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Elérhető pontszám: 100 
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Kedves Versenyző! 
 

Üdvözöljük a Bács-Kiskun Megyei Történelemverseny I. fordulójában. 

Kívánjuk, hogy sikeresen versenyezzen, és hasznos tapasztalatokat 

szerezzen!  

 

A feladatlap kitöltésére 120 perc áll rendelkezésére.  

Figyelmesen olvassa el a feladatokat, válaszait gondolja át, használja ki az 

idejét!  

Írjon olvashatóan, ügyeljen a pontos megfogalmazásra és a helyesírásra! 

Atlaszt vagy más segédeszközt nem használhat.  

 

Jó munkát kívánunk! 

A feladatlapot összeállította:  

Remeczki Imre, történelemtanár, Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium 

 

 



I. Feladat: AZ UTAZÓ  

A következő fiktív szövegrészletek egy-egy ókori épülethez vagy tárgyi emlékhez 

kapcsolhatók! Ismerje fel a szöveg alapján, hogy az mit mutat be, és válaszoljon a 

leírásokhoz kapcsolódó kérdésekre.(Elemenként 1 pont, összesen: 12 pont.) 

1. Nagy folyó mentén jártamban lettem figyelmes egy több emelet magasan, lépcsőzetesen az 

égbenyúló építményre, ami egykoron raktár is lehetett. A helyiek szerint a tetején székel 

Marduk istenség, akit csak az ő papjai látogathatnak meg engesztelő áldozat bemutatásakor. 

a, Az épület neve: ………………………………………………………………………………. 

b, Helyszín (város): …………………………………………………………………………….. 

c, Mit jelent magyarul a város neve? …………………………………………………………... 

d, E helyszín (város) egy nagy birodalom központja volt a Kr. e XVIII. században.  

Ki volt akkor az Igazságos Ítéleteinek Gyűjteményéről is híres uralkodója: 

………………………………… 

2. A Föld egyik legnagyobb folyama mentén haladtam, majd sivatagon át, míg eljutottam eddig, 

a szintén lépcsőzetesen emelkedő építményig, melyet még a Gizai piramisoknál is régebben 

emeltek. A tervezőjét állítólag már életében istenként tisztelték. 

e, Kinek a piramisáról van szó? ………………………………………………………………... 

f, Melyik település közelében található ez az egyiptomi épület? …………………………….... 

3. Évezredekkel ezelőtt épült e sziget egyik legcsodálatosabb épülete, melyet mívesen festett 

oszlopok és színes falak, fürdőszobák és egy hatalmas labirintusszerű alaprajz jellemzett. Egy 

vulkán kitörés utáni szökőár és tűzvész porig rombolhatta. Mitológiájában főszerepet kapott 

egy szörny és egy fonál, valamint a repülés ősi vágya is felsejlett a történetek mögött. 

g, Melyik szigeten állt az épület?.......................................................... 

h, Kinek a neve és egyben uralkodói címe adta az épület fénykorának nevét? ………………... 

i, Melyik mitológiai teremtmény, szörny élt az épületben? ……………………………………. 

4. A műtárggyal a Vatikáni Múzeumban találkoztam, elsőre szinte kivehetetlen kavalkádból 

kitűnt egy kígyóval harcoló személy, és két fia. Az apa, Laokoón, egy város ostrománál mondott 

jóslatával vált szereplőjévé az ókori Hellász egyik legismertebb eposzának. 

j, Melyik város ostromáról szól az eposz? (Ahol Laokoón is élt.)………………… 

k, Melyik görög városállam szervezte a hadjáratot, melynek fellegváráról az adott korszakot is 

elevezték? ............................................................. 

l, Hogy hívták azt a német régészt, aki mindkét város feltárásában fontos érdemeket szerzett? 

.................................................................... (Elég a vezetéknév is!) 



II. Feladat: SZOLÓN SZÓL 

A híres athéni bölcsről szóló szöveg sajnos összekeveredett egy másik görög politikus 

cselekedeteiről szólóval. Válogassa ki, hogy a szövegrészletek közül melyik vonatkozott 

Szolónra, és melyek köthetőek egy másik görög vezetőhöz! (A kiválasztás: elemenként 0,5 

pont, összesen 5 pont. A feladat teljes pontszáma:10 pont.) 

