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Vörösmarty Mihály Gimnázium 2008/2009. tanév 

 

 

 

 

Név: …………………….…………………    Elért pont:………… /50 

 

 

Osztály…………………………………….. 

 

       

 

 

 

 

 

A csoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Ismerd fel, mely fogalomról van szó az alábbiakban!                                                        (3 pont) 

 

Rendszeresen működő főhivatal a királyi udvarban, 

az írásbeli ügyintézésre, oklevelek kiadására 

szervezték. Kapcsolatban állt minden 

kormányszervvel és főméltósággal, így a 

legfontosabb államügyeket intéző királyi hivatal, 

egyben az ország legfontosabb hiteles helye volt.  

…………………………………………………… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Öröklési–utódlási rendszer, mely szerint az 

uralkodói rang (a trón), illetve a birtok az apa halála 

után a nemzetség, a nagycsalád legidősebb 

férfitagját illeti. 

 

……………………………………………………... 

 

A királyi jövedelmet (regálékat) beszedő 

intézmények elnevezése a XIII—XVI. századi 

Magyarországon. 

 

................................................................................... 

 

 

 

 

2. A feladat az ókori Róma principatus rendszeréhez kapcsolódik. Rendeld a táblázatban szereplő 

állításokhoz a megfelelő források sorszámát!                                                                              (4 pont) 

 

1. „[…] elsősorban a senatori testületet kell teljes mértékben és azonnal felülvizsgálnod és megszűrnöd, mivel 

egyes nem alkalmas személyek a polgárháborúk során jutottak be a senatusba. Akikben valami erény lakozik, 

azokat tartsd meg, a többieket pedig taszítsd ki. De nehogy egyes kiváló embereket szegénységük miatt távolíts 

el, sőt az ilyeneknek add meg a rangjukhoz illő pénzösszeget.” 

 

2. „Állandó hadsereget is kell szervezni a polgárokból, alattvalókból és szövetségesekből, mégpedig minden 

egyes néptörzsből a szükség szerint, nagyobb vagy kisebb számban. Ezeknek zsoldot kell adni, és állandóan 

fegyverben kell állaniuk, szüntelenül gyakorolniuk a harc művészetét, meg kell tanulniuk a legalkalmasabb 

helyen való táborvetést.” 

 

3. „Ne gondold, hogy azt tanácsolom, zsarnokoskodj a nép és a senatus felett, és taszítsd őket szolgaságba. ... 

Helyes és hasznos a te szempontodból és az állam számára az lesz, ha minden szükséges dolgot a legkiválóbb 

férfiakkal megtanácskozol, anélkül azonban, hogy ... bárki ellentmondhatna, vagy akaratoddal szembeszállhatna. 

A háborúkat is a ti megbeszélésetek alapján kell folytatni, mindenki másnak pedig csupán a parancsot 

teljesítenie.” 

 

4. „Amíg nem voltunk ily sokan és szomszédainktól nem különböztünk lényegesen, jó államrendben éltünk, és 

szinte egész Italiát meghódítottuk. Amióta azonban túljutottunk Italia határain, és szárazföldeken, szigeteken 

áttörve a tengereket és földeket mind a mi nevünkkel és hatalmunkkal töltöttük meg, azóta semmi jót nem 

tapasztaltunk.” (Augustus önéletrajza) 

 

Állítások Sorszám 

A nagy kiterjedésű birodalom nem kormányozható a 

hagyományos módon a köztársasági intézményekkel  

 

 

A köztársasági hivatalok névleg továbbra is léteznek, de 

politikai súlyuk csökken. 

 

 

A senatus első embere a császár (princeps senatus),  

a testület politikai szerepe formálissá válik. 

 

 

A hatalom alapja a hadsereg, melynek legfőbb  

parancsnoka maga a császár. 

 

 



 

3. Egészítsd ki a táblázatot!                                                                                                           (10 pont) 

         

idő hely személy esemény 

  

Szolón 
Szolón arkhóni és diallektészi (békebírói) 

méltóságban megalkotja törvényeit 

 Róma Licinius és Sextius  

313  Constantinus császár 

 

  

Hódító Vilmos, Harald 

A normannok hercegük vezetésével partra 

szállnak Dél-Britanniában. Megütköznek az 

angol nemesség soraiból választott királlyal, aki 

az ütközetben elesik. Az év végén a normann 

herceg Anglia királyává koronáztatja magát. 

Kr.e. 480 

 

Leonidas spártai király 

 

 

 
4. Az alábbi forrás a pápaság és a császárság küzdelméhez kapcsolódik. Válaszolj a kérdésekre!   (8 pont) 

„Egyedül a római egyházat alapította maga az Úr. Egyedül a római pápát mondják joggal egyetemesnek. […] 

Püspököket egyedül ő tehet le és helyezhet székükbe vissza. Követe a zsinaton minden püspököt megelőz, még ha ő 

maga alacsonyabb rendű is; ugyancsak a püspökök elmozdítására ítéletet is hozhat […] Ítéletét senki meg nem 

változtathatja, míg ő egyedül minden ítéletet megmásíthat. Senki fölötte nem ítélkezhet. […] A római egyház még 

soha nem tévedett, az írás tanúsága szerint örökké tévedhetetlen lesz. […] A gonoszoknak tett hűségeskütől az 

alattvalókat feloldozhatja.”  

