierka – v súlade s predpismi nových maturitných požiadaviek – ponúka pri každej 
téme úlohy na dvoch stupňoch (na strednom a vyššom stupni). Pre lepšiu prehľadnosť sú 
úlohy vyššieho stupňa tlačené zelenou farbou. K jednotlivým  tematickým okruhom, ktoré 
sú  totožné so skúškovými požiadavkami, obsahuje zbierka väčšinou štyri až päť tzv. 
testových otázok, na ktoré sa vyžadujú krátke odpovede a dve tzv. textové výkladové 
(riešenie problému, resp. analýza) esejistické úlohy. Na označenie druhov úloh používa-
me tieto piktogramy:

 úlohy vyžadujúce jednoduchú, krátku odpoveď;

 esejistické úlohy na riešenie problému (alebo vyžadujúce krátku odpoveď);

 esejistické úlohy analytické (alebo vyžadujúce dlhú odpoveď). 
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Jednotlivé kapitoly zbierky sa začínajú vymenovaním lexikálnych údajov rámcových 
učebných osnov, považovaných za databázu novej maturity z dejepisu, resp. tzv. dvoj-
stupňových požiadaviek zachytených v skúškových dokumentoch. Tento postup (spôsob) 
podľa nášho názoru účinne pomáha úspešnú prípravú na skúšku. Podobne zrejme poslú-
ži aj register podľa kompetencií, uvedený v Prílohe na konci knihy, ktorý úlohy zbierky 
zoraďuje podľa požiadaviek charakteru schopností, ktoré majú byť vytvorené 
a rozvíjané. 

Nová maturita z dejepisu kladie dôraz na kompetencie 

Zámery novej maturity z dejepisu vychádzajú z toho, že „moderné vedomosti z histórie má 
v súčasnosti ten, kto má bohaté a rozmanité vedomosti, svoje myšlienky dokáže sformulo-
vať tak v ústnom ako aj v písomnom prejave s významovými odtieňmi, jeho prístup charak-
terizuje otvorenosť a vnímavosť pre problémy, zároveň však jasne vidí aj objektívne a sub-
jektívne hranice rekonštrukcie histórie”. Základom jej všeobecných cieľov je to, že „výučba 
dejepisu na stredných školách sa môže považovať za úspešnú vtedy, ak paralelne s osvo-
jením si obsahov dôjde aj k vytvoreniu tých schopností, ktoré sú nenahraditeľnou súčasťou 
všestrannej historickej vzdelanosti. Za podmienok demokratického spoločenského a politic-
kého zriadenia sa uplatňujú rozličné svetonázory, náboženstvá, hodnotové systémy a poli-
tické prístupy súčasne a paralelne, a prejavujú sa aj v navzájom odlišných pohľadoch na 
históriu”. Jednoduchšie povedané, nová maturita z dejepisu chce znovu nastoliť prirodzenú 
rovnováhu poznatkov, schopností a noriem, ktorá sa v poslednom desaťročí narušila. 

Na doterajších maturitách, ale hlavne prijímacích skúškach sa kládol dôraz na viaceré 
prvky znalosti histórie (rozmýšľanie, orientácia), ale výsledok v podstate bol určený tým, 
či študent mal, alebo nemal potrebné tzv. lexikálne vedomosti (mená, dátumy). Na novej 
maturite z dejepisu od roku 2005 je to inak! Na skúške namiesto požadovania množstva 
konkrétnych dát sa prenesie dôraz na prezentovanie historického videnia, na mnohoraké 
využívanie poznatkov, na meranie schopnosti analyzovať pramene, mapy, obrázky a ob-
razy. Samozrejme to ešte neznamená, že odteraz nebude treba nič vedieť na maturite! 
Len toľko, že čosi iné! 

Nová maturitná skúška z dejepisu si vytýčila za úlohu v prvom rade meranie kľúčových 
kompetencií (napr. porozumenie textu, rozoznanie problému, kreatívne myslenie, rozo-
znanie logických vzťahov, tvorba textu), resp. takých všeobecne aplikovateľných kompe-
tencií, ktoré sa môžu vytvoriť počas štúdia dejepisu a budú zúžitkovateľné  dlhodobo a na 
viacerých miestach (napr. orientácia v priestore a čase, odhalenie faktorov formujúcich 
udalosti). 

Praktickú realizáciu tohto pohľadu  odzrkadľuje aj opis skúšky, po preštudovaní ktoré-
ho bude tak odborný učiteľ, ako aj študent presne vedieť asi na koľko úloh a na aké typy 
úloh sa treba pripraviť. Dokonca je z toto opisu možné vyčítať aj to, aké vnútorné pomery 
(napr. obdobia, tematika) sa uplatňujú pri zostavovaní testov a aké pomôcky (napr. mapa, 
pravidlá pravopisu) sa môžu používať počas skúšky. 

Nové písomné úlohy

Očakávané zmeny maturitnej skúšky z dejepisu sa dajú najlepšie pochopiť prostredníc-
tvom spoznania a študovania nových písomných úloh. Najviditeľnejšou zmenou je, že 
každá úloha zahŕňa v sebe nejaký  nejaký  nejak prameň (text, obraz, mapu, diagram, grafikon, karika-
túru atď.), ktorého údaje obsahujú všetky informácie potrebné k úspešnému vyriešeniu 
úlohy. Následkom toho je aj skutočnosť, že medzi skúškovými úlohami ani náhodou ne-
narazíme na otázky, ktoré sa začínajú otázkou typu „kto, kedy, kde”, a ktoré sa najčastej-
šie kladú na hodinách dejepisu. Namiesto nich sa objavujú také úlohy, ktoré sa vzťahujú 
na prácu s danými prameňmi, dokumentmi a na vyriešenie problémov. 

