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Helyi szakaszvizsga – Vörösmarty Mihály Gimnázium – 2012. május 5. 

 

A csoport 

 
1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) 

 

despotizmus: 

 

 

 

consul: 

 

 

 

szerviens: 

 

 

 

kilenced: 

 

 

 

inkvizíció: 

 

 

 

 

2. Egészítsd ki a táblázatot!      (10 pont) 

 

Idő Helyszín Személy Esemény 

 Thermopülai szoros 
Leonidasz spártai 

király 
 

  
Konstantinusz 

császár 

Az első egyetemes 

zsinat 

1396  
Luxemburgi 

Zsigmond 
 

 Anglia Földnélküli János  

 Mekka  

Az iszlám vallás 

alapítóját elűzik 

Mekkából, az iszlám 

időszámítás kezdete 
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3. A feladat az ókor vallásaira vonatkozik. Válaszolj a kérdésekre! (8 pont – Elemenként 1 pont) 

a. Válaszd ki a felsorolásból a képekhez tartozó neveket, és írd számjelüket a képek alá! 

(Egy számot beírtunk. Két név kimarad!) 

 
 

1. Menkauré fáraó Hathor istennővel és egy felső-egyiptomi kerületet megszemélyesítő 

nőalakkal 

2. Buddha 

3. Jézus Krisztus 

4. Mózes 

5. Pál apostol 

6. Zeusz 

 

b. Melyik képnek a betűjele tartozik egy monoteista valláshoz? 

 

 

 

c. Írd az odaillő képek betűjelét a térképen jelzett mezőkbe! 
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4. A feladat a Julius Caesar tevékenységével kapcsolatos. Egészítsd ki a szöveget a hiányzó 

adatokkal (fogalmakkal, nevekkel, évszámokkal)!   (5 pont) 

 

A ………………………-féle rabszolgafelkelés után az ellentétek a Római Birodalom legfelsőbb 

vezetésén belül is folytatódtak. Kr. e. 70-ben Pompeius és a rabszolgákat legyőző Crassus lett 

…………………, Pompeius azonban hamarosan szembe került a senatussal. Ebben a helyzetben tűnt fel a 

színen Julius Caesar, a néppárt híve, aki felismerte a pillanat politikai jelentőségét. Így született meg Kr. e. 

60-ban az ………………………………………, a három politikus titkos szövetsége a senatus ellen. A 

megegyezés értelmében Caesar Kr. e. 59-ben consul, ezután Gallia …………………… proconsulja lett. A 

szövetség nem volt tartós. Crassus a harcokban elesett, Pompeius pedig ismét a senatus mellé állt. Caesar 

Kr. e. 49-ben a Rubiconon átkelve ………………… ellen indult. Pompeius seregeit leverte, és a döntő 

ütközet után Kr. e. 48-ban Caesar lett a birodalom egyedüli ura. 

5. A feladat a középkori városok történetéhez kapcsolódik. Az ábra a középkori város 

társadalmát és fontosabb intézményeit, tisztségviselőit mutatja be. Írd be a megfelelő fogalmak 

betűjelét az ábra üres mezőibe! Egy fogalom kimarad!    (4 pont.) 

 

 
 

a) kereskedők     b) plébános     c) legények, inasok 

d) városi tanács    e) jobbágyparasztok 

6. A feladat a mezőgazdasági technika X–XI. századi fejlődésével kapcsolatos. Válaszolj a 

mezőgazdasági technikának a X–XI. században bekövetkezett fejlődésére vonatkozó kérdésekre a 

források és ismereteid segítségével!     (3 pont) 

 
„A gyakran kerékkel ellátott aszimmetrikus nehézeke, melynek régészeti nyomai már a IX-X. 

századból ismeretesek, nemcsak az elvetendő mag földbe juttatását biztosította, hanem a föld mélyebb 

rétegeit is megforgatva elősegítette a sikeresebb termést. A nehézeke nagyobb befektetést, több igaerőt 

igényelt.” (Nagy Balázs, történész) 

a) Magyarázd meg röviden, hogyan függött össze a szügyhám alkalmazása a nehézeke elterjedésével! 

 

 

b) Írd le röviden, miért hagyták ugaron a föld egyik részét a nyomásos gazdálkodásban! 
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c) Melyik az a jelenség, amely egyszerre volt legfontosabb ösztönzője és következménye is a 

mezőgazdasági technika X–XI. századi fejlődésének? Húzd alá a helyes választ! 

 

a népesség növekedése    a céhek kialakulása  

   

a távolsági kereskedelem fellendülése 

 

7. A feladat Károly Róbert gazdaságpolitikájára vonatkozik. A források és ismereteid alapján 

válaszolj az alábbi kérdésekre!      (5 pont) 

 

 
 

a) Sorold fel, milyen termékeket exportál hazánk Lengyelország irányába!  

