
PIATACI DEJEPIS 

Žiaci si do zošita vypracujú nasledujúce cvičenia (pomocou učebnice prípadne internetu). 

Môžu si to prepísať do zošita perom alebo spracovať v počítači, vytlačiť a nalepiť. 

Kontrolovať to budem až po návrate do školy. 

Ak by mal niekto veľa voľného času, môže poslať foto svojho zošita, za úpravu môžem udeliť hodnotenie do EŽK. 

 

Keby niečo, pokojne ma kontaktujte, odpovedajte na túto správu iba autorovi, nie všetkým adresátom. 

 

1: Je to správne? Á=áno – N=nie 

- Remeselníci sa oddelili od roľníkov. 

- Peňažný obchod je výmena tovaru za tovar. 

- V minulosti ľudia obrábali pôdu aj dreveným pluhom. 

- Pri striedavom hospodárení zasiali roľníci na pole každý rok inú plodinu. 

- V minulosti ľudia platili za tovar len bankovkami. 

- Spočiatku ľudia nevedeli upravovať jedlo varením, jedli ho surové. 

 

2: Z dvojice slov podčiarkni čo bolo skôr? 

výmenný obchod– peňažný obchod, roľník – lovec, mesto – dedina, 

roľníctvo – zber plodov, roľník – remeselník, tovar za tovar – mince za tovar, konská železnica – parná železnica 

 

3: Vytvor dvojice, ktoré k sebe patria: 

1. tkáči 

2. centrum obchodu a remesiel 

3. hradisko 

4. tesár, stolár, debnár 

5. atómová elektráreň 

6. kováč, zbrojár 

7. solárna elektráreň 

8. hrnčiar 

9. zlatník 

10. džunka 

a) drevo 

b) hlina 

c) železo 

d) atóm 

e) praveké a staroveké sídlisko 

f) zlato 

g) mesto 

h) plachetnica 

i) slnko 

j) ľan, konope 

 

Zakrúžkuj správnu odpoveď: 

 

1. Objav čoho skvalitnil stravovanie najstarších ľudí? Zakrúžkuj správnu odpoveď! 

a) bol to objav rýchlovarnej kanvice 

b) bol to objav ohňa 

a) bol to objav mikrovlnej rúry 

b) bol to objav drevených hrncov 

2. „Veľké sťahovanie národov“ bolo približne v období: 

a) 2. – 5. storočie po Kristovi 

b) 3. – 7. storočie po Kristovi 

c) 4. – 9. storočie po Kristovi 

d) 6. – 10. storočie po Kristovi 

3. Na svojich cestách Európania objavili nový svetadiel Ameriku. Bolo to v roku: 

a) 1337 

b) 1453 

c) 1492 

d) 1517 

4. Slováci sa na konci 19. st. a na začiatku 20. st. sťahovali do Ameriky najmä: 

a) pre dobrodružstvo 



b) kvôli vzdelaniu 

c) za prácou 

d) kvôli vojne 

5. Prvé príbytky najstarších ľudí boli: 

a) jaskyne a skalné previsy 

b) jaskyne a chatrče 

c) chalupy a skalné previsy 

d) chatrče a chalupy 

6. Mestá sa stali strediskami: 

a) roľníctva a pastierstva 

b) roľníctva a remesiel 

c) pastierstva a obchodu 

d) remesiel a obchodu 

 


