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Bács-Kiskun megyei Történelemverseny 

II. Forduló (középdöntő) 

2017/2018  tanév          

 

 
 

 

 

 

 

 

A versenyző kódjele:  

Elérhető pontszám: 110 

Elért pontszám: 
 

 

Kedves versenyző! 
 

Üdvözöljük a Bács-Kiskun Megyei Történelemverseny II. fordulójában. 

Kívánjuk, hogy sikeresen versenyezzen, és hasznos tapasztalatokat 

szerezzen.  

 

Két óra alatt kell kitölteni a feladatlapot. Figyelmesen olvassa el a 

feladatokat, válaszait gondolja át, használja ki az idejét! Írjon olvashatóan, 

ügyeljen a megfogalmazásra és a helyesírásra!  

Atlaszt vagy más segédeszközt nem használhat.  

 

Jó munkát kívánunk! 

A feladatlapot összeállította: Remeczki Imre, történelemtanár, Sárospataki Árpád Vezér 

Gimnázium  
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1. FELADAT 

A forrás elolvasása után válaszoljon a hozzá kapcsolódó kérdésekre! (elemenként 1 pont, 

összesen 6 pont) 

„Rábeszélésével sikerült őket kibékítenie, és hármuk egyesüléséből olyan legyőzhetetlen 

hatalmat teremtenie, amellyel leigázta a római senatust és népet, s ily módon nem őket tette 

egymás által nagyobbakká, hanem általuk önmagát a legnagyobbá, mert mindkettejük 

támogatásával, fényes sikerrel consullá választották”(Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok) 

a, Ki a forrásban szereplő személy, aki a „legnagyobbá” vált? 

………………………………………………………….. (teljes név) 

b, Nevezze meg, kikre vonatkozott a „mindkettejük támogatásával” kifejezés? 

1. ……………………………………….  2. ……………………………………… 

c, Miként nevezték a Rómában a „hármuk egyesüléséből” megalakult szövetséget? Adja meg 

ennek a fogalomnak a magyar jelentését is! 

1. latinul:…………………………………………………………….. 

2. magyarul:…………………………………………………………. 

d, Ha forrásban főszereplő személy Kr. e 100-ban látta meg a napvilágot, akkor hány éves 

volt a szövetségkötésük idején? 

Év:……… 

2. FELADAT 

A feladat az iszlám valláshoz kapcsolódik! Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó 

kérdésekre! (elemenként 1 pont, összesen 4 pont) 

„Ti hívők! Előíratott nektek a böjtölés, amiként előíratott azoknak, akik előtettek éltek. Talán 

istenfélők lesztek. Böjtöljetek bizonyos számú napig! Ha valaki közületek beteg, vagy úton 

van, akkor azonos számú napig kell böjtölnie! Akik pedig képesek lennének böjtölni, de nem 

teszik, azok megváltással tartoznak, s ez egy szegénynek a tápláléka.” 

a, Mi a „könyv” címe, amelyből a fenti idézet származik?.................................................... 

b, Az iszlám vallás „pillérei” közül, mi a pontos neve a böjtölésnek, amely egy hónap 

elnevezése is volt? …………………………………………. 

c, Hány további olyan rendelkezést kellett betartani a hívőknek, amely az alapvető 

parancsolatok közé tartozott? …………. 

d, Melyik másik világvallás hagyományai között találjuk még meg a böjtölést? 

………………………………………….  
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3. FELADAT 

A következő feladatban szerzetes- és lovagrendekkel kapcsolatos szövegrészletet kell 

kiegészíteni az évszámokkal, nevekkel, fogalmakkal! (elemenként 0,5 pont, összesen 10 

pont) 

Az ………….. –ben (év)  Monte Cassino hegyén szerveződő szerzetesrend 

…………………………………… (személynév) regulája alapján a gyakorlatias feladatokat 

adott a közösségeknek. Kolostoraik behálózták egész Nyugat-Európát, a leghíresebb ezek 

közül a X. század elején alapított ……………………….. (helységnév) volt, amely 

kiindulópontja lett az egyház XI. században kezdődő reformjának. A soraikból származó VII. 