Úvod
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Príklady na možné typy úloh

1. Získanie informácií pomocou prameňov (textových, obrázkových).

2. Formulácia jednoduchých záverov, hodnotení na základe prameňov.

3. Porovnávanie daných častí prameňov, výklad dôvodov rozdielov.

4. Porovnávanie, analýza informácií pochádzajúcich z rôznych typov 
(text, diagram, obraz) prameňov.

5. Výber pojmov podľa daných hľadísk z prameňov, vyvodenie záverov. 

6. Výklad pojmov, ich priradenie k obdobiu, oblasti. 

7. Získanie informácií z máp, vyvodenie záverov. 

8. Formulácia jednoduchých záverov na základe máp.

9. Určenie poradia udalostí.

10. Rozlišovanie a výklad cieľov a následkov. 

11. Rozoznanie, rozlíšenie súvislosti príčina – následok.

12. Formulácia záverov o následkoch udalostí, procesov, javov, rozhodnutí.

13. Nájdenie vzťahov medzi procesmi a sledmi udalostí rôzneho druhu. 

14. Iné.

Novosť úloh, premenu a rozšírenie typov úloh zhrnie opis skúšky nášho predmetu v 
tejto tabuľke: 

Milí kolegovia!

Úlohy v tejto zbierke majú rôznu obtiažnosť. Používatelia si môžu vybrať úlohy, ktoré 
podľa obtiažnosti a témy najviac vyhovujú ich nárokom a schopnostiam. Úlohy môžu byť 
vypracované:
– v rámci vyučovacej hodiny ako cvičenie;
– ako ústna alebo písomná domáca úloha;
– formou samostatnej práce, písomne;
– formou skupinovej práce, takto môžeme úlohy rozdeliť diferencovane aj v súlade so 

záujmami, schopnosťami študentov;
– v kruhu celej triedy, spoločne o nich diskutujúc;
– po starostlivom výbere ako úlohy písomnej skúšky na konci daného tematického okruhu.

V každom prípade je užitočné spoločne sa porozprávať o riešení, analyzovať typické 
konštrukčné, jazykové a obsahové chyby. 

Podľa zámerov zostavovateľov úloh sú s jedným prameňom, alebo dokumentom čas-
to spojené viaceré úlohy. V prípade testových úloh je potrebné vybrať si spomedzi nich, 
veď vyriešenie jednej už môže znamenať aj riešenie druhej, preto sa nemôžu vyskytovať 
v totožnom rade úloh, alebo na tej istej hodine. Často sú však testové otázky prípravou 
k ťažším slohovým úlohám, lebo vedome nacvičujú čiastkové schopnosti potrebné k dob-
rému napísaniu eseje,  naučia študentov vnímavo čítať a analyzovať pramene, dokumen-
ty, štatistické údaje, chronológie, mapy a obrázky. 

Úvod 
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Príprava na skúšku

Nové požiadavky na skúškach zrejme pretvoria aj prípravnú prácu odborných učiteľov, 
veď zmenené typy úloh si vyžadujú najmä výučbu, ktorá sa sústreďuje na úlohy a činnos-
ti, resp. na problémy. To vcelku znamená, že študentov je treba pripraviť na novú maturi-
tu principiálne inak ako to bolo predtým. A obzvlášť odlišne od toho spôsobu, ako ich 
pripravujete na terajšie prijímacie skúšky! Treba vychádzať z toho, že naša práca je vtedy 
úspešná, a učebnú látku sme v skutočnosti „prebrali” až vtedy, keď naši študenti dané 
obdobie pochopili, a nie naučili sa ho. Keď sú schopní analyzovať pramene vzťahujúce 
sa na dané obdobie, a na základe týchto prameňov dokážu dlhšie alebo kratšie samostat-
ne riešiť ústne, alebo písomné úlohy o problémoch, charakterizujúcich dané obdobie. 
Tieto očakávania si vyžadujú spracovanie učebnej látky časovo náročným spôsobom a 
za aktívnej účasti študentov. Toto všetko je možné úspešne vykonať len vtedy, ak si uči-
telia na základe skúškových požiadaviek znovu premyslia svoje miestne programy, ak je 
potrebné, vykonajú ich „reštrukturalizáciu” a zúžia obsah učebnej látky. 

Počas prípravnej práce ako odborní učitelia musíme venovať zvýšenú pozornosť ná-
cviku porozumenia a tvorby textu. Počas tejto práce nevyhnutne preskúmajme a interpre-
tujme aj úlohy súvisiace so zmenami opravných a hodnotiacich hľadísk, veď kritériá, kto-
ré sú zahrnuté v návode na riešenie úloh, sa primárne nevzťahujú na očakávané obsahy, 
ale na úkony, ktoré kony, ktoré kony, ktor majú byť byť by vykonané (napr. získanie informácií na základe daných hľa-
dísk, alebo formulácia jednoduchých otázok o príčinách a následkoch historických uda-
lostí).

Milí študenti!

Táto zbierka z viacčlenného seriálu vydavateľstva Nemzeti Tankönyvkiadó chce poskyt-
núť pomoc k prípravám na novú maturitu z dejepisu, ktorá sa zavedie v roku 2005, ktorej 
stredobodom budú schopnosti. Prvý zväzok seriálu nacvičuje úlohy spojené s učebnou 
látkou pre ročníky 9–10., druhý bol zostavený pre 11. a tretí pre 12. ročník. V každej zbier-
ke nájdete 230 až 300 úloh. Štvrtý zväzok poskytuje pomoc k príprave na ústnu skúšku. 
Ku každej zbierke patrí aj osobitný opravný kľúč. 

Používaním týchto zbierok sa môžete súčasne s učením novej látky pripravovať na 
skúšku. Ak tak urobíte, do začiatku maturity sa budú paralelne rozširovať vaše vedomos-
ti a rozvíjať tie schopnosti, ktoré sú nevyhnutne potrebné k úspešnému zloženiu skúšky. 

