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Milí žiaci,

dúfame, že ste si dejepis obľúbili! Pomocou týchto pracovných listov môžete dokázať, že história vás 
nielen zaujíma, ale dávali ste pozor aj na hodinách a veľa ste listovali aj v učebnici. 

Samozrejme nikto nemá rád úlohy. Ak ste však boli usilovní, aj z písomiek môžete mať radosť. 
Tieto pracovné listy obsahujú rôzne typy úloh. V niektorých musíte vybrať správne riešenie,  

v iných musíte vytvoriť poradie udalostí alebo musíte vyškrtnúť slovo, ktoré tam nepatrí – táto 
posledná úloha je zameraná na nájdenie kukučieho vajca. Na konci každého pracovného listu je 
úloha, ktorá sa začína takto: „Napíš niekoľkými vetami súvislú odpoveď na otázku…“. Tu je vždy 
viacero otázok. Spomedzi nich vyberie vždy učiteľ, ktorú má zodpovedať A a ktorú B skupina. Ak 
vyplňovanie pracovného listu dokončíte pred zvonením (ale len vtedy!), poproste svojho učiteľa, aby 
vám vybral aj ďalšiu z nich. Za takúto úlohu navyše určite dostanete aj body navyše.

Za vyriešenie jednotlivých úloh dostanete rôzny počet bodov. Body, ktoré môžete dostať za 
dobré riešenie, uvádzame vedľa danej úlohy. Podľa toho budete aj vy vedieť, za akú náročnú považu-
jeme jednotlivé úlohy my. Odporúčame vám, aby ste si najskôr prečítali celý pracovný list, vyriešili 
tie úlohy, pri ktorých ste si istí, až potom pouvažujte nad tými, ktoré ste vynechali!

Želáme vám množstvo správnych riešení a veľa dobrých známok!

Ako sa boduje

Pri jednotlivých úlohách uvádzame maximálny počet bodov, ktoré by sme dali za ich správ-
ne vyriešenie. To závisí od ťažkosti úlohy a od počtu správnych prvkov odpovede. Usilovali 
sme sa o to, aby všetky série úloh boli na rovnakej úrovni, t.j. aby ľahšie a ťažšie úlohy boli 
zastúpené v rovnakom pomere. Podľa nášho návrhu možno vyplnením každého pracovného 
listu dosiahnuť 42 bodov. Za poslednú úlohu, v ktorej treba napísať dlhší sloh, možno získať 
8 bodov. Samozrejme, v súlade so špeciálnymi miestnymi danosťami je možný aj iný spôsob 
bodovania a takisto aj počet úloh sa môže znížiť. O tom rozhodne vždy váš učiteľ.

3
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 1.  Očísluj obrázky vývinu lebky tak, aby ich poradie odzrkadlilo proces vývinu!

 2.  Neďaleko ktorej obce v Maďarsku našli kus 
„Samuelovej“ tylovej kosti?

  

 3.  Ktorý spomedzi obrázkov na pravej strane 
zobrazuje pästný klin ?

 Napíš sem písmeno! 

 4.  Doplň nasledujúce vety!

Prvým nástrojom na obrábanie pôdy bola  s kamennou alebo kostenou čepeľou, 

ktorá sa podobala kopiji. Asi pred šesťtisíc rokmi boli vyrobené prvé drevené  , 

ktorými roľníci rozorali pôdu pred sejbou, aby zasiate zrná prinášali väčšiu úrodu. Väčšie hrudy 

rozdrvili pomocou  Obilie zožali  om.

 5.  Ako sa nazýva remeslo, vyrábajúce hlinené nádoby, ktoré sa potom vypaľujú? 

 

 6.  Očísluj materiály na výrobu nástrojov v takom slede, ako sa v minulosti používali (začni s naj-
starším)!

 meď
 brúsený kameň
 bronz
 štiepaný kameň

 7.  Napíš, čo zobrazuje kresba!

I–II/A Záverečný pracovný list

I. ŽIVOT V PRAVEKU
II. KDE SA SKRÝVA MINULOSŤ?

a

c

b

4 body

2 body

1 bod

4 body

2 body

4 body

2 body
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 8. Z akých prameňov spoznáva historik minulosť? Zakrúžkuj správne tvrdenia!
A) Zo starých fotografií, filmov.
B) Z učebníc dejepisu.
C) Z poznatkov, ktoré získal v škole.
D) Zo skúmania šiat, zbraní z dávnych čias.
E) Zo starých, dobových kníh.

 9.  Na nasledujúcich kresbách vidíš jednu skupinu historických prameňov. Ktorú?

 Odpoveď:   pramene.