Gergely pápa, fellépett az ……………………………………. (fogalom) jogáért, és az 

erkölcsi élet megszilárdítása érdekében bevezette a ……………………………….. (fogalom), 

a papi nőtlenséget. A század végén ebből a szerzetesrendből újabb hasonló szabályokat 

követő rendek alakultak, 1098-ban francia erdőségekben jött létre a 

……………………………….. (rend neve), majd hamarosan a Szent Ágoston reguláját 

felvevő, ……………………………………. (rend neve). A Szentföld meghódítása után a 

térségben az egyházat és a zarándokokat támogató lovagrendek alakultak. Elsőként, a ma 

Máltai Lovagrendként ismert ………………………………. (rend neve) hoztak létre 

ispotályokat (kórházakat), hamarosan követték őket a Szent Sír védelmére rendelt 

……………………………….. (rend neve). A harmadik szentföldi alapítású lovagrend 

később a Magyar Királyságban is komoly pozíciókat szerzett II. András király uralkodása 

idején, a …………………………………….. (rend neve) tagjait az északi, lengyel területekre 

űzték, ahol önálló államot is alapítottak. A XIII. században fellépő eretnek mozgalmak 

hatására, új típusú szerzetesi mozgalom kezdődött. A városokban alamizsnákat gyűjtő 

testvérek szervezeteit, …………………………………. (fogalom) rendeknek nevezzük. Ilyen 

volt az inkvizíciót is irányító, ……………………………………. (rend neve) és az 

……………………………………………………. (személynév) által létrehozott és III. Ince 

pápától elismerést és regulát kapó …………………………………… (rend neve). A 

szerzetesrendek a magyar egyházi élet működését is segítették, az egyház magyarországi 

jelenlétével egyidősek első kolostoraik a bencéseknek, de később szinte valamennyi rend 

alapított rendházakat az országban. Zircen és Bélapátfalván a ………………………………… 

(rend neve) míg például Jászón vagy Csornán a ……………………………………. (rend 

neve) tagjai jelentek meg. A XIII. század közepétől a ……………………………………… 

(személynév) által közösséggé szervezett ……………………………….. (rend neve) magyar 

alapítású rendje, budaszentlőrinci kolostorukból indult Európát behálózó útjára. A 

lovagrendek között szintén felbukkan olyan, amelynek megalapítása egy magyar uralkodóhoz 

köthető. A ……………………………………. (személynév) király által 1408-ban életre 

hívott, 24 főből álló testület a ……………………………………. (rend neve) nevet viselte.   
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4. FELADAT  

A feladat az Aranybullához köthető. A kép és a szöveges forrás segítségével válaszoljon a 

kérdésekre! (elemenként 0,5 pont, összesen 10 pont) 

 

 

I. a, Melyik uralkodónk képe látható a pecsét előlapján? Adja meg pontos uralkodási 

évszámát! 

1. Név:.............................................................. 2. Évszám: …………………………….. 

b, Mire utal a pecsét hátoldali képén a pajzs rajzolata? …………………………………… 

c, Mi valójában az Aranybulla jelentése? …………………………………………………… 

d, Hozzon egy egyetemes történelmi példát a XIV. századból, egy hasonló oklevél kiadására! 

………………………………………................ 

e, Ki volt a kibocsájtó uralkodó? Családnevével együtt kérjük a nevének megadását! 

……………………………………………………………….. 

f, Melyik országban uralkodott ténylegesen ez a király?…………………………………… 

g, Hol került sor a XIII. században az Aranybullához tartalmi elemeiben hasonló oklevél 

kiadása? ……………………………………….. 

h, Mi volt ennek az oklevélnek a latin neve? ………………………………………………. 

i, Hány évvel a magyar Aranybulla előtt adták ki? …………………….. 
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„Rendeljük, hogy a szent király ünnepét minden esztendőnként, ha csak valami nagy nehéz 

ügyek gondja vagy betegségünk meg nem tilt minket, Fehérvárat tartozzunk megülni. 

1. §. És ha mi ott nem lehetnénk, a nádorispán kétség nélkül ott leszen érettünk és a mi 

képünkben minden ember dolgát meghallgatja; és az egész nemesség, valaki akar, szabadon 

oda gyűlhessen.” 

II. a, Kire utal a szövegben található „szent király” kifejezés? 

…………………………………………………………………. 

b, Melyik országos tisztségviselő helyettesítheti a királyt, annak távolléte esetén? 

…………………………………………………………………. 

„Ha valamely nemes ember fiumagzat nélkül hal meg, birtokának negyed részét leánya kapja: 

a többivel azt mivelje, a mit neki tetszik. 

1. §. Ha pedig testamentum nélkül történik halála, valamely közelebb való atyjafiai vannak, 

azoké legyen, és ha teljességgel semmi nemzetsége nem volna, a királyra szálljon birtoka.” 

c, Melyik uralkodónk, és mikor fogja módosítani az oklevél ezen cikkelyét? Milyen nevet kap 

majd az új törvény? 