K príprave a spoločnému učeniu vám želáme dobrú prácu, usilovnosť a radosť z ob-
javovania!

Autori
V Budapešti, v júli roku 2004

Úvod



1. Starovek a jeho kultúra 

Údaje spojené s témou v rámcovej učebnej osnove

Pojmy starovek, štát, despotizmus, závlahové poľnohospodárstvo, faraón, pyra-
mída, múmia, hieroglyf, budhizmus, brahmanizmus, polyteizmus, mesto, 
ríša, klinopis, Biblia, Stará zmluva, monoteizmus, polis, aristokracia, ar-
chonti, ľudový  snem, tyrania, eklézia, porotný súd, stratég, demokracia, 
črepinový súd,  filozofia, helenizmus, mýtus, kráľovstvo, republika, patri-
cij, plebej, konzul, senát, diktátor, otrok, gladiátor, principát, dominát, ci-
sár, provincia, amfiteáter, barbar, sťahovanie národov, kresťan, evanje-
lium, Spasiteľ, náboženstvo, apoštol, cirkev, biskup, koncil

Osoby Cheops, Chammurapi, Dávid, Šalamún, Dareios I., Xerxes, Budha, Kon-
fucius, Solón, Peisistratos, Kleistenes, Miltiades, Leonidas, Temistokles, 
Perikles, Feidias, Herodotos, Tukydides, Sokrates, Platón, Aristoteles, 
Alexander Veľký, Hannibal, Corneius Scipio, bratia Gracchovci, Marius, 
Sulla, Spartakus, Pompeius, Caesar, Antonius, Augustus, Traján, Hadri-
án, Dioklecián, Ježiš Nazaretský, Pavol, Konštantín, Attila, Lívius, Taci-
tus, Plutarchos

Dátumy 8000 pred Kr., okolo 3000 pred Kr., 18. storočie pred Kr., 10. storočie pred 
Kr., 525 pred Kr., 13. storočie pred Kr., 776 pred Kr., 594 pred Kr., 508 
pred Kr., 490 pred Kr., 480 pred Kr., 431-404 pred Kr., 336-323 pred Kr., 
753 pred Kr., 510 pred Kr., 367 pred Kr., 264-241 pred Kr., 218-201 pred 
Kr., 168 pred Kr., 48 pred Kr., 31 pred Kr., 313, 395, 476 

Topografia Mezopotámia, Sumer, Asýria, Egypt, Fenícia, Palestína, Perzia, India, 
Čína, Babylon, Júdsko, Izrael, Jeruzalem, Atény, Sparta, Olympia, Mara-
tón, Termopyly, Salamis, Sparta, Peloponéz, Macedónia, Alexandria, 
Rím, Kartágo, Cannae, Zama, Hispánia, Galia, Actium, Dacia, Panónia, 
Konštantinopol, Aquincum, Sopianae, Savaria

TÉMY
STUPNE SKÚŠOK

Stredný stupeň Vyšší stupeň

1.1. Náboženstvo a kultúra 
na starovekom Východe

Identifikácia náboženských 
a kultúrnych charakteristík 
jednotlivých civilizácií. 

Charakteristické vlastnosti ci-
vilizácie na pobreží rieky 
(napr. Egypt, Čína). Monote-
izmus v židovskom nábožen-
stve. 

1.1. Náboženstvo a kultúra na starovekom Východe
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Štát, civilizácia Číslo
A) __________________________ chránil pred vonkajšími útokmi Veľký múr.

B) Na území __________________________ vytvorili najstaršiu civilizáciu Sumeri.

C) Hlavným mestom __________________________ bol Jeruzalem.

D) Na území __________________________ sa stretli obchodné cesty spájajúce Malú Áziu s 
Mezopotámiou, Indiou a Egyptom.
E) Jedným z panovníkov __________________________ bol v 3. storočí pred Kristom Ašoka.

1

3
4

7

6

2

5

5 b.

4 b.

 1. Topografia starovekého Východu

Vyriešte úlohu na základe náčrtu mapy, znázorňujúcej staroveký Východ a prísluš-
nej mapy dejepisného atlasu!

a) Doplňte do viet v tabuľke názvy príslušných starovekých východných štátov, alebo 
civilizácií. 

b) Do jednotlivých riadkov tabuľky napíšte číslo toho územia z náčrtu mapy, na ktoré sa 
daná veta vzťahuje! (Pozor, do tabuľky môžete napísať len päť čísiel.) 

Staroveký Východ

 2. Osobnosti starovekého Východu (I.)

Podčiarknite spomedzi dvoch mien v jednotlivých pároch meno tej osoby, ktorá 
žila skôr!
A) Chammurapi – Dareios I. (1 bod)
B) Dareios I. – Dávid (1 bod)

C) Cheops – Chammurapi (1 bod)
D) Dareios I. – Xerxes (1 bod) 
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4 b.

 3. Osobnosti starovekého Východu (II.)

Priraďte k nasledujúcim prameňom meno vhodnej osoby! (Pozor! Jedno meno 
ostane nepriradené!)