10. Ako môže pomôcť pri odhalení minulosti jazykoveda? 

 

 

11.  a) Ktoré nástroje patria do bežnej výbavy archeológa? Zakrúžkuj písmená so správnymi odpo-
veďami!

A) kefa D) motyka
B) štetec E) veľký zvon
C) rýľ F) francúzsky kľúč

 b) Na ktorom kontinente sa našli nálezy o prvých pravekých ľuďoch?  

Na ktorom sa ich našlo najviac? 

6

3 body

2 body

4 body

6 bodov
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12.  Napíš niekoľkými vetami súvislú odpoveď na otázku alebo úlohu, ktorú ti učiteľ(-ka) vyberie 
spomedzi nasledovných:

a) Prečo sa pri archeologických výskumoch musí kopať?
b) Ako sa rozvíjali nástroje pravekého človeka?
c) Na čo mohol použiť praveký človek kožu, mäso a kosti uloveného zvieraťa?
d) Ako sa vyvinulo obrábanie pôdy a chov zvierat?
e) Ktoré boli prvé remeslá? Napíš o nich 1-2 vety.
f) Je nadbytok nadbytočný?
g) Charakterizuj závlahové poľnohospodárstvo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

8 bodov

Maximálny počet bodov: 42
Dosiahnutý počet bodov:
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 1. Na ktorom kontinente našli pozostatky prvého predka človeka?

 

 
 2.  Spomedzi obrázkov na pravej strane vyber ten, 

ktorý zobrazuje kopiju?

 Napíš sem písmeno! 

 3. Napíš, na čo všetko používal praveký človek oheň!

 4.  Doplň nasledujúcu vetu!

Pred jaskynnými maľbami praveký človek často vykonával  , aby bol  

jeho  ľahší. Tieto  nazývame cudzím  

slovom  . Najkrajšie jaskynné maľby našli vo Francúzsku a  

v  .

 5.  Očísluj nasledujúce kamenné nástroje tak, aby ich poradie bolo v súlade s ich vývojom (začni 
prvým nástrojom)!

 brúsená kamenná sekera

 brúsená a prevŕtaná kamenná sekera

 štiepaná kamenná sekera

 6.  Napíš, čo zobrazujú tieto kresby!

 7.  Z akých materiálov boli postavené prvé domy? (Napíš aspoň tri druhy materiálov!)

 

I–II/B Záverečný pracovný list

a

c

b

2 body

1 bod

4 body

5 body

3 body

2 body

3 body
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 8.  Prečo nazývame historické pramene „prameňmi“? Zakrúžkuj písmeno so správnou odpoveďou!
A) Lebo prameň je väčšinou pri úpätí hôr.
B) Lebo vody prameňov vytvárajú rieky, podobne ako aj historik vytvára svoju prácu z množstva 

malých údajov.
C) Lebo voda z prameňa nás osvieži podobne, ako študovanie histórie.
D) Lebo prameň je tak ďaleko od rieky v priestore, ako my sme ďaleko od dávnych udalostí v čase.

 9.  Na nasledujúcich kresbách vidíš jednu skupinu historických prameňov. Ktorú?

 Odpoveď:   pramene.

10. Ako môže pomôcť pri odhalení minulosti národopis? 

 

 

 

11.  a) Ktoré nástroje patria do bežnej výbavy archeológa? Zakrúžkuj písmená so správnymi odpo-
veďami!

A) skrutkovač D) kefa
B) nôž E) denník z náleziska
C) kanón F) rýľ

 b) Čím sa preslávila obec Vértesszőlős?

 

 

2 body

4 body

6 bodov

2 body
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12. Napíš niekoľkými vetami súvislú odpoveď na otázku alebo úlohu, ktorú ti učiteľ(-ka) vyberie 
spomedzi nasledovných:

a) Prečo sa pri archeologických výskumoch musí kopať?
b) Ako sa rozvíjali nástroje pravekého človeka?
c) Na čo mohol použiť praveký človek kožu, mäso a kosti uloveného zvieraťa?
d) Ako sa vyvinulo obrábanie pôdy a chov zvierat?
e) Ktoré boli prvé remeslá? Napíš o nich 1-2 vety.
f) Je nadbytok nadbytočný?
g) Charakterizuj závlahové poľnohospodárstvo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

8 bodov

Maximálny počet bodov: 42
Dosiahnutý počet bodov:
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III. STAROVEKÝ VÝCHOD

 1. Kto boli praobyvatelia Mezopotámie? (Napíš meno jedného národa!) 

 2. Ktorá bola hlavná poľnohospodárska rastlina v Mezopotámii? 

Aké zvieratá chovali?  , 

Akej suroviny mali nedostatok? 

