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NÉV: 

Történelem 5-6. osztály 

 

1. feladat 

Fogalmazd meg egy-egy mondatban, hogy mi volt a trójai háború oka! 
 

a mítosz szerint:  ..................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

a valóságban:  ......................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 4p/ 
 

2. feladat 

Válaszolj a spártai államszervezettel kapcsolatos kérdésekre! 
 

a) ők álltak az állam élén, a hadvezéri feladatokat látták el: ______________________  

b) a legidősebb férfiakból alakult döntéshozó szerv: ___________________________  

c) évente választották őket, hogy ellenőrizzék az állam élén állókat: _______________  

 _____________________________________________________________________  

d) a spártai katonákból állt, a javaslatokról közfelkiáltással döntött: _______________  

 _____________________________________________________________________  

 4p/ 
 

3. feladat 

Keresd a harmadikat! Két szó közé találj egy olyan harmadikat, amely mindkettővel 

összetett szót képez! Például ember … kor: harmadik szó ős, mert emberős és őskor. 

 

a) történet … mód:  ..............................................................  

b) város … forma:  ...............................................................  

c) köz … gyűlés:  .................................................................  

d) anya … állam:  .................................................................  

e) hajó … isten:  ...................................................................  

f) csere … mód:  ...................................................................  

 12p/ 
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4. feladat 

Athénra, Spártára vagy mindkettőre vonatkoznak az alábbi megállapítások! 
 

1. a nevelésben fontos szerepet játszott a testedzés 

2. a fiúkat hétéves koruktól az állam nevelte 

3. a fiúk magániskolába jártak 

4. az ifjakat gimnáziumokban nevelték 

5. a nevelés célja a katonai feladatokra való felkészítés volt 

6. a nevelés a hadi célokon kívül nagy hangsúlyt fektetett az értelem és a szépérzék 

fejlesztésére is 

7. a fiúk táborokban éltek 

8. a fiúk szüleikkel éltek 

 

Athén:  ..............................  Spárta:  ..................................  mindkettő: .........................  

 8p/ 

5. feladat 

Állítsd időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket, történelmi korszakokat! 
 

…… az athéni demokrácia fénykora 

…… a nagy görög gyarmatosítás 

…… a mükénéi kor 

…… a görög-perzsa háborúk 

 4p/ 
 

6. feladat 

Párosítsd az alábbi neveket a személyükhöz fűzött magyarázatokkal! 
 

Zeusz a bölcsesség istennője 

Pallasz Athéné az alvilág istene 

Héra az Íliász szerzője 

Posszeidón a marathóni csata győztes görög hadvezére 

Hádész Alexandria alapítója 

Apollón Zeusz felesége 

Hermész a költészet és a jóslás istene 

Homérosz perzsa király a marathóni csata idején 

Dareiosz a szalamiszi csata görög hadvezére 

Xerxész a görög főisten 

Miltiádész a szerelem istennője 

Themisztoklész a tenger istene 

Periklész az istenek hírnöke 

Nagy Sándor a szalamiszi csata vesztes perzsa királya 

Aphrodité Athén fénykorának legjelentősebb politikusa 

 15p/ 



7. feladat 

Fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt! 
 

1. A köznép Athénban. 

2. Áruk szállítása és cseréje. 

3. Istenekről, legendás hősökről szóló monda. 

4. Fallal körülvett település. 

5. Drámai művek előadásának helyei. 

6. A város központi helye, ahol a kereskedés is folyt. 

7. A nagy görög …(a görögök kivándorlása anyavárosaikból új területekre). 

8. Az árukat itt adják el. 

9. Görög városállam. 

10. Adóssága meg nem fizetése miatt egy időre rabszolgává tett szabad ember. 

 

           1        

        2             

           3          

        4             

   5                          

     6                      

7                                 

        8                

        9                  

      10                           

 

Mi a jelentése a bekeretezett kockákból függőlegesen összeolvasható szónak? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 11p/ 
 

 Összes pont: 58p/ 