Šalamún, Chammurapi, Dareios I., Budha, Cheops

A) „1. Ak slobodný človek obviní vraždou slobodného človeka, ale nedokáže to, nech je žalobca 
zabitý. [...]  
6. Ak slobodný človek ukradne majetok boha, alebo paláca: nech je tento slobodný človek zabitý; 
rovnako: ten kto z jeho rúk prevzal ukradnutú vec, nech je zabitý.“

Meno: __________________________________________________________________________________________ (1 bod)

B) „ V noci potom, hľa, zjavil sa mu Boh a riekol: »Pýtaj, čo len chceš, ja ti to dám.« [...] odpo-
vedal na to takto Bohu: »Ty si s mojím otcom, Dávidom, učinil veľké milosrdenstvo, namiesto neho 
zo mňa si urobil kráľa. Teda, Pán môj, Boh môj, nech sa splní tvoj sľub, ktorý si dal môjmu otcovi, 
Dávidovi. Keďže ty si ma učinil kráľom svojho národa, ktorý je tak veľký a nespočetný, ako prach 
zeme, daj mi múdrosti a umu, aby som dokázal jednať pred ľudom Tvojím: veď kto by vedel správne 
riadiť tento tvoj veľký národ?“

Meno:__________________________________________________________________________________________ (1 bod)

C) Kráľ ... slávnostne vyhlasuje: Tieto sú dŕžavy, ktoré sa stali mojím majetkom, z vôle Aura-
mazdu a ja som bol ich kráľom: Persis, Elam, Babylon, Asýria, Arábia, Egypt, Cyprus (a grécke 
ostrovy patriace k Malej Ázii), Sardy, Iónsko, Média, Arménia, Kappadokia, Partia, Darangiané, 
Areia, Chórasmié, Baktria, Sogdiana, Gandara“ 

Meno: ___________________________________________________________________________________________ (1 bod)

D) „Za panovania ......... sa veci mali zle. . Dal zatvoriť všetky chrámy a zakázal prinášanie obetí. 
Potom každému Egypťanovi rozkázal, aby pracoval pre neho. [...]   Trvalo to teda desať rokov, a 
práca vykonaná okolo kopca, na ktorom stoja pyramídy, ďalej podzemné práce na stavbe hrobky, 
ktorú dal postaviť na ostrove, trvala teda desať rokov.  [...] Výstavba samotnej pyramídy trvala 20 
rokov.“

Meno: __________________________________________________________________________________________ (1 bod)

 4. Pojmy spojené so starovekým Východom

K uvedeným ukážkam sme pripojili tri pojmy. Podčiarknite ten pojem, ktorý je naj-
charakteristickejší pre daný text. 

a) „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ (Genezis, 1,1)

monoteizmus – polyteizmus – brahmanizmus (1 bod)

b) „Ré, ktorý vznikol sám zo seba, panoval sťa kráľ nad bohmi aj nad ľuďmi. Ľudia vymýšľali reči 
proti Ré. Jeho veličenstvo – život, spása, zdravie – totiž zostarol, jeho kosti sa stali striebrom, jeho 
telo zlatom, vlasy ozajstným lazúrom. Jeho veličenstvo sa dozvedelo o rečiach, ktoré ľudia vymýšľa-
li proti nemu. Obrátil sa na svoj sprievod: »Zavolajte bohov Sememeta a Su, Tefnuta, Geba a Nuta, 
ďalej každého, kto bol so mnou, keď som bol v pravode, a aj samotnú Nun, pravodu. Nech donesie 
so sebou aj svoj dvor, ale nech tak učiní v tajnosti – nech ľudia nevidia, aby im srdcia nezutekali. 
Nech prídu do paláca a nech prednesú svoje rady.«  (Mýtus o Nebeskej krave)

polyteizmus – monoteizmus – budhizmus (1 bod)
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Ukážka Charakter 
náboženstva Civilizácia Meno boha Jedno 

zemepisné meno
A

B

C

c) „Za panovania ......... sa veci mali zle.  Dal zatvoriť všetky chrámy a zakázal prinášanie obetí. 
Potom každému Egypťanovi rozkázal, aby pracoval pre neho. Jednej časti nariadil, aby ťahali kame-
ne z kameňolomov Arabského pohoria až po Níl. Ostatným rozkázal,  aby kamene, dovezené k 
rieke, preniesli a odtiahli až po takzvané líbyjské pohorie; ustavične pracovalo stotisíc ľudí, strieda-
li sa po troch mesiacoch. Za veľkých útrap ľudu bola za desať rokov postavená cesta, po ktorej ťaha-
li kamene. Bola to taká veľká práca, ako postavenie pyramídy. [...]“ (Herodotos)

despotizmus - polyteizmus - budhizmus (1 bod)

 5. Kľúčové výrazy dejín starovekého Východu

Z uvedenej skupiny slov vytvorte skupiny tak, že ku každému z troch starovekých 
východných štátov, národov priradíte tri slová (pojem, meno). Každý pojem môžete 
použiť iba raz! Jeden pojem ostane nepriradený!

Dávid, Dareios, Xerxes, závlahové poľnohospodárstvo, faraón, múmia, brahmanizmus, 
Izrael, náboženský dualizmus, Babylon

Egypt: _________________________________________ _________________________________________  _______________________________________

Perzia:  _________________________________________ _________________________________________  _______________________________________

židovský národ:  _________________________________________ _________________________________________  _______________________________________

(1 bod   za každý riadok.)

 6. Náboženstvá a civilizácie

Vyplňte priloženú tabuľku pomocou nasledujúcich pramenných ukážok, ako aj 
vlastných poznatkov!

A) „Horný a spodný svet už boli oddelené od vôd, kanály a priekopy viedli v určených korytách, 
Tigris a Eufrat sú olemované brehmi ako valmi, čo ešte zostáva, čo by nám prospelo a bolo po našej 
vôli, čo ešte máme stvoriť?  Oh, Anunaky, tvorkyne osudu, sedem veľkých bohýň, čo ešte zostáva, 
čo by nám prospelo a bolo po našej vôli, čo ešte máme stvoriť?“

B) „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahl-
binou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Vtedy riekol Boh: »Buď svetlo!« A bolo svetlo. Boh videl, 
že svetlo je dobré; vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. Boh pomenoval svetlo dňom a tmu pomenoval 
nocou. A bol večer a bolo ráno: prvý deň.“  

C) „Žije Oziris-Imhotep, pravdivého slova, syn Nep-Aptuma, pravdivého slova, ktorého poro-
dila pani domu, Hati-Anh, pravdivého slova. Buď vítaný, kto prichádzaš, ako duša spomedzi duší 
na západe. Buď vítaný, ty dobyvateľ podsvetia, kto roztvorí brány pustatín, ty Oziris-Imhotep, prav-
divého slova, syn Nep-Aptuma, pravdivého slova, ktorého porodila pani domu, Hati-Anh, pravdi-
vého slova.“

(2 body za každý riadok, v prípade 1 chyby 1 bod, v prípade 2- 4 chýb 0 bodov.)      