 3.  Kto bol najslávnejším panovníkom Babylonskej ríše? 

 4.  Dopíš nadpis ku kresbe! Do zátvorky vedľa názvu dopíš, pre ktoré územie starovekého Východu 
bola typická táto budova!

 

 5.  Niekoľkými vetami odôvodni, prečo sa nazýva staroveký Egypt „darom Nílu“!

 

 

 

 

 

 6.  Na ktorých členov egyptskej spoločnosti sa vzťahujú tieto definície (vysvetlenia)?

a) Na poliach siali a žali: 

b) Boli považovaní za syna boha Slnka: 

c) Vyhotovovali oficiálne písomnosti: 

 7.  Ku ktorému starovekému východnému štátu sa viažu tieto pojmy?

 monzún, systém kást, prevteľovanie duše:    

III/A Záverečný pracovný list

2 body

4 body

2 body

3 body

5 bodov

3 body

2 body
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 8.  Vyznač na mape Indiu písmenom I a Čínu písmenom Č! Číslom 1 označ na mape rieku Indus!

 9.  a) Ktorá čínska obilnina je najdôležitejšia? 

 b) Napíš niekoľko čínskych priemyselných vynálezov! 

 

 

 Napíš tri dôležité verejné budovy, ktoré boli postavené v mestách Mezopotámie!

 

 

 

10. Čo je to? Napíš riešenie za definíciu!

 Písmo používané v Egypte, pozostávajúce z jednoduchých obrázkov.

 

11. Vyber spomedzi nasledujúcich pojmov názvy a mená, ktoré sa viažu k Palestíne! K riešeniu 
dopíš písmená, ktoré ich označujú!

A) pyramídy E) Žltá rieka

B) Veľký múr F) Bib lia

C) štát Izrael G) kráľ Šalamún

D) jaskynné maľby H) Jeruzalem

Riešenie:  

12

2 body

5 bodov

2 body

4 body
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12. Napíš niekoľkými vetami súvislú odpoveď na otázku alebo úlohu, ktorú ti učiteľ(-ka) vyberie 
spomedzi nasledovných:

a) Prečo je Chammurapiho stĺp so zákonmi dôležitým prameňom?
b) Ako vznikla Egyptská ríša?
c) Prečo a ako sa stavali pyramídy?
d) Charakterizuj vedy v Egypte!
e) Charakterizuj spoločnosť a náboženstvo Indie!
f) Porovnaj klinové písmo, hieroglyfy a čínske písmo (podobnosti, odlišnosti)!
g) Napíš krátky biblický (starozákonný) príbeh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

8 bodov

Maximálny počet bodov: 42
Dosiahnutý počet bodov:

30429F Történelem5 szlovák 2015.indd   13 2015. 05. 27.   16:11



14

 1. Napíš dôležité verejné budovy, ktoré boli postavené v mestách Mezopotámie! 

 2.  Napíš názvy veľkých riek Mezopotámie!

 

 3.  Ktoré vedné odbory boli rozvinuté v Egypte a prečo práve tieto? 

 

 

 

 4.  Vyznač na mape Dolný a Horný Egypt písmenami D a H! Dopíš do náčrtu mapy názov mora, 
do ktorého sa vlieva Níl!

 

 5.  Rozdeľ členov egyptskej spoločnosti do dvoch skupín! (Pripíš čísla, ktoré ich označujú, na správ-
ne miesto!) 1. kňazi; 2. remeselníci; 3. roľníci; 4. faraón; 5. úradníci; 6. vojvodcovia; 7. otroci; 
8. pisári

 Vznešení:   

 Pospolitý ľud: 

 6. Pre ktorý štát sú typické tieto názvy?

Žltá rieka, Veľký múr, kompas: 

III/B Záverečný pracovný list

4 body

2 body

3 body

4 body

2 body

2 body
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 7. Dopíš názov k tejto kresbe!

 

 8. Doplň vetu: V Egypte telá vznešených mŕtvych  ,  

takto vznikli  .

 9.  a) Ako sa nazýva v Indii trojmesačné daždivé ročné obdobie? 

  b) Ako sa nazýva prastaré indické náboženstvo? 