1. „A város határát 9000 részre osztotta… Mindegyikük része akkora volt, hogy egy férfinak 70 

egy nőnek 12 mérő árpát és nedvet adó gyümölcsökből. hasonlóképpen arányos mennyiséget 

teremjen.” 

2. „Adtam a népnek annyi hatalmat, hogy akik elől álltak a kincsekben vagy hatalomban ne 

legyen sérelem a bérük. én nem akarom, hogy a haza földjén hitványnak és kiválónak egyenlő 

része legyen.” 

3. „Valamennyi többi polgárt napszámosnak nevezte el és semmilyen tisztséget nem bízott 

rájuk, csupán a népgyűlés és az ítélkezés útján vehettek részt az államügyekben.” 

4. „…törvényt hozott ezek ellen, hogy aki a városban támadt belviszály esetén nem áll ki egyik 

fél mellett sem, polgárjogaitól megfosztassék és a közösségből kizárassék.” 

5. „…egy további tanácsot is szervezett a négy phüléből oly módon, hogy mindegyik 100-100 

tagot választott.” 

6. „…nem sajnálta polgártársaitól a szabadidőt, viszont teljesen eltiltotta őket a köznapi 

mesterségektől. A földet is helóták művelték meg helyettük.” 

7. „…több újítása közül az első az öregek tanácsának felállítása volt. A huszonnyolc vén mindig 

a királyhoz csatlakozott, ha szembe kellett szállni a demokráciával. 

8. „Az összes vezető tisztséget, ahogy addig is volt a jómódúaknak kívánta fenntartani, az 

államügyek intézést azonban, amelyben a nép eddig nem vett részt, közössé tette.” 

9. „Az első csoportba sorolta azokat, akiknek szilárd termékből (gabona) és cseppfolyósból 

(olaj és bor) összesen 500 mérőjük terem.” 

10. „A gazdagokat megkárosította, amikor érvénytelenítette az adósleveleket, de még inkább 

sértette a szegényeket, mert reményeik ellenére sem rendelt el földosztást.” 

a, Szolónról szóló szövegek sorszáma: ………………………………………………………… 

b, A másik görög politikusról szóló szövegek sorszáma: ……………………………………… 

Válaszoljon a forrásokhoz kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 1 pont.) 

c, Melyik város politikusáról szólnak a NEM Szolónhoz köthető szövegek?  

………………............... 

d, Hogyan hívták ennek a városállamnak a vezető testületét? …………………………………. 

(görög elnevezéssel) 

e, Ki volt az az athéni arkhón, aki a területi elv bevezetésével elérte a „démoszuralom” 

létrejöttét? ……………………………………………..  

f, Melyik évben történt ez? …………………………………… 

g, Miként használjuk ma közismert néven a „démoszuralom”kifejezést? …………………… 



III. Feladat: ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ Kor 

A következő feladatban az ókor fontos évszámait kell megfejtenie, majd válaszolni a 

hozzájuk kötődő kérdésekre! (Elemenként 1 pont, összesen: 12 pont) 

1. „Rendszerváltás” volt Rómában és a görög föld legjelentősebb városában. (Az események 

ugyanazon évben játszódtak le a Földközi-tenger medencéjében.) 

Események időpontja: a,……………………………   

b, Ki volt Athénban a megbuktatott rendszer legismertebb vezetője, aki tevékenységével a 

démoszt erősítette? ………………………………….. 

Milyen berendezkedés következett a „rendszerváltások” után a nevezett helyeken?  

c, ………………………………………         d,……………………………………............ 

 

2. Ha nem lett volna Krisztus születése, akkor „csak kerek 300 év választaná el” e két időpontot! 

Mivel azonban ez megtörtént, az események „1252 évre távolodtak” egymástól! Az egyik egy 

birodalom bukását jelezte (e,), a másik pedig egy térség időszámításának alapja volt (f,)! 

A két dátum: e,………………………           f,……………………… 

g, Melyik birodalom bukását jelenti az e, évszám? 

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

h, Milyen eseményhez köthető az időszámítás bevezetése f, az adott térségben? 

