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1.  Az ókor kultúrája

Párosítsa a képekhez a meghatározásokat és az építmények nevét! Írja a táblázatba 

a meghatározások betűjelét, illetve az építmények sorszámát!

1.

3.

2.

4.

A – Római templom, amelyet Agrippa császár építtetett a II. században.

B – Nagyméretű, főként gladiátori játékok megrendezésére alkalmas épület.

C – A kocsiversenyek színhelye, már a királyok korában is létezett.

D –  Itt állt a szenátus épülete, itt tartották a diadalmeneteket a győztes hadvezé-

reknek.

 1. Pantheon

 2. Forum Romanum

 3. Colosseum

 4. Circus Maximus

3.
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2.  A pápaság és a császárság

Párosítsa az eseményeket a fogalmakkal, majd tegye időrendi sorrendbe!

Események:
a) A pápa és a Lombard-liga szövetségben legyőzte a császár seregét.

b) A pápai hatalom felsőbbrendűségét hirdeti a világi hatalommal szemben.

c) IV. Henrik három napig vezekelt télvíz idején egy vár előtt.

d) A mozgalom az egyházi fegyelmet szilárdította meg, és mély lelkiséget köve-

telt az egyházi közösségtől, a hitélet tisztaságára törekedett.

Fogalmak: 1.  Canossa-járás

 2.  Dictatus papae

 3.  Cluny reform

 4.  Legnano-i csata

a)  

b)  

c)  

d)  

5

3.  Hunyadi János törökellenes harcai

Írja az esemény betűjelét a térkép megjelölt 

helyszínéhez!

a) A várat Szilágyi Mihály védte a Száva és 

a Duna mentén.

b) A  hosszú hadjáratot lezáró békekötés 

helyszíne, a szultán Szerbia egy részét átadta 

Hunyadinak.

c) Itt esett el a király, I. Ulászló, és Hunyadi 

vereséget szenved.

d) Hunyadi kormányzósága idején sikertelen   

csatát vívott Szerbiában. 
4
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4.  Az angol alkotmányos monarchia

A  Jognyilatkozat elolvasása után jelölje, hogy a táblázatban szereplő állítás igaz 

vagy hamis!

„…1689. február 13-án őfelségeik jelenlétében […] egy írásbeli nyilatkozatot adtak 

ki, melyet a felső- és az alsóháznak összes tagjai fogalmaztak, amint az itt követke-

zik: 1. Hogy a bitorolt hatalom, ti. a törvényeknek ideiglenesen hatályon kívül helye-

zése vagy a törvények végrehajtásának megakadályozása csupán királyi tekintély 

alapján, a parlament hozzájárulása nélkül, törvénytelen. […]

4. Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel bármily ürügy vagy kiváltságok alapján 

a parlament hozzájárulása nélkül, hosszabb időre és más módon, mint ahogyan a 

megajánlás megszabta vagy meg fogja szabni, törvénytelen.

3. Hogy az alattvalóknak joguk van a királyhoz folyamodni, és az ilyen kérelmezések 

miatt való minden elfogatás és üldözés törvénytelen.

4. Hogy az országban béke idején a parlament hozzájárulása nélkül állandó hadse-

reg felállítása és tartása törvénytelen.

5. Hogy azok az alattvalók, kik protestánsok, saját védelmükre fegyvert viselhetnek. 

[…]

6. Hogy a parlamenti választások szabadok.

7. Hogy a szólás, vitatkozás és tárgyalás szabadságát a parlamenten kívül semmine-

mű hatóság semmiféle helytelen kérdés tárgyává nem teheti.” 
 (Részletek a Jognyilatkozatból)

A királynak abszolút hatalma van.

A királyt a parlament ellenőrzi.

A parlament egykamarás.

Vallási toleranciát engedélyez.