10. Vyber pojmy, mená a názvy príznačné pre Palestínu a k riešeniu napíš písmená, ktoré  ich označujú!

A) vežovitý chrám E) Oziris

B) židovský štát F) polyteizmus (mnohobožstvo)

C) faraón G) kráľ Dávid

D) monoteizmus (jednobožstvo) H) Mojžiš

Riešenie:  

11. Ako sa nazývajú dve veľké časti Biblie?

   a  

15

4 body

4 body

4 body

3 body

2 body
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12. Napíš niekoľkými vetami súvislú odpoveď na otázku alebo úlohu, ktorú ti učiteľ(-ka) vyberie 
spomedzi nasledovných:

a) Prečo je Chammurapiho stĺp so zákonmi dôležitým prameňom?
b) Ako vznikla egyptská ríša?
c) Prečo a ako sa stavali pyramídy?
d) Charakterizuj vedy v Egypte!
e) Charakterizuj spoločnosť a náboženstvo Indie!
f) Porovnaj klinové písmo, hieroglyfy a čínske písmo (podobnosti, odlišnosti)!
g) Napíš krátky biblický (starozákonný) príbeh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 bodov

Maximálny počet bodov: 42
Dosiahnutý počet bodov:
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IV. STAROVEKÉ GRÉCKO

 1. Uveď mená gréckych bohov a názov ich bydliska!

Hlavný boh: 

Pán ríše mŕtvych:  

Bydlisko bohov: 

 2. Začiatočnými písmenami ich názvov vyznač na náčrte mapy nasledujúce miesta!
 Atény = A;  Kré ta = K;  Termopyly = Th

 3. Tajnička. Napíš odpovede, potom prečítaj zvislý riadok v rámčeku!
 1. Dejisko športových podujatí
 2. Grécky boh veselosti, zábav a plodnosti
 3. Miesto, kde roku 490 pred Kr. zvíťazili Gréci nad Peržanmi
 4. Grécky kráľ, vynaliezavo bojoval v trójskej vojne, cestovateľ
 5. Pätnásťkrát ho zvolili za vojvodcu v Aténach
 

Riešenie:  

Napíš niekoľko viet o riešení! 

 

 

IV/A Záverečný pracovný list

4 body

3 body

3 body
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 4. Vysvetli nasledujúce pojmy!

am fo ra: 

he ló ti: 

po li ti ka: 

 5. Zakrúžkuj tvrdenia, ktoré sa vzťahujú na Spartu!
A) Obyvatelia sa zaoberali priemyslom a obchodom.
B) Leží v Malej Ázii.
C) Leží na Peloponézskom polostrove.
D) Deti žili vo vojenských táboroch.
E) Obyvateľmi boli Ióni.
F) Za najdôležitejšiu vec pokladali vojenčenie.

 6. Napíš dve vety, použi tieto trojice slov!

 a) Atény – aristokrati – republika

 

 
 
 b) Alexander Veľký – Perzia – Egypt

 

 

 7.  Ktorú hlavicu stĺpa znázorňuje kresba?

 

3 body

3 body

4 body

2 body

18
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 8.  Vytvor správne časové poradie nasledujúcich udalostí! (Použi písmená pred udalosťami!)

A) námorná bitka pri Salamíne

B) sťahovanie sa Grékov na Balkánsky polostrov

C) prvá staroveká olympiáda

D) postaví sa Akropola

E) panovanie Alexandra Veľkého

F) bitka pri Maratóne

 Správne časové poradie:  

 9. Kukučie vajce. Škrtni pomenovanie, ktoré nepatrí medzi ostatné, potom vysvetli svoj výber!

Feidias

Alexander Veľký

Delfy

Perikles

Leonidas

Vysvetlenie:  

 

10. Kto to bol?

He ro do tos: 

 

 

 

Da re ios: 

 

 

 

Mil ti ades: 

 

 

 6 bodov

3 body

3 body
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11. Napíš niekoľkými vetami súvislú odpoveď na otázku alebo úlohu, ktorú ti učiteľ(-ka) vyberie 
spomedzi nasledovných:

a) Napíš príznačné črty gréckeho náboženstva!
b) Prečo vypukla trójska vojna (podľa povesti a podľa historických faktov)?
c) Ako prebiehali staroveké olympijské hry?
d) Čím sa zaoberali aténski roľníci a remeselníci?
e) Porovnaj spôsob života v Aténach a v Sparte!
f) Prečo vypukli grécko-perzské vojny?
g) Aké úlohy malo ľudové zhromaždenie v Aténach v 5. storočí pred Kr.? Kto sa mohol a kto sa 

nemohol zúčastniť na ľudovom zhromaždení?
h) Porovnaj staroveké a dnešné divadlo!
i) Ako vznikla ríša Alexandra Veľkého?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 bodov

Maximálny počet bodov: 42
Dosiahnutý počet bodov:
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 1. Pomenuj ich!

