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

 

B csoport 

 

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

  

monoteizmus: 

 

 

sztratégosz: 

 

 

várjobbágy: 

 

 

ősiség: 

 

 

reconquista: 

 

 

2.  Egészítsd ki a táblázatot!       (10 pont) 

 

Idő Helyszín Személy Esemény 

 Athén  

Az állam 

újjászervezése 

területi alapon 

  
Octavianus és 

Marcus Antonius 

Octavianus tengeren 

legyőzi Marcus 

Antonius hadait, a 

polgárháború vége 

973  
Géza fejedelem és           

I. (Nagy) Ottó 
 

 Canossa 
VII. Gergely pápa és    

IV. Henrik 
 

732   

A frank lovagsereg 

legyőzi az arabokat, 

ezzel megállítja 

Nyugat-Európai 

előretörésüket 
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3. A feladat az ókor nagy civilizációihoz kapcsolódik. Töltsd ki a táblázatot a képek és az 

információk alapján!      (8 pont – Elemenként 1 pont.) 

 
Információk: 

Colosseum, Akropolisz, Buddha, Nagy fal 

 

Kép Mit, kit ábrázol? Civilizáció 

a)   

b)   

c)   

d)   

 

4. A feladat a Nyugatrómai Birodalom bukásával és a népvándorlással kapcsolatos. 
Karikázd be a megfelelő válasz számát a forrás és ismereteid segítségével! (3 pont.) 

„Orestes fővezér a hadsereg élére állt, kivonult Rómából, hogy az ellenség ellen induljon; 

megérkezett Ravennába, és ott-tartózkodása alatt fiát, Augustulust, császárrá tette. Nepos, amint erről 

értesült, Dalmáciába menekült, és ott trónfosztottan meghalt. Miután Orestes a fiát, Augustulust, 

Ravennában a császári trónra emelte, a rugius törzsből való Odoaker, a torcilingusok királya, scirus, herulus 

és egyéb törzsekből toborzott segédcsapataival elfoglalta Itáliát, megölette Orestest; a fiát, Augustulust 

megfosztotta a tróntól, és mindössze azzal büntette, hogy a campaniai Luculluskastélyba száműzte. Így a 

Nyugatrómai Birodalom, amelynek első császára Octavianus Augustus volt a Város alapításának 709. 

évében, ezzel az Augustulusszal elpusztult, az addigi császárok uralkodásának ötszázhúsz éve után. Ezentúl 

a gótok királyai uralkodtak Rómán és Itálián.” (Iordanes: Getica) 

a) Mi lett Augustulus sorsa? 

1. Odoaker megölette     3. császárrá koronázták Rómában 

2. száműzték Ravennából    4. Dalmáciába menekült, ahol trónfosztottan meghalt 
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b) Melyik eseménnyel téveszti össze Iordanes Octavianus hatalomra kerülésének évét? 

1. az actiumi csatával     3. a pharszaloszi csatával 

2. Caesar halálával     4. Jézus születésével 

c) Ki volt Orestes? 

1. római hadvezér     3. keleti-gót király 

2. Hannibál fővezére     4. az utolsó római császár 

 

5. A feladat a honfoglaló magyarság társadalmával kapcsolatos. Egészítsd ki a honfoglalás kori 

magyar társadalomról szóló szöveget a hiányzó kifejezésekkel! Válassz a felsoroltak közül! (Négy 

szakkifejezés felesleges.)        (3 pont) 

 

Szakkifejezések: nomadizmus, kettős fejedelemség, kalandozások, szeniorátus, familiaritás, törzs, hűbér 

 

A X. század sorsdöntő változások időszaka volt. A keleten kialakult félnomád típusú magyar államszervezet 