3 b.

6 b.

3 b.
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Súsošie nájdené v hrobe vznešeného Egypťana

Náhrobná stéla z vápenca

 7. Viera Egypťanov

Pomocou priložených obrázkov, ukážok a vlastných vedomostí opíšte, aký bol 
vzťah medzi vierou starovekých Egypťanov v posmrtný život a ich každodenným 
životom na tomto svete!

„Najprv odstránili železným hákom 
cez nosové dierky časť mozgu. Potom 
naliali do lebky lieky, pomocou ktorých 
odstránili zbytky mozgu. Potom ostrým 
kameňom rozrezali bedrá a odstránili 
všetky črevá. Brucho vyčistili a vypláchli 
palmovým vínom, naplnili roztlčenými 
kadidlami a voňavými olejmi, a opäť za-
šili. Potom celé telo natreli konzervačný-
mi látkami  a skryli na sedemdesiat dní. 
Keď uplynulo sedemdesiat dní, mŕtvolu 
umyli a celú obviazali plátenými páska-
mi a natreli gumou. Tú používali Egyp-
ťania namiesto gleja. Potom mŕtvolu 
odovzdali príbuzným, ktorí dali vyhoto-
viť drevenú truhlu , stvárňujúcu ľudské 
telo. Vložili do nej mŕtvolu, zamkli ju a 
strážili ju v hrobke ako poklad.  (Hero-
dotos)

„Oziris bol kedysi vynikajúcim pa-
novníkom. Naučil ľudí, žijúcich v údolí 
Nílu, ako obrábať pôdu a iné užitočné 
práce. Štát riadil spravodlivými zákonmi 
a vytvoril blahobyt. Jeho zlomyseľný 
brat, Sét, mu však závidel. Zorganizoval 
proti nemu sprisahanie, a chcel získať 
jeho trón. V tajnosti zmeral Ozirisa a dal 
vyhotoviť pompéznu debnu, ktorá bola 
rovnako veľká, ako výška jeho brata. Na 
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jednej hostine potom vyhlásil, že debnu daruje tomu, kto ju presne vyplní, ak si do nej ľahne. Keď 
to skúšal Oziris, zabuchli vrchnák a debnu hodili do Nílu. 

Truhlu vyhodilo more na breh pri meste Byblos a neskôr ju obrástol krík. Kráľ mesta dal vyťať 
zvláštny ker, a jeho hrubý kmeň – v ktorom bola ukrytá debna – si dal postaviť vo svojom paláci ako 
stĺp. Keď sa o tom dozvedela Izis, verná manželka Ozirisa, odcestovala do mesta Byblos. Vypýtala si 
stĺp a zobrala si ho so sebou domov do Egypta. Sét ho však našiel, vybral z neho mŕtvolu, rozsekal 
ju na kúsky, ktoré roztrúsil po púšti. 

Izis, a jej syn Horus, ktorý sa medzičasom narodil, pozbierali kúsky tela. Ona ich pospájala a 
vzkriesila kráľa. Mladý Horus pomstil smrť svojho otca a získal kráľovskú hodnosť. Oziris sa  po 
svojom zmŕtvychvstaní stal pánom podsvetia. (Text učebnice)

 8. Vývoj písma

Na základe obrázkov, máp dejepisného atlasu a vlastných poznatkov poukážte na 
činitele a potreby, ktoré napomáhali vzniku písma a na úlohu písomnosti v starove-
kých východných civilizáciach! Spomedzi nižšie vymenovaných slov vyberte a po-
užite vo svojom texte tie kľúčové slová, ktoré sú najvhodnejšie na predstavenie 
témy!

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: hlinená tabuľa, papyrus, kňažstvo, evidovanie, písmenové písmo, runové 
písmo, obrázkové písmo, pisár, klinopis, vosková tabuľa, náhrobný nápis, knižnica

„Psammetikmenempe im riekol toto: 
– Spis, ktorý ste mi vystavili o funkcii hlavného kňaza Amona, som zaniesol na súd. Jeden sud-

ca povedal: Tento spis je chybný, lebo kňazi sa ťa opýtajú: »Nemal tento úrad majiteľa už predtým?« 
Predchádzajúci majiteľ raz príde k tebe, a povie ti: »Toto je moje.« A jemu potom dajú za pravdu [...] 
Džedbastetiufanh, syn Ahora, prednosta chrámu sa mu prihovoril:

– Donesiem pred teba toho majiteľa, a tento titul dám napísať na teba. 
Nessematanita vyhľadal jeden človek, a povedal mu:
– Tí kňazi prídu k tebe, aby titul hlavného kňaza Amona napísali násilím na Psammetikmenem-

peho, syna Horovho. 
Nessematanit ešte v tú noc ušiel so svojou manželkou a deťmi na lodi. [...] Na svitaní sa kňazi a 

prednosta chrámu dozvedeli, čo sa stalo. [...] Dali doniesť kamenára a dali odstrániť ten pamätný 
kameň, ktorý umiestnil na kamennom podstavci Peteése, syn Irteru. Zašli aj k druhému pamätní-
ku, vyhotoveného z kameňa z Elephantine, ktorý bol postavený vo svätyni, a aj ten chceli dať od-
strániť, avšak kamenár povedal: 

– Neviem to odstrániť. To by dokázalo vylomiť iba dláto na skaly, moje nástroje by sa na ňom 
vyštrbili a polámali. 