1. Uralkodó neve: ……………………………….. 2. A változtatás éve: …………………. 

3. A új törvény neve: …………………………………… 

„Ha pedig a király az országon kivül akarna hadakozni, a nemesség ne tartozzék vele menni, 

hanem ha a király pénzén; és valamikor haza térend, a nemeseken hadi birságot ne vegyen. 

1. §. Ha pedig ellenség támadna haddal az országra, általánfogva mindnyájan tartozzanak 

elmenni. 

2. §. Azonképen, ha az országon kivül akarnánk hadakozni és mi is a haddal mennénk, 

minden, valakinek ispánsága vagyon, a mi pénzünkön velünk jőni tartozzék.” 

d, Hová vezetett hadjáratot „országon kívül”, 1., amikor a feleségét a bárók meggyilkolták, 2., 

apjának tett ígérete szerint? 

1. ………………………………………  2. ……………………………………….. 
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„És hogy ezen mi tőlünk engedett szabadság és ezen rendelésünk mind a mi időnkben, mind 

az utánunk következők idejében örökké erős legyen, irattuk egy igén hét levélbe, és 

megerősitettük a mi arany pecsétünkkel; ugy, hogy egyik levél küldessék a pápa urnak és ő is 

irassa bé az ő lajstromába; a másikat az Ispotályban, a harmadikat a Templomban tartsák; a 

negyedik maradjon a királynál; az ötödik az esztergomi káptalannál, a hatodik a kalocsainál 

álljon; a hetediket őrizze a nádorispán, ki az idő szerint leszen. 

2. §. Hogyha pedig mi, vagy az utánunk következendő királyok közül valaki ezen mi 

szerzésünknek ellene járna valaha, ez a levél adjon szabad hatalmat mind a püspököknek, 

mind más jobbágyuraknak és országunkbeli nemeseknek mindnyájan és egyen-egyen, 

jelenvalóknak és jövendőbelieknek és az ő megmaradékoknak, hogy mind nekünk, mind az 

utánunk következendő királyoknak minden hűtelenség szégyenvallása nélkül 

ellentállhassanak és ellentmondhassanak mind örökké” 

e, Hányadik cikkelyét idéztük a bullának a fentebbi szövegrészletben?............................... 

f, Milyen egyházi méltóságviselők őrizték a bulla 5. és 6. példányát?................................... 

g, Kikre vonatkozik a 2. §-ban említett „jobbágyurak” kifejezés? 

………………………………………………………………………………………………….. 

5. FELADAT  

A következőkben a tatárjárásról és következményeiről lát képeket! Válaszoljon az 

ezekhez kapcsolódó kérdésekre! (összesen 10 pont) 

 5/1. kép 

a, Melyik csata ábrázolását látja az 5/1. képen? Mikor volt az ütközet (év, hó, nap)? Milyen 

taktikát alkalmaztak a magyarok az összecsapásban? 

1, csata helyneve: ………….................. (0,5 pont) 

2, A csata időpontja:………… (év)…………………(hó)…….(nap) elemenként 0,5 pont 

3, az alkalmazott taktika neve: ………………………………………. (1 pont) 
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 5/2. kép 

b, A Képes Krónika képe alapján nevezze meg kit ábrázol a „hátratekintő koronás 

lovas”………………………………………… (1 pont) 

c, Nevezzen meg a lehetséges üldözők közül, legalább egyet név szerint! 

............................................................................(1 pont) 

d, Melyik, a tatárjárás előtt befogadott nép, jellegzetes viselete volt a „tatárok” által a képen 

viselt süveg? …………………………...(1 pont) 

 

 5/3. kép 

e, Kikkel keveri össze a szerző ruházatuk alapján, az 5/3. képen látható „tatárokat,”? 

………………………………………….(1 pont) 

f, Hányadik századi események befolyásolták a szerzőt az ábrázolásban? ……….(1 pont) 

g, Említsen egy olyan eseményt a szerző korából, amely alátámasztja a képi ábrázolást! 

………………………………………………………………………………………….(1 pont) 
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h, Milyen az 5/2 és az 5/3. képen is feltűnő motívum, elem, utal a tatárjárás utáni újjáépítés 

legfontosabb intézkedésére? ……………………………………………...(1 pont) 

 

6.FELADAT 

A következő feladat a nagy kereskedelmi útvonalakhoz köthető! Az Európát ábrázoló 

vaktérképre rajzolják be, jelöljék a megadott városokat és útvonalakat! A RÖGZÍTETT 

VÁROSOKAT ÉS ÚTVONALAKAT A MEGADOTT BETŰJELEKKEL JELÖLJÉK 

A TÉRKÉPEN! (minden helyes jelölés 1 pont, összesen 10 pont) 

 

A: Selyemút, (karavánút) B: Levantei, tengeri útvonal, C: Hansa, tengeri útvonal, D: 

Konstantinápoly (Bizánc), E: Velence, F: Genova, G: A levantei és Hansa kereskedelmet 

összekötő szárazföldi útvonal, H: Champagne, I: Brugge, J: Hamburg  
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7. FELADAT 

A feladat Hunyadi János harcaira és nemzetközi körülményeire utal. A térképvázlaton 

jelölt helyszínek felismerésével válaszoljon az azokhoz kapcsolódó kérdésekre! 

