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A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 



 

 

1. feladat 

Egészítsd ki az alábbi szöveget! 
 

A görögök magukat ________________________________________________-nek 

nevezték, földjüket ____________________________________-nak. A földrajzi adottságok 

kedveztek a ______________________________ és a ____________________________ 

megindulásának. Mivel a görög föld négyötödét _____________________________ 

borították, a gabonatermelés mellett állattenyésztés és fejlett kertművelés alakult ki. Főleg 

___________________________ és _________________________ termesztettek. A terület 

természetes tagoltságából adódott, hogy nem egy nagy ország volt itt, hanem sok 

____________________________ állam. 

 

 8p/ 
 

2. feladat 

Határozd meg az alábbi fogalmak nevét! 
 

a) istenekről, legendás hősökről szóló monda:  ___________________________  

b) népuralom, a hatalomgyakorlás alapja a jog:  __________________________  

c) esküdtbíróság:  _________________________________________________  

d) mítoszok összessége:  ____________________________________________  

e) Kréta őslakói:  __________________________________________________  

f) eredetileg törzs, később terület:  ____________________________________  

 6p/ 
 

3. feladat 

Írd minden rajz alá, hogy melyik görög istent ábrázolja, s ő minek volt az istene! 
 

    
 

 ____________  _____________ _____________ _______________ 

 ____________  _____________ _____________ _______________ 

 

    
 

______________ _____________ ______________ _______________ 

______________ _____________ ______________ _______________ 

 16p/ 



 

 

4. feladat 

Fogalmazd meg két mondatban, miben különbözött a görögök vallása a zsidókétól! 
 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 2p/ 

5. feladat 

Egy trójai háborúról szóló szöveg mondatait kevertem össze. Rakd helyes sorrendbe 

őket! 
 

____ A trójaiak bevontatták azt a városba. 

____ Tíz évig tartott a háború. 

____ Egy hatalmas falovat építettek, amelybe elrejtőztek a harcosok. 

____ Végül Odüsszeusz cselével győztek a görögök. 

____ A trójai királyfi ugyanis elrabolta Helenét a kincseivel együtt. 

____ Éjjel a görög harcosok előbújtak a falóból, és elfoglalták a várost. 

____ A görögök háborút indítottak Trója ellen. 

 

 7p/ 
 

6. feladat 

Egészítsd ki a szöveget! 
 

A Kr.e. 8. sz.-ban felgyorsult a görög világ fejlődése. Kialakult az ___________________ és 

fellendült a kereskedelem. Az árucsere során megjelent a _______________________ 

használata. A föníciai írást továbbfejlesztve új írást alkottak meg, ez 

_______________________ írás volt. 

 

 3p/ 

7. feladat 

Húzd alá azokat a megállapításokat, amelyek a poliszra jellemzők! 
 

önálló állam volt egy központi fellegvár köré épült  

nem rendelkezett önálló hadsereggel a központi települést fallal vették körül 

határa a város faláig tartott polgárai népgyűlésen vitatták meg ügyeiket 

 

 4p/ 
 

 

 Összes pont: 46p/ 