Jeden z kňazov na to povedal: 
– Nechajte, beztak ho nikto nevidí. Tento kameň dal Peteése postaviť ešte predtým, ako sa stal 

kňazom [...] Mi ho môžeme odmietnuť práve na základe toho, že mu môžeme povedať: »tvoj otec 
nebol kňazom Amonovým.«“ (Z úradnej egyptskej žiadosti)

12 b.
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alef béth gimel dáleth hé waw zajin héth téth jod kaf
vôl dom ťava dvere brána hák zbraň   ruka chlieb

lamed mém nun számekh ajin pé sade qof rés sin taw
otka voda had ryba oči ústa zbraň  hlava zub kríž

Fenická abeceda

12 b.

Hieroglyfický nápis

Hlinená tabuľa s klinopisom

Egyptské písmo na papyruse
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 9. Obrázok zo starovekého Egypta

Odpovedzte na otázky súvisiace s obrazom, pochádzajúcim zo starovekého Egypta!

a) Spomedzi nižšie uvedených opisov zakrúžkujte písmeno toho, ktorý dáva najpravde-
podobnejší výklad obrázku! (1 bod)
A) Pohrebný ceremoniál starovekého egyptského faraóna na obilnom poli.
B) Staroveký egyptský vznešený oddychuje medzi steblami obilia, znázorňujúcimi 

plodnosť. 
C) Z Ozirisovho tela, zobrazovaného ako múmia, vyrastajú steblá obilia.

b) Spomedzi vysvetlení zakrúžkujte písmeno toho, ktoré sa najviac hodí k obrázku!  
(1 bod)
A) Vo viere starovekých Egypťanov zohrávali veľmi dôležitú úlohu umierajúci bohovia, 

ktorí vstali z mŕtvych ako králi podsvetia.
B) Starovekí Egypťania pripisovali čarovnú moc pšenici.
C) Sét zavraždí Ozirisa. 

c) K náboženskej predstave, zobrazenej na obrázku, sa pripájal zvláštny zvyk už v staro-
veku a dodnes prežíva istý ľudový zvyk, tomu veľmi podobný. Spomedzi nasledujú-
cich troch opisov zakrúžkujte písmeno, ktoré označuje ten najsprávnejší. (1 bod)
A) V čase žatvy uviažu pšeničné snopy.
B) Pred niektorými významnými sviatkami dajú vyklíčiť rozlomenú kukuricu, alebo 

pšenicu.
C) Veľkonočná oblievačka.

3 b.
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 10. Dva texty z učebníc o starovekom Egypte 
Nasledujúce ukážky pochádzajú z dvoch rozličných učebníc. Jedna bola napísaná 
pred prevratom, druhá po ňom. Vyriešte úlohy, spojené s textami!

A) „Proti moci štátu, ktorá sa prejavovala v neobmedzenej moci faraóna, z času na čas vzplanu-
lo rozhorčenie utláčaných.“

B) „Toto chcelo využiť kňazstvo a miestna aristokracia jednotlivých okresov na to, aby zvýšili 
svoju vlastnú moc na úkor dusivej centrálnej moci. Sami sa ukazovali v rúchu priateľov ľudu , aby 
potom nadobudnúc nezávislosť od panovníka, mali čoraz väčší zisk na vykorisťovaní ľudu. Ich moc 
takto skutočne vzrástla, a moc štátu oslabla. Utláčané masy sa snažili v tejto situácii zlepšiť svoje 
postavenie povstaniami, triednym bojom a usilovali sa o zbavenie sa akéhokoľvek útlaku.“

 C) „Prvý človek Egypta sa nazýval faraónom. On bol zároveň hlavným veliteľom vojska, hlavou 
všetkých úradov a pokladne, hlavným kňazom všetkých chrámov v štáte a aj najvyšším sudcom. V 
skutočnosti samozrejme väčšinu týchto funkcií zveril rôznym funkcionárom. O to však väčšinou 
dbal, aby všetci úradníci, ktorí mali v rukách najväčšiu moc, pochádzali z kráľovskej rodiny.“

D) „Preto sa jednotná ríša rozpadla na časti. Hospodárske záujmy (závlahové hospodárstvo, 
obchod, získanie surovín), vojenské hľadiská (obrana voči vonkajším útokom) a snaha o upevnenie 
utláčania pracujúcich však skôr alebo neskôr vyvolali potrebu opätovného zjednotenia ríše, ktorá 
sa roztrhla na časti.“

E) „V období VI. dynastie – ku koncu 3. tisícročia – vypukli v krajine nepokoje. Následkom 
vnútorných bojov sa Egypt rozpadol na tri časti. [...] Jeden z hlavných úradníkov obdobia, Ipuwer, 
charakterizoval vzniknutú situáciu takto: »Štát sa veru otočí, ako to robieva hrnčiarsky kruh... Štát 
je plný bánd... Človek chodí orať so štítom ... Všade je bezprávie!... Níl sa síce rozvodňuje, avšak 
nikto mu neorie. ...«“

F) „Prvým zástupcom faraóna jeden bol vodca. S ním udržiavali styky guvernéri nomosov. Ich 
najdôležitejšou úlohou bola údržba siete kanálov, ako aj to, aby nadbytok úrody, vzniknutý na ich 
území, dopravili do ústredného skladu. Spomedzi obvodných prednostov mal z vojenského hľadis-
ka mimoriadne dôležitú úlohu knieža ostrovu Elephantine na južných hraniciach štátu, ktorý mal 
titul »Strážca brány juhu«. [...]“

a) Určite, z ktorej učebnice pochádzajú ukážky! (Napíšte príslušné písmená na správne 
miesto!) 