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

 

3. Ha összeadja a Thermopülai-szorosban életüket vesztett spártai katonák számát és azt a 

dátumot, amikor Rómában három neves férfiú először lépett szövetségre egymással, valamint 

az évet, amikor közülük az egyiket sok-sok késszúrással távolították el az élők sorából, akkor 

megkapja egy, a görög városok között zajlott híres háború lezárásának időpontját! 

 

i, A háború lezárásának éve: …………………… 

j, A háború kezdetének éve: …………………… 

k, Melyik félsziget adta a nevét e háborúskodásnak? ………………………………………….. 

l, Melyik állam volt a háborúban vesztes szövetség legismertebb tagja? ……………………… 



IV. Feladat: A KERESZT REJTVÉNYE (Minden helyes beírás 1 pont, összesen: 14 pont.) 

A feladat a kereszténységhez és az ókori zsidó valláshoz köthető, töltse ki a táblázat 

megfelelő sorait, majd válaszoljon a megoldásra vonatkozó kérdésre! A fogalmak a 

számmal jelölt rubrikában kezdődnek, vízszintesen kell beírni azokat! Segítségként 

megadtuk a betűszámot, és karakterszámot is, ha kettős betűt tartalmaz!  

     1.        

  2.           

  3.           

   4.          

    5.         

6.             

 7.            

  8.           

9.             

  10.           

   11.         

  12.           

 

1. A megmásíthatatlan hitelvek elnevezése az egyházban. (5 betű) 

2. „Tengeri nép”, a zsidóság őstörténetében velük szemben kellett megszerezni a törzsterületet. 

(9 betű, 10 karakter) 

3. Római uralkodó, aki a kereszténységet államvallássá nyilvánította. (latin név, 10 betű) 

4. Az első egyetemes zsinat helyszíne. (5 betű) 

5. Az egyházi tisztviselők, a papság összefoglaló elnevezése az ókeresztény korban. (latin szó, 

6 betű) 

6. Egyistenhit. (11 betű) 

7. Az Ő ítélete küldte Jézust a keresztre. (családi neve, 7 betű) 

8. Izrael híres királya, aki parittyával győzte le erősebb ellenfelét. (5 betű) 

9. A keresztény vallás gyakorlását engedélyező római császár. (latin név, 12 betű) 

10. A Jézus Krisztus cselekedeteit bemutató 4 könyv, az Újszövetség alapja. (10 betű) 

11. Pál apostol eredeti neve. (4 betű) 

12. Jézus tanítványainak elnevezése. (9 betű) 

 

a, A megfejtés: ………………………………………………………………………… 

b, Hogyan viselkedett a keresztényekkel? ……………………………………………………... 

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

 

 

 

 



V. Feladat: COOLTÚRA  

A következő feladatban a görög és a római kultúra egy-egy jeles elemét látja! Válaszoljon 

a képekhez kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 1 pont, összesen: 14 pont.) 

 

1.  
a, Állapítsa meg mi volt a funkciója a képen 

látható Római Birodalom korában használt 

építménynek?............................................ 

b, Hol található ilyen építmény a mai 

Magyarország területén? 

……………………………………….. 

 

 

 

2.  
c, Milyen eseménynek adhatott otthont a 

képen látható épület?   

…………………………………….. 

d, Melyik kultúrában jelent meg hamarabb ez 

a műfaj? A megfelelő válasz aláhúzásával 

válaszoljon!  

görög – római 

 

 

 

3.  
e, A római történelem melyik korszakához 

köthető az építmény? 

………………………………………………  

f, Milyen célt szolgál?  

……………………………………………… 

g, Nevezzen meg egy konkrét római személyt, 

akinek tiszteletére állítottak ilyet? 

…………………………………………….. 

 

 

 

 



 

4. 
h, Milyen oszlopfőt ismer fel a képen látható 

épületen? …………………………………… 

i, Milyen funkciót töltött be az épület a görög 

mindennapokban? 

……………………………………………… 

 

 

5. 

j, A képen az egyik legelterjedtebb ókori 

misztériumvallás istene látható. 

Ki a bikát ledöfő napisten? 

………………………………………………. 

k, Mit jelképez a bika? 

………………………………………………. 

 

 

6. 

l, Melyik római építmény látható a képen? 