(elemenként 1 pont, összesen 10 pont) 

 

1. számmal jelölt (erdélyi) első vesztes csatahely neve:……………………………………... 

2. számmal jelölt város neve:…………………………………………………………………. 

3. számmal jelölt térség neve:………………………………………………………………... 

4. számmal jelölt hadjárat neve:…………………………………………………………….. 

5. számmal jelölt város neve:………………………………………………………………… 

a, Ki volt a török szultán Erdély 1442. évi megtámadása idején? ………………………… 

b, Melyik uralkodónk esett el az 5. számú helyen vívott ütközetben? ……………………. 

c, Hány évvel Bizánc elfoglalása után támadtak a törökök a déli határon?......................... 

d, Ki volt az 1456. évben megszervezett keresztes hadjárat legendás szerzetes vezetője? 

…………………………………………………………. 

e, Hányas számmal jelölt helyszínhez volt köthető az önálló szerb állam megszűnése?.......   
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8. FELADAT 

A feladat a középkori városról szól. A képek alapján válaszoljon a kérdésekre! (összesen 

10 pont) 

 

a, Mi szimbolizálta a város önállóságát a képen látható elemek közül? …………………. 

b, Milyen művészeti stílusban készült a város legnagyobb egyházi épülete?....................... 

c, Milyen tevékenységet folytattak a város leggazdagabb polgárai?.................................... 

d, Soroljon fel 3 olyan kiváltságot, amellyel elsősorban a „c” pontban említett réteg tudott 

élni!     (elemenként 0,5 pont) 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

e, A felsorolt állítások közül húzza alá azokat, amelyek igazak a középkori városra! (ha a 

mondatnak csak egy része is hamis, akkor az egész hamis!)     (elemenként 0,5 pont) 

1. A középkori városok kialakulásában döntő szerepe volt a korszak mezőgazdasági és 

technikai forradalmának. 

2. A tengerpartokon jöttek létre leghamarabb a középkori típusú városok, mert itt született újjá 

leggyorsabban a kereskedelmi élet. 

3. A városokban működő gildék egyfajta érdekvédelmi szervezetként védték a kézműveseket. 

4. Minden városban élő ember szabaddá vált, ha 1 évet és 1 napot el tudott tölteni a városfalak 

között, majd ezután teljes jogú polgárként, részt vehetett a város közügyeinek intézésében.  
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5. A kommunamozgalmak elsősorban a földesurak és az egyház ellen indultak meg, ezzel 

akarták elérni a városok és polgáraik önállósodását. 

6. A legfontosabb városi jogok közé sorolhatjuk az önálló jogszabályalkotást, a szabad 

polgármester, bíró és plébános választást. 

 

f, Milyen iparszervezési formát lát a képen? ………………………………………………. 

g, Határozza meg egy fogalommal, ki lehet a díszesebb ruházatban dolgozó személy? 

………………………………………………… 

h, Kiknek az érdekében jött létre ez az iparszervezési forma? ……………………………. 

i, Mit akadályoztak meg azzal, hogy az árakat, a minőséget, és mennyiséget szabályozták? 

……………………………………………………………………………… 
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9. FELADAT 

A következő feladatban a korszakban kialakult korstílusok egy-egy jeles alkotását, 

alkotóját, vagy elemét mutatjuk be a képeken! Válaszoljon a képekhez kapcsolódó 

kérdésekre! (elemenként 1 pont, a „j” pont elemei 0,5-0,5 pont, összesen 10 pont) 

 

(Botticelli: Vénusz születése) 

a, Melyik stílusirányzathoz köthető az alkotás?................................................................ 

b, Milyen, az irányzatra jellemző, jellegzetes kompozíciót ismer fel az alakok elhelyezkedése 

alapján?................................................................... 

 

 

c, Hogyan nevezik a képen látható stíluselemet? …………………………………………. 

d, Melyik stílus alkalmazta először ezt a megoldást? …………………………………………. 
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 (A pisai ferdetorony) 

e, Melyik korstílushoz köthető az épület? …………………………………………. 