 Text učebnice vydanej v roku 1966: ________________________________________________________________________________ (1 bod)
 Text učebnice vydanej v roku 1998: ________________________________________________________________________________ (1 bod)
b) Podčiarknite v príslušných textoch tie časti, podľa ktorých ste usúdili, že učebnica bola 

napísaná pred prevratom! (Tri dobré podčiarknutia: 1 bod)
c) Vymenujte aspoň dva dôvody rozdielov medzi dvoma učebnicovými textami! (2 body)
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

d) Ktoré obdobia dejín starovekého Egypta ste rozoznali v citovaných textoch? (1 bod)

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 b.
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 11. Zmeny židovského náboženstva 

Prečítajte si tvrdenia a citáty, odzrkadľujúce židovské náboženské predstavy! Pri-
raďte písmená jednotlivých ukážok k príslušným tvrdeniam! (Jednu ukážku nie je 
možné nikam priradiť!)

1. Él – meno kmeňového boha. ___________

2. Jahve, boh víchrice a zemetrasení južných krajov. ___________

3. Jahve, boh židovského ľudu. ___________

4. Šalamún stavia chrám. ___________

5. Babylonské zajatie. ___________

6. Jahve, stvoriteľ vesmíru. ___________

A) „Jahve, keď si vychádzal zo Seíru, keď si kráčal z edómskych strání, zachvela sa zem, aj nebe-
sá kropili, aj oblaky liali vodu. Vrchy sa klátili pred Hospodinom, ešte aj Sinaj, pred Hospodinom, 
Bohom Izraela.” (Kniha sudcov 5. kapitola)

B) „Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom 
medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým 
národom. Toto sú slová, ktoré máš oznámiť Izraelcom..” (Druhá kniha Mojžišova 19, 5-6)

C) „Potom [...] dal vybrať nútených robotníkov z celého Izraela. Nútené robotníctvo pozostáva-
lo z tridsaťtisíc mužov. Z nich posielal do Libanonu v mesačných zmenách desaťtisíc, takže mesiac 
boli na Libanone a dva mesiace doma.“ Ich dozorcom pri práci bol Adonírám. (Prvá kniha kráľov 
5, 27-28.)

D) „Vtedy ma anjel Boží vo sne oslovil: »Jakob! Ja som odpovedal: Tu som. A riekol mi: [...]  Ja 
som Boh Bételu, kde si pomazal posvätný stĺp a kde si mi dal sľub.«“ (Genezis 31, 11-13)

E) „Počuj slovo Hospodinovo! Ajhľa, prídu dni, keď odnesú do Babylónie všetko, čo je v tvojom 
dome a čo tvoji otcovia nadobudli až po tento deň. Nezostane nič – hovorí Hospodin. Aj z tvojich 
synov, ktorí budú pochodiť z teba, ktorých splodíš, poberú, a budú eunuchmi v paláci babylonské-
ho kráľa.“ (Druhá kniha kráľov 20, 16-18)

F) „Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vo-
dami. Vtedy riekol Boh: »Buď svetlo!« A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré...“ (Genezis 1, 2-
4a)

G) „Ty si v práve, Hospodine, keď sa ti sťažujem, a predsa chcem hovoriť s Tebou o práve: Prečo 
je cesta bezbožných úspešná a pokojne žijú všetci, čo sa dopúšťajú zrady?“ (Jeremiáš 12, 1)

 12. Egyptskí faraóni

Na základe uvedených citátov z Biblie charakterizujte úlohu starovekých egypt-
ských faraónov v hospodárskom živote krajiny!

„[...] mal aj faraón sen: stál pri Níle, a hľa, z Nílu vystupovalo sedem kráv, na pohľad pekných a 
tučných, ktoré sa pásli na šašine. A hľa, za nimi vystupovalo z Nílu sedem iných kráv, na pohľad 
škaredých a chudých; i postavili sa vedľa kráv na brehu Nílu. Kravy, na pohľad škaredé a chudé, 
zožrali sedem kráv, na pohľad pekných a tučných.“ Ale keď im došli do žalúdka, nebolo vidieť, že 
by im prišli do žalúdka, lebo ich tvar bol rovnako škaredý ako predtým. „Vtom sa faraón prebudil. 
Keď znova zaspal, snívalo sa mu po druhý raz: na jednom steble rástlo sedem tučných a pekných 
klasov. A hľa, za nimi vyrástlo sedem tenkých klasov, vysušených východným vetrom. Tenké klasy 
pohltili sedem tučných a plných klasov.“ Ráno „faraón dal zvolať všetkých egyptských veštcov a 
všetkých mudrcov a vyrozprával im svoje sny, ale nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. 

[...] Jozef odpovedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú jedno a to isté. Boh oznamuje faraó-
novi, čo mieni urobiť. Sedem pekných kráv je sedem rokov; aj sedem pekných klasov je sedem ro-

6 b.
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TÉMY
STUPNE SKÚŠOK

Stredný stupeň Vyšší stupeň

1.2. Vznik demokracie v 
Aténach

Inštitúcie a fungovanie 
aténskej demokracie

Proces vývinu aténskej de-
mokracie. Štát v Sparte.

kov; to je jeden sen. Sedem chudých a škaredých kráv, čo vystúpili za nimi, je sedem rokov, a sedem 
prázdnych, východným vetrom vysušených klasov je sedem rokov hladu. [...] Teraz nech si faraón 
vyhľadá rozumného a múdreho muža, aby ho ustanovil na čelo Egypta. Nech faraón zakročí a nad 
krajinou stanoví dozorcov, ktorí by v Egypte po sedem úrodných rokov vyberali pätinu úrod. Nech 
zozbierajú všetky potraviny v nastávajúcich dobrých rokoch a nech uskladnia zrno pod moc faraó-
novu, na potravu pre mestá, a tak ho zachovajú. [...]