 

 

b) Sorolj fel két terméket, melyet hazánk nyugati irányából importál! 

 

 

c) Írd a forrásrészletek mellé a megfelelő fogalmat! 

 

1. „Ha elődeink által jóváhagyott régi szokás szerint a köteles vámot megfizetitek, s a 

szávai rév mellett épített várunk alatt a harmincadot megadjátok, egész országunkban 

szabadon és biztonságban jöhettek mehettek embereitekkel királyi hitünkre.” 

 

2. „Tudjátok meg, hogy országunk főpapjai, bárói és nemesei egymás közt beható és 

egyértelmű megbeszélést folytatván, elénk járulva alázatosan azt kérték tőlünk, hogy 

mivel kamaránk silány pénze országunk lakosságát igen sújtja, országunk egykori 

jólétének helyreállítására s a közérdek javára, maradandó értékű és egész 

országunkban mindenütt forgó új, jó pénzt veressünk.” 

 

3. „Elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden megyében, minden egyes kapu után, 

amelyen szénával vagy gabonával megrakott szekér képes befordulni vagy azon át 

kijönni [...] a kirovás megtörténte után 15 napon belül, a kamara haszna címén, az 

előbb említett kamaráknak 18 dénárt a kamarák ispánjának kezéhez kell szolgáltatni 

és fizetni.” 
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8. A feladat a XV. századi magyarországi törökellenes küzdelmekhez kapcsolódik. A forrás és 

ismereteid segítségével válaszolj a kérdésekre!     (3 pont) 

„A következő napon […] amint megvirradt, a mieink máris megpillantották Mohamed ostromra kész 

seregét. Először is kivételesen nagy ércágyúkból kilőtt kövekkel a törökök a falakat megállás nélkül 

döngették és rongálták, míg azok végül többnyire összeomlottak. A mieink, bár kényszerűségből felhagytak 

a fal védelmezésével, makacsul védték a belső területet. Miután mind két részről közel négy órán át 

keményen harcoltak, egy hatalmas török csapat utat törve a falak romjain keresztül […] betört a városba. 

Corvinus […] az övéihez sietett; biztatta, lelkesítette, tüzelte őket […] Elérte tehát, hogy a mieink megújult 

küzdelemben a török támadásnak bátran ellen álltak […] Késő estig harcoltak, akkor a halhatatlan Isten 

megadta, hogy a mieink hatalmas támadása az ellenséget a városból kiűzte arrafelé, ahol oda betört. 

Mohamed, amint észrevette ezt, felhagyva az ostrommal eltávozott.” (Petrus Ransanus: Nándorfehérvár 

ostromáról) 

a) Mi a közismert teljes neve a szövegben szereplő Corvinusnak, az országos főkapitánynak? 

 

b) Húzd alá a helyes állítást az alábbiak közül! 

 

Mohamed elfoglalta a várat.    Mohamednek kiváló tüzérsége volt.  

  

A vár a Dráva és a Száva összefolyásánál feküdt. 

 

c) Mikor volt (év) a vár ostroma?  
 

9. Esszékérdés.          (12 pont) 

A feladat Magyarország tatárjárás utáni újjáépítésével kapcsolatos. Fogalmazd meg a források és 

az ismereteid segítségével, miért nevezi a történelmi hagyomány IV. Bélát második honalapítónak! 

 

  
Bevándorlás Magyarországra 1242 után         

     Szepesvár. Az erődítményt 1249-ben említik először a források;  

 

„…midőn az egek ura […] a bűnök miatt megengedte, hogy a keresztény népet a tatárok ostorozzák, 

országunk pedig ugyane tatár vész kegyetlenül és megállíthatatlanul tomboló vadságát elszenvedte[…], 

híveink, Nyitra vár polgárai e szerencsétlenség idején […] éber vigyázattal törekedtek Nyitra várát 

megőrizni […]. 

Szolgálataik viszonzásául […] nekik és leszármazottaiknak folytonosan a fehérvári polgárok szabadságát 

adtuk. A maguk közül időről időre állítandó városbíró tizenkét esküdttel minden vagyoni, polgári és 

bűnügyben a mondott fehérvári polgárok módjára ítélkezhet […] Továbbá, hogy számuk növekedjék, a 

várban szabad vásárt adunk nekik, melyet mindig keddi napon tartsanak […] Azonkívül ugyanezen 

nyitrai vendégeinknek királyi földeket adunk, adományozunk […]. ” (IV. Béla oklevele a nyitrai 

hospeseknek; 1248) 
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