…………………………………………….. 

m, Mi volt a funkciója? 

…………………………………………….. 

n, Melyik folyóba torkollott? 

…………………………………………….. 

 

 

 

 



VI. Feladat: KÖZÉPKOROS 

A következő „zanzásított” szavakból fejtse meg a középkori fogalmakat, majd adja meg 

jelentésüket! A szavakban többszavas fogalmak is előfordulnak, ezeket eleve annyi 

szóba kevertük össze, amennyi a megadott fogalom szószáma! (A fogalmak megfejtése 0,5 

pont, összesen 2 pont. A magyarázat elemenként 1 pont, összesen: 4 pont.) 

a, kazailat mekkdokrán: ………………………………………………………………………... 

b, nuskarcumi lalingro: ………………………………………………………………………… 

c, bérküi hűes: ………………………………………………………………………………….. 

d, damusfelizu: …………………………………………………………………………………. 

e, 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

f, 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

g, 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

h, 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

j, A 4 fogalom közül karikázza be annak a betűjelét, amelyik nem kapcsolható Nyugat-Európa 

történetéhez! (1 pont) 

  



VII. Feladat: HAMISKÁS 

A feladatban állításokat olvashat a témaként megadott korokból, ezek lehetnek igazak, de 

lehetnek hamisak is. Döntse el, hogy melyik IGAZ, melyik HAMIS!  

Figyelem: Ha az állítás bármelyik része hamis, akkor az egész állítás hamis!  

Tegyen minden állítás mellé „X”-et a megfelelő helyre!  

(Elemenként 1 pont, összesen 10 pont.) 

Állítás IGAZ HAMIS 

a, Az egyiptomi piramisok közül a legmagasabb Kheopsz fáraóé volt, 

aki ezzel hatalmát is szimbolizálta. Az épület rabszolgák keserves 

munkájával készült el. 

  

b, Az ókorban többször „előforduló jelenet” volt, hogy valaki(ke)t 

kitettek egy folyóra, és utána megmenekülve népük királyai lettek. Ez 

történt az akkád Sarrukínnal, a zsidó Mózessel és a római testvérpárral, 

Romulusszal és Rémusszal. 

  

c, Arisztotelész talán az ókor legismertebb tanítója volt, tanítványai 

közül kiemelkedő volt Platón, aki folytatta mestere munkáját. 

  

d, A metoikoszok és helóták nem rendelkeztek polgárjoggal az ókori 

Spártában, ellentétben a perioikoszokkal, akik  igaz csak 

segédcsapatokként, de a város védelmében bekapcsolódhattak a 

harcokba és ezért bizonyos többlet jogokkal bírtak. 

  

e, A római magisztrátusok közül a diktátor volt a legnagyobb 

hatalommal felruházott személy, mutatta ezt az a tény is, hogy érkezését 

24 lictor jelezte előre. 

  

f, Sulla és Caesar mellett Octavianusnak sikerült örökös diktátori 

hatalmat gyakorolnia Rómában, de utóbbi erről lemondott, amikor 

császárrá választották. 

  

g, A páli fordulat révén a Kr.e. I. században létrejövő keresztény 

közösségek újabb megerősítést kaptak a tanok megtartásához és egyház 

kiépítéséhez. 

  

h, Az Antoninusok dinasztiája Marcus Antonius, a „filozófus császár” 

idején élte egyik fénykorát. 

  

i, Az iszlám vallás 5 pillére közül a hívők életét a Ramadan havi böjt 

borítja fel talán leginkább, amikor napnyugtától napkeltéig tilos minden 

étkezés és ivás. 

  

j, Az etelközi szállásterületen a Kazár Birodalomban élő magyarok 

átvették a rovásírást, és a kettős fejedelemség is ebben az időben alakult 

ki társadalmukban, másolva a szomszéd nép berendezkedését. 

  

 



VIII: Feladat: ESSZÉ 

Mutassa be saját ismeretei és a megadott források segítségével a magyar honfoglalástól 

az államalapítás kezdetéig tartó időszakot! (A feladat összpontszáma 21 pont.) 