Dcéra hlavného boha, bohyňa múdrosti a umení: 

Boh prírodných síl a mora: 

Vynaliezavý kráľ, ktorý vymyslel dreveného koňa: 

 2. Vyznač na náčrte mapy nasledujúce miesta so začiatočnými písmenami ich názvov!
 Tró ja = T;  Spar ta = S;  Ma ra tón = M

 

 3.  Tajnička. Dopíš odpovede, potom prečítaj zvislý riadok v rámčeku!

1. Víťazný vojvodca bitky pri Maratóne
2. Perzský veľkráľ (1. vojna)
3. Utláčaní praobyvatelia Sparty
4. Prvý grécky národ, ktorý sa usadil  
 na Balkánskom polostrove
5. Vojenský mestský štát

Riešenie:  

Napíš niekoľko viet o riešení! 

 

 

 4 body

3 body

3 body

IV/B Záverečný pracovný list
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 4.  Vyber a zakrúžkuj tvrdenia, ktoré sa vzťahujú k Aténam!
A) Pestovali tu najmä víno a olivy.
B) Leží na polostrove Atika. 
C) Utláčali helótov.
D) Zákony zakazovali prepychový život.
E) Hlavný chrám je dodnes jedným z najslávnejších pamiatok sveta.
F) Spočiatku to bola republika, potom kráľovstvo. 

 5.  Vysvetli nasledujúce pojmy!

po lis: 

olympiáda: 

de mok ra cia: 

 6. Napíš dve vety, použi tieto trojice slov!

a) Termopyly – Leonidas – 300 hrdinov

 

 

b) Herodotos – Egypt – grécko-perzské vojny

 

 

 7. Ktorú hlavicu stĺpa znázorňuje kresba?

 

3 body

3 body

2 body

4 body
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 8. Vytvor správne časové poradie nasledujúcich udalostí! (Použi písmenami pred udalosťami!)

A) bitka pri Termopylách

B) vznik polisov

C) panovanie Alexandra Veľkého

D) trójska vojna

E) bitka pri Maratóne

F) vojna medzi Aténami a Spartou (a ich spojencami)

 Správne časové poradie:  

 9. Kukučie vajce. Škrtni slovo, ktoré nepatrí medzi ostatné, potom vysvetli svoj výber!

Sparta

Atika

Trója

Xerxes

Peloponézsky polostrov

Vysvetlenie:  

 

10. Kto to bol?

Ho mé r: 

 

 

Pe rik les: 

 

 

Fei dias: 
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11. Napíš niekoľkými vetami súvislú odpoveď na otázku alebo úlohu, ktorú ti učiteľ(-ka) vyberie 
spomedzi nasledovných:

a) Napíš príznačné črty gréckeho náboženstva!
b) Prečo vypukla trójska vojna (podľa povesti a podľa historických faktov)?
c) Ako prebiehali staroveké olympijské hry?
d) Čím sa zaoberali aténski roľníci a remeselníci?
e) Porovnaj spôsob života v Aténach a v Sparte!
f) Prečo vypukli grécko-perzské vojny?
g) Aké úlohy malo ľudové zhromaždenie v Aténach v 5. storočí pred Kr.? Kto sa mohol a kto sa 

nemohol zúčastniť na ľudovom zhromaždení?
h) Porovnaj staroveké a dnešné divadlo!
i) Ako vznikla ríša Alexandra Veľkého?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 bodov

Maximálny počet bodov: 42
Dosiahnutý počet bodov:
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V. STAROVEKÝ RÍM

 1. Vyznač na náčrte mapy nasledujúce provincie veľkými začiatočnými písmenami!
 S = Si cí lia;  A = Afrika;  B = Bri tá nia;  H = His pánia

 

 2. Oprav chybu vo vete!
 Dôvodom púnskych vojen bolo, že aj Rím, aj Kartágo chceli získať nadvládu nad Egyptom.

Oprava:  

 

 3.  Čo je to? Odpoveď napíš za vysvetlenie!

Poradný zbor kráľov. Svoj význam si zachoval aj v dobe kráľovstva. 