élén már a honfoglalást követően döntő változás ment végbe: a korábbi a)………………………………… 

rendszerét felváltotta Árpád és utódainak egyeduralma. A hatalmat az immár egyedüli fejedelem és a régi 

nomád arisztokrácia tartotta a kezében. A b)………………………………………-i szervezet egyre inkább 

elveszítette jelentőségét, a hatalom igazi birtokosai a leggazdagabb nemzetségek, nemzetségfők voltak. E 

régi nomád arisztokrácia és a szabad pásztornépesség vett részt a c)………………………………-ban/-ben, 

s a zsákmány a fejedelmi udvart s őket gazdagította. (Fodor István régész írása nyomán) 

6. A feladat a középkori városok társadalmához kapcsolódik. Válaszolj a kérdésekre az ábra és a 

szöveg alapján!        (5 pont) 

 
 

„…Polgárjoggal csak az rendelkezett, aki saját ingatlannal bírt a városban. …Firenze …lakosságának 

több mint háromnegyede, textilipari munkások, napszámosok, szolgák, fuvarosok –, akiknek nem volt a 

városban saját házuk …nekik semmi szavuk nem volt a város ügyeinek intézésében …” (Katus László: 

A középkor története) 

a) Nevezd meg azt a társadalmi csoportot, amely nem vett részt a város irányításában! 

 

 

b) Határozd meg a szöveg alapján a polgárjog feltételét a középkori városokban! 

 

 

c) Nevezd meg, hogy egy középkori városban a polgárjoggal rendelkezők közül 

kiből válhatott bíró? 

 

kik lehettek a nagytanács tagjai?  

 

kikből kerültek ki a szenátus tagjai? 
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7. A feladat a középkori gazdaság fejlődésével kapcsolatos. A talajváltó, a két-, illetve 

háromnyomásos rendszer közül melyikre jellemzőek a következő állítások? Írja a megfelelő ábra 

betűjelét az állítás után!       (4 pont) 

 
 

a) A művelés alá vont területet kimerülésig használták, majd másutt új területet törtek fel: ….. 

b) Ez tekinthető a három közül a legfejlettebbnek: …… 

c) Ugyanazon a földterületen csak két évente termesztettek gabonát: …… 

d) A három közül ez a legintenzívebb talajművelési forma: …… 

 

8. A feladat a magyar királyság középkori jövedelmeivel kapcsolatos. Válaszolj a kérdésekre az 

ábrák és saját ismereteid alapján!      (5 pont) 

 
a) Nevezd meg, melyik uralkodónál váltak leginkább jellemzővé a pénzjövedelmek? 

 

 

b) Nevezd meg, mely folyamat tette szükségessé azt, hogy a királyi hatalom a XIII–XIV. századtól a 

regáléjövedelmekre támaszkodjon!  

 

 

c) Húzd alá a felsorolásban, hogy melyik ezek közül a regáléjövedelem!  

 

tized      kilenced      harmincad 

 

d) Kik fizették a kapuadót? 

 

 

e) Mely gazdasági változások tették lehetővé a pénzjövedelmekre való fokozott áttérést? 
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9. Esszékérdés.         (12 pont) 

Az alábbi feladat Mátyás király uralkodására vonatkozik. Mutasd be a források és ismereteid 

alapján Hunyadi Mátyás uralkodói tevékenységének főbb jellemzőit, belpolitikájának meghatározó 

elemeit! Térj ki hatalmának társadalmi hátterére is! 
 

 

 

 

„Hunyadi Mátyás 1443. február 24-én született Kolozsvárott. A már kisfiúként eszes és tehetséges 

gyermek hatéves korában […] szigorú tanítók felügyelete alá került. […] előbb Szánoki Gergely 

lengyel humanista, majd Vitéz János vezette őt a tudás birodalmába.” […]  

„Mátyás birtokadományozó politikája valósággal szétrobbantotta az arisztokrácia szinte teljesen zárt 

rétegét: 1465-ben még 7, húsz évvel később már csak 3 született báró volt a méltóságviselők között. 

A kiválasztott köznemesek előtt talán soha nem látott távlatok nyíltak [...]” (Kisfaludy Katalin 

történész munkájából) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mátyás bevételei 
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