
Ókori Kelet 

 

Az alábbi állítások betűjelét húzza át, ha az állítás hamis és karikázza be, ha igaz! 
a. Sumer földjét a folyamatos öntözés tönkretett; csökkent a termés, majd elsivatagosodott. 

b. A Perzsa birodalomban eltávolították tisztségükből a meghódított népek vezetőit. 

c. A föníciai hangjelölő írás 22 mássalhangzóból és magánhangzóból áll. 

d. A Perzsa birodalmat fejlett úthálózat és postaszolgálat hálózta be. 

e. A templomgazdaságban csak rabszolgák dolgoztak. 

f. Asszíria hadserege bronzfegyvereknek és harci elefántoknak köszönhette erejét. 

g. A zsidó nép szigorúan monoteista. 

h. Egyiptomban az óbirodalom korában alakultak ki a hieroglifák 

 

 

A következő állításokról döntse el, igazak vagy hamisak! Tegyen X-et a megfelelő helyre! 

 

ÁLLÍTÁS IGAZ HAMIS 

Mezopotámiában a gátakat a rabszolgák építették.   

A raktár látta el a bányászokat Egyiptomban.   

Az adók termények formájában kerültek a raktárba.   

A sumer templomgazdaságokban a parasztok nem végeztek közmunkát.   

A templom földjeiről a gabona a raktárba került.   

 

 

Ókori Hellász 

 

Az alábbi állítások betűjelét húzza át, ha az állítás hamis és karikázza be, ha igaz! 

 

a) Krétán a városállamokban a nem a paloták raktározták a felesleget. 

b) A déloszi szövetség a perzsa háborúk után Athén adófizetőjévé vált. 

c) Szolon megszervezte a 400-ak tanácsát. 

d) Spártában a hódítók döntő számbeli fölényben voltak az őslakókkal szemben. 

e) A mükénei kultúrát az akhájok hozták létre. 

f) A görög gyarmatosítás hatására a gyarmatokról iparcikk került Hellászba és 

gabona került Hellászból keletre. 

g) A türannoszok az arisztokráciát támogatták a démosszal szemben. 

h) Spártában a föld az államé volt. 

i) Ie. 490-480. közt Athén a szárazföldi haderő fejlesztését döntötték el. 

 

A következő állításokról döntse el, igazak vagy hamisak! Tegyen X-et a megfelelő helyre! 

 

ÁLLÍTÁS IGAZ HAMIS 

 A görög gyarmatosítás eredményeként fellendült a kereskedelem az 

anyaváros és a gyarmatváros között. 

  

A görög poliszokban az erős, tekintélyes papság politikai hatalommal bírt.   

Athénban Drakon nevéhez fűződik az adósrabszolgaság felszámolása.   

Spártában köztársasági államforma volt.   

A déloszi szövetség a perzsák elleni védelem érdekében jött létre.   

  



 

Ókori Róma 

 

Az alábbi állítások betűjelét húzza át, ha az állítás hamis és karikázza be, ha igaz! 
a) Róma fejlődésére ie. VIII-VI. sz. idején az etruszkok és az egyiptomiak voltak a 

legnagyobb hatással. 

b) Caesar a köztársasági hagyományokra tekintettel uralkodott. 

c) A köztársaság élén 1 censor állt. 

d) A királyság korábban Rómában a szenátus volt a tanácsadó testület. 

e) Augusztusz hozta létre az első császári provinciát. 

f) A néppárt olyan politikai csoport, amely a nagybirtokosok érdekeit képviselte. 

g) A néptribunus a plebejusokat sértő intézkedéseket megvétózták.  

 

 

A következő állításokról döntse el, igazak vagy hamisak Tegyen X-et a megfelelő helyre! 

 

ÁLLÍTÁS IGAZ HAMIS 

a. A római parasztság a köztársaság korában köteles volt katonáskodni.   

b. A római hivatalnokokat 4 évre választották.   

c. A keresztények számára adott vallásszabadság Constantin nevéhez köthető.   

d. Az első zsinaton Niceában elítélték a szentháromság dogmáját.   

e. Caesar létrehozta Rómában a testőrgárdát.   

 