Príslušníci vznešených rodov: 
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 4. Vysvetli nasledujúce pojmy!

pro vin cia: 

gla di á tor: 

lé gia: 

víťazný oblúk: 

evan je li um: 

 5.  Kedy sa to stalo? (Daj pozor! Pred Kr. alebo po Kr.?)

Založenie Ríma (aspoň podľa povesti): 

Spartakovo povstanie otrokov: 

Zavraždenie Julia Caesara: 

Rímska ríša dosiahne svoju najväčšiu rozlohu (približne): 

 6. Tajnička. Napíš odpovede, potom prečítaj zvislý riadok v rámčeku!

1. Najväčšie mesto Púnov
2. Otroci, ktorí bojovali v cirkusoch
3. Vojenský oddiel s takmer 6000 vojak-

mi
4. Povolil slobodné vyznávanie kresťan-

ského náboženstva
5. Vodca najväčšieho povstania otrokov
6. Opevnené hranice Rímskej ríše
7. Prvý cisár v Ríme
8. Remov brat

 Riešenie:  

 Napíš niekoľko viet o riešení! 

 

 

 

 

 7.  Napíš, aký bol rozdiel medzi rímskym kráľovstvom a republikou!

 

 

 

 

 

 

5 bodov

4 body

4 body

3 body
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 8.  Napíš po jednej vete, použi tieto trojice slov!

 a) Mária – Jozef – Betlehem

 

 

 b) Západorímska ríša – Východorímska ríša – kríza

 

 

 9.  Charakterizuj rímske umenie (literatúru, architektúru, pomenuj slávne budovy)!

 

 

 

 

 

 

10. Kukučie vajce. Škrtni pomenovanie, ktoré nepatrí medzi ostatné, potom vysvetli svoju voľbu!

Galia

Tiberis

Judea

Panónia

Egypt

Vysvetlenie:  

 

 3 body

5 bodov
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11. Napíš niekoľkými vetami súvislú odpoveď na otázku alebo úlohu, ktorú ti učiteľ(-ka) vyberie 
spomedzi nasledovných:

a) Krátko opíš jednu z rímskych povestí!
b) Napíš krátku úvahu o rímskom náboženstve (bohovia, veštby atď.)!
c) Prečo bojovali Rimania s Púnmi?
d) Prečo vyšli na mizinu mnohí malí statkári počas veľkých dobyvačných vojen?
e) V čase panovania Augusta – a neskorších cisárov – moc senátu bola už len zdanlivá. Prečo?
f) Kto a na aké účely používal cestnú sieť Rímskej ríše?
g) Ktoré budovy mesta Rím sú najslávnejšie? Na čo ich používali?
h) Ktoré učenia kresťanského náboženstva sú najdôležitejšie?
i) Prečo prenasledovali v Ríme kresťanov?
j) Prečo mala Panónia mimoriadne dôležitú úlohu v ríši?
k) Vymenuj vnútorné a vonkajšie príčiny pádu Západorímskej ríše!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 bodov

Maximálny počet bodov: 42
Dosiahnutý počet bodov:
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 1. Vyznač na náčrte mapy nasledujúce provincie veľkými začiatočnými písmenami!
 E = Egyp t;  P = Panó nia;  G = Galia;  J = Ju dea

 2.  Oprav chybu vo vete!
Princíp „Rozdeľuj a panuj!“ znamenal, že bohatí rozdelili svoj majetok medzi chudobných, tak 
nad nimi vládli.

Oprava:  

 3.  Čo je to? Odpoveď napíš za vysvetlenie!

Nepatrili k vznešeným rodom: 

Obchodné mesto v severnej Afrike (založené Feničanmi): 

 4.  Vysvetli nasledujúce pojmy!

ve te rán: 

li mes: 

Jantárová cesta: 

martýr: 

triumfálny sprievod: 

V/B Záverečný pracovný list
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 5. Kedy sa to stalo? (Daj pozor! Pred Kr. alebo po Kr.?)

Začiatok republiky: 

Prvá a druhá púnska vojna (napíš len storočia!): 

Panovanie Augusta: 

Pád Západorímskej ríše: 

 6. Tajnička. Napíš odpovede, potom prečítaj zvislý riadok v rámčeku!

1. Romulov brat
2. Názov Zadunajska v dobe rímskej
3. „Dobrá zvesť“ o Ježišovom živote
4. „Bič Boží“
5. Zlovestný cisár, „krvavý básnik“
6. Zbraňou dobytá dŕžava
7. Pohorie, cez ktoré prešiel Hanibal

 Riešenie:  

Napíš niekoľko viet o riešení! 

 

 

 

 7. Napíš, aký bol rozdiel medzi rímskou republikou a rímskym cisárstvom!

 

 

 

 8. Napíš po jednej vete, použi tieto trojice slov!
a) Púni – padací mostík – porážka

 

b) kresťanstvo – Konštantín Veľký – opatrenie

 

 9.  Charakterizuj rímske vedy!
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10.  Kukučie vajce. Škrtni pomenovanie, ktoré nepatrí medzi ostatné, potom vysvetli svoju voľbu!