Keď uplynulo sedem úrodných rokov, ktoré boli v Egypte, začalo sa dostavovať sedem rokov 
hladu, ako predpovedal Jozef; i nastal hlad vo všetkých krajinách, ale v celom Egypte bolo chleba 
dosť. [...] Keď sa hlad rozšíril na celú krajinu, Jozef otvoril všetky obilnice a predával Egypťanom 
obilie; hlad sa však v Egypte zväčšoval. Celý svet prichádzal do Egypta kupovať obilie k Jozefovi, 
lebo bol  na celej zemi veľký hlad.“

 13. Monoteistické náboženstvo židovského národa

Pomocou priložených pramenných ukážok charakterizujte monoteistické nábožen-
stvo židovského národa! Zohľadnite pritom tieto hľadiská: vznik náboženstva, jeho 
sväté spisy, nový spôsob vyznávania viery!

A) „ Zem bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.“ 
(Prvá kniha Mojžišova 1, 2)

B) „Jahve, keď si vychádzal zo Seíru, keď si kráčal z edómskych strání, zachvela sa zem, aj nebe-
sá kropili, aj oblaky liali vodu. Vrchy sa klátili pred Jahvem, ešte aj Sinaj, pred Hospodinom, Bohom 
Izraela.“ (Kniha sudcov 5. kapitola)

C) „Ak niekto prelieva ľudskú krv, tomu nech človek preleje jeho krv, lebo Boh učinil človeka na 
Boží obraz.“ (Prvá kniha Mojžišova 9,6)

D) „Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh je jediný Hospodin! Milovať budeš Hospodina, svojho 
Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou! Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom 
srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, (...) či budeš líhať alebo vstávať. 
Priviažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami a napíšeš ich 
na veraje svojho domu a na svoje brány.“ (Piata kniha Mojžišova 4,9)

E) „Vtedy ma anjel Boží vo sne oslovil: »Jákob! Ja som odpovedal: Tu som. A riekol mi: [...]  Ja 
som Boh Bételu, kde si pomazal posvätný stĺp a kde si mi dal sľub.« [...] Ja som Boh Všemohúci; 
rozploď sa a rozmnož, nech povstane z teba národ, ba zbor národov, i králi nech vzídu z tvojich 
bedier. A zem, čo som dal Abrahámovi a Izákovi, dám tebe, a dám tú zem aj tvojmu potomstvu po 
tebe.“  (Prvá kniha Mojžišova 31, 11. 13; 35, 11-12)

F) „Počuj slovo Hospodinovo! Ajhľa, prídu dni, keď odnesú [...] všetko, [...] čo tvoji otcovia 
nadobudli až po tento deň. Nezostane nič – hovorí Hospodin. Aj z tvojich synov, ktorí budú pocho-
diť z teba, ktorých splodíš, poberú, a budú eunuchmi v paláci [...] kráľa.“ (Druhá kniha Mojžišova 
20, 16-18)

1.2. Vznik demokracie v Aténach

7 b.

16 b.
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Písmeno na 
mape

Zemepisný
názov Opis

Nachádza sa v južnej časti polostrova Atika. Zakladateľom 
tohto osídlia bol podľa povesti kráľ Erechtus. V roku 480 
pred Kr. mesto zbúrali Peržania, ale obyvatelia ho rýchle 
obnovili. Vtedy sa vytvorila dnešná forma Akropoly. 
Nachádza sa v Malej Ázii. Okolo roku 600 pred Kr. fungo-
vala tu škola, predstavujúca  najvýznamnejší smer prírod-
nej filozofie toho obdobia (Táles,  Anaximandros, Anaxi-
menés).

Ostrov v Saroskom zálive, juhozápadne od Atén. Získal ho 
Peisistratos. Pri jeho brehoch utrpelo perzské vojnové 
loďstvo zdrvujúcu porážku od bystrých gréckych lodí.
Priesmyk pri pohorí Kalidromon. Bol jedným spomedzi ze-
mepisných prekážok, ktoré bránili cudzím dobyvačným 
vojskám dostať sa na juh. Perzský kráľ Xerxes tu vyhral 
pomocou lsti.

A

B

C

E

D
F

 14. Základné pojmy gréckej demokracie

Pozorne si prečítajte uvedenú ukážku a spomedzi slov vytlačených polohrubými 
písmenami podčiarknite vždy to jedno, ktoré sa najviac hodí do textu!

„Keď sa to všetko uskutočnilo, štát sa stal oveľa demokratickejším / spravodlivejším / rozvinu-
tejším, veď spomedzi Solónových zákonov sa počas tyranie / kráľovstva / aristokratickej republi-
ky na viaceré zabudlo, lebo sa nepoužívali. Kleistenes však, s ohľadom na masy, vydal iné, nové, 
medzi ktoré patrí aj zákon o strasení bremien / obchode / črepinovom súde. Po piatich rokoch po 
tejto úprave, v čase, keď bol archontom Hermokreon, prvýkrát napísali text prísahy pre členov 500 
člennej rady, ktorú používajú dodnes. Potom v každej fyle zvolili archontov / stratégov / sudcov, z 
každej fyly jedného. [...] O 11 rokov, počas archonátu / panovania / tyranie Fainippa, vydobyli 
víťazstvo v bitke pri Maratóne / Termopylách / Sparte. (Pseudo-Aristoteles: Aténsky štát. O Kleiste-
nových reformách.) 

(Za každé jedno dobré podčiarknutie 1 bod.)

 15. Dejiská gréckej histórie

Vyplňte tabuľku na základe náčrtu mapy! 
(Dve písmená ostanú nepoužité!)

Staroveká Helada

6 b.

4 b.