Válaszában térjen ki az alábbi szempontokra: 

 a magyar honfoglalás sikeressége 

 a kalandozó hadjáratok céljai, mozgatórugói, irányai, eredményei és következményei 

 kapcsolatfelvétel a keresztény Európával, a térítő munka nehézségei 

 a magyar államalapítás szükségessége, jelentősége (István királyról NE írjon!)   

 

Források: 

„A német és a bizánci császár szövetkezett a magyarok ellen, de nem sok sikerrel, mert a Német 

Birodalomban belháborúk robbantak ki. Ezt kellett előbb a német császárnak megfékeznie. A 

támadók nem voltak elég erősek, ezért váraikba menekültek. Hirnököket küldtek a 

magyarokhoz, hogy támadják meg a német császárt. Így a magyar sereg elindult Kr.u. 955-ben 

a németek ellen Lehel (Léhl) és Bulcsú vezérlete alatt. 

Minden útjukba kerülő várat, falut felgyújtottak. Végül a királyhű Augsburg várához értek. 

Nem tudták bevenni. Ullrik püspök követeket küldött Konrád császárhoz, hogy védje meg őket. 

A császár gyorsan közbelépett. Kétoldalról körbevette hadaival a magyarokat, harmadik 

oldalról pedig a Lech folyó állta el az útjukat. Közelharcra került sor, amiben a magyarok 

nagyrészét megölték, vagy fogságba ejtették. A két vezér, Lehel és Bulcsú is fogságba került. 

Amikor a király elé vitték őket, Konrád császár halálra ítélte őket. Lehel ekkor így szólt: 

Adjátok ide a kürtömet!Ha belefújtam, majd felelek. A kürtjét meg is kapta Lehel, s amikor 

készült a fújásra, a császár közelébe lépett és homlokon vágta. Olyan erővel, hogy a kürt eltörött 

és a császár meghalt. Így szólt ekkor Lehel a holt Konrádhoz: Előttem jársz, és szolgám leszel 

a másvilágon! A két vezért eztán Regensburgban felakasztották.” (magyar mondák) 

„Kr.u. 957-ben a görög császár megtagadta a magyaroknak az adófizetést, a német területeken 

történt veszteségek miatt. Taksony fejedelem ekkor úgy döntött, hogy Apor vezér irányítása 

alatt csapatokat küld a görög császár ellen. Átkeltek Bulgárián, majd elérték a birodalmat. 

Mindent felgyújtottak, végül elértek Belgrádig. A város azonban bevehetetlen volt. A görög 

császár kiküldött egy katonát, hogy csak egy párharc döntse el, fizetnek-e adót, vagy sem. Ez a 

harcos hatalmas volt és erős. De Apor vezér is megtalálta a megfelelő embert. A magyarok 

részéről Botond, a legkisebb közülük, állt ki. Hogy hatalmas erejét bebizonyítsa, a város 

érckapuját egy lándzsával kilyukasztotta. A küzdelem csak rövid ideig tartott, mert Botond úgy 

hozzávágta a görögöt a földhöz, hogy az nyomban kiadta a lelkét. A magyarok azonban hiába 

kérték az adót, a császár csak nevetett rajtuk, hiszen városa bevehetetlen volt. Erre a magyarok 

kifosztották, felgyújtották az egész országot és hazatértek.”(magyar mondák) 

 

 „első fejük az árpád-nemzetségből sorban következő fejedelem, de van két másik is, a gyula 

és a horka, akik bírói tisztséget viselnek, de van fejedelme minden törzsnek is”. 

(Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár) 



„Taksony fia, Géza herceg az Úr megtestesülésének 963. évében – isteni intéstől megérintve – 

a pogányság szertartásainak megsemmisítéséről és az Isten iránti tisztelet gyarapításáról kezdett 

gondolkodni” (A Zágrábi Krónika feljegyzéseiből) 
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Pontozólap: 

Feladat száma és neve: Elérhető 

pontszám 

Élért 

pontszám 

I. AZ UTAZÓ 12  

II. SZOLÓN SZÓL 10  

III. ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ Kor 12  

IV. A KERESZT REJTVÉNYE 14  

V. COOLTÚRA 14  

VI. KÖZÉPKOROS 7  

VII. HAMISKÁS 10  

VIII. ESSZÉ 21  
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