Koloseum

limes

amfiteáter

víťazné oblúky

verejné kúpele

Vysvetlenie:  

 

11.  Napíš niekoľkými vetami súvislú odpoveď na otázku alebo úlohu, ktorú ti učiteľ(-ka) vyberie 
spomedzi nasledovných:

a) Krátko opíš jednu z rímskych povestí!
b) Napíš krátku úvahu o rímskom náboženstve (bohovia, veštby atď.)!
c) Prečo bojovali Rimania s Púnmi?
d) Prečo vyšli na mizinu mnohí malí statkári počas veľkých dobyvačných vojen?
e) V čase panovania Augusta – a neskorších cisárov – moc senátu bola už len zdanlivá. Prečo?
f) Kto a na aké účely používal cestnú sieť Rímskej ríše?
g) Ktoré budovy mesta Rím sú najslávnejšie? Na čo ich používali?
h) Ktoré učenia kresťanského náboženstva sú najdôležitejšie?
i) Prečo prenasledovali v Ríme kresťanov?
j) Prečo mala Panónia mimoriadne dôležitú úlohu v ríši?
k) Vymenuj vnútorné a vonkajšie príčiny pádu Západorímskej ríše!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 bodov

3 body

Maximálny počet bodov: 42
Dosiahnutý počet bodov:
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VI. PREDHISTÓRIA MAĎARSKÉHO NÁRODA  
– KONCOROČNÉ OPAKOVANIE

 1. Utvor po jednej vete, použi tieto trojice výrazov!

 a) Hunor – Magor – zázračná jelenica

 

 
 
 b) jazykoveda – príbuznosť – ugrofínska

 

 

 2.  Kde boli skôr? Očísluj územia v poradí, v akom na nich žili predkovia Maďarov!

 „pradávne Maďarsko“

 Lebedia (Levedia)

 pohorie Ural

 3. Tajnička. Napíš odpovede, potom prečítaj zvislý riadok v rámčeku!

1. Kočovný, pastiersky spôsob života
2. Dravý vták, ktorý sa môže vycvičiť na lov
3. Podľa starých Maďarov spája svety nad sebou
4. Moravské knieža
5. Podľa povesti sú potomkami Hunov, žijú v 

Sedmohradsku

 Riešenie:  

Napíš niekoľko viet o riešení! 

 

 

 4.  Kedy sa ukončil príchod Maďarov do Karpatskej kotliny? 

 5.  Kukučie vajce. Škrtni mená, ktoré nepatria medzi ostatné, potom odôvodni svoju voľbu! (Musíš 
vyškrtnúť dve mená.)

  Nyék Tar ján
  Megy er Ár pád
  Eme se Keszi

Vysvetlenie:  

VI/A Záverečný pracovný list

4 body

2 body

3 body

4 body

2 body

30429F Történelem5 szlovák 2015.indd   32 2015. 05. 27.   16:11



 6.  Spomedzi nasledujúcich výrazov vyber tie, ktoré súvisia s príchodom starých Maďarov do 
vlasti! Napíš vhodné písmená k riešeniu.

A) oblasť rieky Don

B) krvná zmluva

C) priesmyk Verecke

D) voľba kniežaťa

E) pohorie Ural

F) slovanské národy

G) rieka Volga

H) medza

I) „Pradávne Maďarsko“

J) Svätopluk

K) Karpatská kotlina

L) Lebedia (Levedia)

Riešenie:  

 7.  Čo vidíš na obrázku?

 

 Napíš o tom niekoľko viet!
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 8.  Napíš niekoľkými vetami súvislú odpoveď na otázku alebo úlohu, ktorú ti učiteľ(-ka) vyberie 
spomedzi nasledovných:

a) Aké protirečenie je medzi zisteniami jazykovedy a ľudovými povesťami v otázke pôvodu 
maďarského národa?

b) Napíš skrátenú povesť o pôvode maďarského národa!
c) Charakterizuj nomádske pastierstvo!
d) Aká bola viera pohanských Maďarov?
e) Opíš príbeh krvnej zmluvy (ako to uvádza Anonymus)!
f) Charakterizuj spôsob boja starých Maďarov! 
g) Opíš udalosti spojené s príchodom starých Maďarov do Karpatskej kotliny!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 bodov
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Koncoročné opakovanie

 9. Koľko rokov uplynulo od prvej olympiády? 

10. Vyber jednu z nasledujúcich osobností a napíš, čím sa preslávila!

Miltiades, Spartakus, Augustus

 

 

 

 

11. Vyber spomedzi nasledujúcich výrazov tie, ktoré sa vzťahujú na staroveké Grécko a napíš pís-
mená pred nimi k riešeniu! (Ak vyberieš len dva správne, nedostaneš za ne ani jeden bod.)

