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



 
1. feladat 

Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

Mezopotámia nevének jelentése _____________________________________________ Itt 

hozta létre az elsı városokat a _______________________________________________ nép. 

Írásukat __________________________________ nevezzük. 

 3p/ 

 

2. feladat 

Írd a megfelelı fogalmat az alábbi meghatározások mellé! 

a) egy adott terület népességét irányító szervezet: _________________________________  

b) egy állam lakóinak életét meghatározó, írásba foglalt szabály: _____________________  

c) nagy kiterjedéső, több népet, országot egyesítı állam: ___________________________  

d) központi épületek körül létrejött, fallal körülvett település: ________________________  

 4p/ 

 

3. feladat 

Kösd össze az összetartozókat! 

 

ítéletgyőjteményt állított össze 

falakat építtetett városa köré Gilgames 

Babilon uralkodója Hammurapi 

Uruk királya 

 4p/ 

 

4. feladat 

Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

Az egyiptomi állam élén a ______________________ állt. İ volt a legfıbb bíró, fıpap, a 

hivatalnokok és a kincstár feje, a _________________________ vezetıje, az összes föld 

tulajdonosa. Így tehát _____________________________ hatalommal rendelkezett. Nem 

csoda, hogy nem is embernek, hanem _______________________ tekintették. 

Hogyan nevezzük az egyiptomiak írását? ______________________________________ 

 5p/ 

5. feladat 

Húzd alá, melyek voltak mezopotámiai találmányok! 

kerék, szakóca, írás, az óra 60 percesre osztása, íj, eke, ásóbot, tégla 

 5p/ 



6. feladat 
Mely fogalmakat rejtik a meghatározások! 
 
a) Egy adott terület népességének életét irányító szervezet: _______________________  
 
b) Nagy kiterjedéső állam, mely több népet, országot egyesít uralma alatt: 
 
 ______________________________________________________________________  
 
c) sokistenhit: __________________________________________________________  
 
d) azonos társadalmi, s hasonló gazdasági helyzetben lévı emberek nagy csoportja: 
 
 ______________________________________________________________________  
 4p/ 
 
7. feladat 
Kösd össze! 
 
Aker napisten 
 
Ámon a bölcsesség és a Hold istene 
 
Anhur a skorpiók és a kígyók istennıje 
 
Hórusz a káosz istene 
 
Mafdet az alvilág kapujának ırzıje 
 
Nut az istenek királya a Földön 
 
Ozirisz az istenek királya 
 
Ré az ég istennıje 
 
Széth a halottak ura 
 
Thot a háború istene 
 10p/ 
 
8. feladat 
Írj 5 mondatot az egyiptomiak vallásáról! 
 
 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 5p/ 
 
 Összes pont: 40p/ 