4

5.  Az Erdélyi Fejedelemség

A  leírás Bethlen Gábor korának néhány jellegzetességéről szól. A szöveg alkotója 

tartalmi hibákat vétett. Keresse meg a hibás szövegelemeket! Írja táblázatba a tar-

talmilag téves szavakat (állításokat) a javítással együtt!

„Bethlen Gábor a XVI. század első felében tevékenykedő fejedelem, Erdély arany-

kora az ő nevéhez kötődik. A fejedelem olyan intézkedéseket tett, amely a gazda-

ság föllendüléséhez vezetett: erős pénzt veretett, központi hivatalokat állított fel. 

A  higany, méz, viasz, marha kereskedését bérbe adta. Erős állandó hadseregével 

bekapcsolódott a 15 éves háborúba. Erdély területét 7 vármegyével növelte.”
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A) 

B) 

C) 
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6.  Nagyhatalmak katonai szövetségi rendszere

Válaszoljon a térkép tanulmányozása és a saját ismeretei alapján a következő kér-

désekre!
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  Bismarck szövetségi rendszere

a) Hogyan akarta kivédeni Bismarck Franciaország revanspolitikáját?

b) Melyik ország helyzete bizonytalan a három császár szövetségében?

c)  Sorolja fel azt a három országot, amely az antant meghatározó tagja lesz a XX. 

század elején?

1:  2:  3: 
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Műveletek, tartalmak Pont
Megszer-
kesztett-
ség, nyelv-
helyesség

A tanuló fogalmazása mondatokból áll, a mondatok világosak és egyértelmű-
ek. Az elemzés szerkesztett szöveg, a tartalom logikus kifejtését szolgálja. 
A tanuló  megállapításai  árnyalt  elemzőkészségről  tanúskodnak.  A szöveg 
nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat.

0-8

A feladatban elérhető összpontszám 42
Elérhető vizsgapontszám 21

3. FELADATSOR

I. Rövid választ igénylő feladatok

1.  Az ókor kultúrája

Elemenként 1 pont.
Építmények Fogalmak Kép
Pantheon A 1
Circus Maximus C 4
Forum Romanum D 2
Colosseum B 3

2.  A pápaság és a császárság

Elemenként 1 pont. Helyes sorrend 1 pont.
Események Fogalmak Sorrend
a) 4. d)
b) 2. b)
c) 1. c)
d) 3. a)

3.  Hunyadi János törökellenes harcai

Elemenként 1 pont.
A) – a) Nándorfehérvár 
D) – b) Drinápoly 
E) – c) Várna 
B) – d) Rigómező

4.  Az angol alkotmányos monarchia

Elemenként 1 pont.

3.

pont
4

pont
5

pont
4
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Állítások Igaz Hamis
A királynak abszolút hatalma van X
A királyt a parlament ellenőrzi X
A parlament egykamarás X
Vallási toleranciát engedélyez X

5.  Az Erdélyi Fejedelemség virágkora

Elemenként 1 pont.
Sorszám Hiba Javítás
a) XVI. század XVII. század
b) bérbe adta kereskedelmére monopóliumot vezetett be
c) 15 éves 30 éves

6.  Nagyhatalmak katonai szövetségi rendszere

a) Diplomáciával, szövetséggel elszigetelni.
b) Oroszország
c) 1. Anglia
 2. Franciaország
 3. Oroszország

7.  A századforduló magyar építészete

Elemenként 1 pont.
Epületek Tervezők
1. Alpár Ignác
2. Ybl Miklós
3. Lechner Ödön
4. Steindl Imre

8.  A német nemzetiszocialista és kommunista párt programja

Elemenként 1 pont.

Állítások 1. szöveg 2. szöveg Mindkettő Egyik sem
a) Kirekeszti a társadalom vala-
mely csoportját. X

b) A termelőeszközöket állami 
tulajdonba adja. X

c) Támogatja a világforradalmat. X
d) Vallási toleranciát hirdet. X

pont
4

pont
3
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