A) Sicília

B) Púni

C) jaskynné maľby

D) veštiareň v Delfách

E) polisy

F) cisárstvo

G) olympiády

H) provincie

I) Ióni

J) limes

K) Koloseum

L) „dar Nílu“

M) demokracia

N) légie

O) Sumeri

P) bitka pri Maratóne

R) Akropola

S) hieroglyfy

T) kresťanstvo

U) amfora

Riešenie:  

3 body

3 body

6 bodov

Maximálny počet bodov: 42
Dosiahnutý počet bodov:
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 1. Utvor po jednej vete, použi tieto trojice výrazov!

a) povesť o pôvode – maďarský (-á, -é) – zázračná jelenica

 

 

b) povesti – príbuznosť – Huni

 

 

 2. Kde boli skôr? Očísluj územia v poradí, v akom na nich žili predkovia Maďarov!

 Atilkuzu (Etel köz)

 Lebedia (Levedia)

 Karpatská kotlina

 3. Tajnička. Napíš odpovede, potom prečítaj zvislý riadok v rámčeku!

1. Predkovia Maďarov podľa povestí
2. Okrúhly stan pokrytý plsťou
3. ... Porfyrogenet
4. Prvé knieža Maďarov, zvolené krvnou zmluvou
5. Jednotka spoločnosti, pozostávajúca z veľkorodín

 Riešenie: 

Napíš niekoľko viet o riešení! 

 

 

 4. Kedy sa začal príchod Maďarov do Karpatskej kotliny? 

 5.  Kukučie vajce. Škrtni zemepisný názov, ktorý nepatrí medzi ostatné, potom odôvodni svoju 
voľbu!

Don

Volga

Ural

Tiberis

Káma

Vysvetlenie:  

VI/B Záverečný pracovný list
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 6.  Vyber výrazy, ktoré súvisia s oblasťou Etelköz! Písmená napíš k riešeniu.

A) oblasť rieky Don

B) krvná zmluva

C) pohorie Ural

D) voľba kniežaťa

E) ugrofínske národy

F) Meotis

G) Svätopluk

H) Moravské kniežatstvo

I) priesmyk Verecke

J) ugorské národy

K) germánske národy

L) Avari

Riešenie:  

 7. Čo vidíš na obrázku?

 

 

 Napíš o tom niekoľko viet!

 

 

 

 

 

 

 

3 body

4 body
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 8.  Napíš niekoľkými vetami súvislú odpoveď na otázku alebo úlohu, ktorú ti učiteľ(-ka) vyberie 
spomedzi nasledovných:

a) Aké protirečenie je medzi zisteniami jazykovedy a ľudovými povesťami v otázke pôvodu 
maďarského národa?

b) Napíš skrátenú povesť o pôvode maďarského národa!
c) Charakterizuj nomádske pastierstvo!
d) Aká bola viera pohanských Maďarov?
e) Opíš príbeh krvnej zmluvy (ako to uvádza Anonymus)!
f) Charakterizuj spôsob boja starých Maďarov! 
g) Opíš udalosti spojené s príchodom starých Maďarov do Karpatskej kotliny!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 body
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Koncoročné opakovanie

 9. Koľko rokov uplynulo od založenia Ríma, opísaného v povesti? 

10. Vyber jednu z nasledujúcich osobností a napíš, čím sa preslávila!

 Dareios, Leonidas, Julius Caesar

 

 

 

 

11. Vyber spomedzi nasledujúcich výrazov tie, ktoré sa vzťahujú na staroveký Rím a napíš písmená 
pred nimi k riešeniu! (Ak vyberieš len dva správne, nedostaneš za ne ani jeden bod.)

Riešenie:  

39

6 bodov

3 body

3 body

A) Sicília

B) Púni

C) jaskynné maľby

D) veštiareň v Delfách

E) polisy

F) cisárstvo

G) olympiády

H) provincie

I) Ióni

J) limes

K) Koloseum

L) „dar Nílu“

M) demokracia

N) légie

O) Suméri

P) bitka pri Maratóne

R) Akropola

S) hieroglyfy

T) kresťanstvo

U) amfora

Maximálny počet bodov: 42
Dosiahnutý počet bodov:
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