 

  

f, Milyen stíluselemet lát a képen? 

Nevezze meg szakkifejezéssel! ………………………………………….. 

  



14 
 

 (Dante Alighieri arcképe) 

g, Melyik korstílusban alkotott a képen látható személy?.................................................... 

h, Melyik nemzeti nyelv megteremtőjének tartják?.............................................................. 

 

 (A firenzei dóm) 

i, Melyik, a korstílusban újra alkalmazott építészeti elem kap hangsúlyt a képen? 

……………………………………………………….. 

j, Melyik korábbi korszakok elemeit használta, újította fel ez a stílusirányzat? 

1. ……………………………. (0,5 pont)  2. ……………………………. (0,5 pont) 
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10. FELADAT 

Szakirodalmi totó. Minden egyes kérdésre 3 lehetséges válaszelemet talál. Karikázza be 

a helyesnek ítélt válaszok jelét (1, X, 2)! 

A jobbágyi terhek egy részét a terményjáradékok tették ki. Ezek között ünnepi ajándékokat 

is találhatunk. Mi volt ennek a járadékfajtának a latin neve? 

1 descensus X terragium 2 munera 

„A türkök hét törzsből állottak, de sem saját, sem idegen fejedelmük felettük soha nem volt, 

hanem valamiféle vajdák voltak közöttük…” Ki írta a fenti sorokat? 

1 Bíborbanszületett Konstantin X Bölcs Leó 2 Dzsajháni 

István királlyal kapcsolatban használták a „miles Christi” jelzőt. Mit jelent? 

1 Krisztus katonája, a hit 

bajnoka 

X Krisztus tanítványa, 

segítője 

 

2 Krisztus barátja 

A boldogként tisztelt személyek egyike a tatárjárás során, egy pesti kolostorban halt 

mártírhalált. Ki ő? 

1 Remete Szent Pál X Csák Móric 2 Bánffy Buzád 

Mikor halt meg Salamon magyar király? 

1 1080 X 1087 2 1095 

Melyik magyar király segítette fegyveresen is a Latin császársággal szemben Boril bolgár 

cárt? 

1 III. Béla X III. István 2 II. András 

A jobbágytelek után járó pénzjáradékot a jobbágy több részletben fizette. Melyik ünnep 

napján NEM volt fizetési kötelezettsége? 

1 Szent György X Szent Mihály 2 Szent István 

Kristó Gyula szerint melyik folyó vidékén lehetett a 14. század elejéig nyomon követni 

odaköltöző magyarok jelenlétét? 

1 Pó X Léna 2 Kur 

Mit jelent a latin „immunitas” kifejezés? 

1 adómentesség X kapuadó 2 rendkívüli adó 

Melyik szent életének eseményeit írja le a „Négy szolgálólány elbeszélése”? 

1 Szent Margit X Szent Erzsébet 2 Sziléziai Szent Hedvig  
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11. FELADAT (esszé) 

Mutassa be Hunyadi Mátyás bel-és külpolitikai törekvéseit a források felhasználásával! 

„Nemkülönben a fizetés portánként legyen, mégpedig úgy, hogy ha egy egész telken vagy 

ülésen – hozzáértve azt a földet, amely ehhez a telekhez tartozik – egy portán belül csak egy 

(család) lakik, az fizessen 20 dénárt. Ha pedig ketten kapnának egy telket és egy telek földjét 

egy portán belül, mindkettőjük fizessen egy és egy fél porta szerint. Ha pedig még többen 

lennének, értsd: hárman, akkor is egy és egy fél porta szerint fizessenek, ha négyen, akkor 

kettő szerint, és így tovább, bármi módon legyen is megosztva köztük a föld […] Az pedig, 

akinek egymagának van két vagy több teleknyi földje, fizessen két vagy több portának 

megfelelően.” (Mátyás király 1467. évi dekrétumából) 

 

„[…] a katonaság nálunk három rendre oszlik, az első a nehézlovasok, ezek minden 

negyedévre 15 aranyat kívánnak minden ló után, másképp nem kaphatók. A másik rend a 

könnyűfegyverzetű lovasság, másként a huszárok, ezek lovankint 10 aranyat akarnak 

negyedévenként, másként nem kaphatók. A harmadik rendet a gyalogság alkotja, mégpedig 

különféle osztályokban megkülönböztetve. Némelyek ugyanis könnyűgyalogosok, mások 

nehézfegyverzetűek, némelyek pajzsosok. Vannak még ezen kívül puskások […]”  

(Mátyás egyik 1480-as leveléből) 
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10. FELADAT Megoldás: 
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Pontozólap: 
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