 

Ki adta ki az idézett rendelkezést?                                        Melyik kolostorból indult el reformmozgalma? 

 

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

 

 

Mire alapozta jogigényét és milyen jogot követelt magának? 

 

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

 

 

Kivel keveredett harcba emiatt? 

 

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

 

 

Hol, mikor és hogyan egyeztek meg utódaik a vitatott jogok kérdésében? 

 

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



5. Töltsd ki a táblázatot az Aranybulla pontjainak tanulmányozása után! Saját ismereteid alapján 

sorolj fel négy nemesi előjogot az Aranybullából!                                                                      (8 pont)                                                                                                 

„17. Azoktól a birtokoktól, melyeket valaki igaz szolgálattal szerzett, őt soha ne fosszák meg. 

19. A várjobbágyokat a szent királytól rendelt szabadságban kell megtartani. Hasonlóképpen a vendégeket is, 

bármilyen nemzetből valók, a kezdettől nekik engedett szabadságban kell megtartani. 

24. Kamaraispánok, pénzverők, sótisztek és vámszedők az ország nemesei, izmaeliták és zsidók ne lehessenek. 

31. Azt is elrendeljük, hogy ha mi vagy a mi utódaink közül valaki valamely időben ezen rendelkezések ellen 

akarna cselekedni, ennek az oklevélnek erejénél fogva mind a püspököknek, országunk nemeseinek [a bárókat 

érti], együttesen és külön-külön, a jelenben és a jövőben mindörökké szabadságukban álljon, hogy a hűtlenség 

minden vétke nélkül nekünk és a mi utódainknak ellenállhassanak és ellentmondhassanak.” 

(II. András 1222-es aranypecsétes okleveléből, az Aranybullából) 

 

Állítások Törvénycikk száma 

Az előkelők szabadságát erősítő 

szabályozás. 

 

A szerviensek gazdasági érdekét 

jeleníti meg. 

 

Az idegenek befolyását ellensúlyozó 

előírás. 

 

A várjobbágyok érdekeit védő pont. 
 

 

Nemesi előjogok: 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

6. Az alábbi feladat Hunyadi Mátyás uralkodásához kapcsolódik.                                               (7 pont) 

Döntsd el a két forrásrészlet adatainak felhasználásával, hogy a Mátyásra vonatkozó megállapítások 

igazak-e vagy hamisak! Választásod X jellel jelöld! Válaszolj az állami jövedelmekkel kapcsolatos 

kérdésekre! 

 

A jobbágyok adója 300 000 forint 

A városok adója   20 000 forint 

A zsidók adója      4000 forint 

Az erdélyi szászok adója   23 000 forint 

Külkereskedelmi vám   50 000 forint 

Nemesfém és pénzverés   60 000 forint 

Sóregálé   80 000 forint 

Rézeladás   26 000 forint 

A királyi birtokok jövedelme   50 000 forint 

Rendkívüli jövedelmek* 100 000 forint 

(*Az egyházi vagyon pápai engedéllyel történő megadóztatása, a meghódított területek adója.) 

  

„Életében mind az egész ország reá kiált vala Mátyás királyra, hogy felette igen telhetetlen vala; megnyúzná és 

megönné az országot a sok vámokkal és nagy rovásokkal (adókkal), mert négyször rója vala minden esztendőben 

az országot. De mihelyt meghala, minden ember ottan dicsírni kezdé őtet. Mert mindjárt meg kezde bomlani a 

békesség az országban.”  

(Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól) 

  



Megállapítások Igaz Hamis 

a) Mátyás idejében az ország lakosainak többsége keveset adózott.   

b) A királyi jogon szedett adók (regálék) jelentették 

Mátyás legnagyobb  bevételi forrását. 
  

c) A jobbágyságtól szedett adók jelentették Mátyás legnagyobb 

bevételét. 
  

d) Mátyás későbbi jó hírét részben annak köszönheti, hogy 

halála után az ország sorsa rosszabbra fordult. 
  

 

  

Mire fordította Mátyás jövedelmei jelentős részét?............................................................................................... 

 

Milyen állami adófajták terhelték a jobbágyokat Mátyás idején?....................................................................... 

 

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

 

 

7. Az alábbi feladat az athéni demokráciával, Periklész korával kapcsolatos. (10 pont)                                                                      

Mutasd be a forrás, az ábra és saját ismereteid segítségével a Kr. e. V. századi athéni demokrácia 

működését! Térj ki arra, hogy az intézményrendszer kiknek és miként biztosította a 

demokratikus jogok gyakorlását! 

 

„Olyan alkotmánnyal élünk, amely nem igazodik szomszédaink törvényei után, s inkább mi magunk szolgálunk 

például, mintsem hogy utánoznánk másokat, a neve pedig, mivel nem kevesekre, hanem a többségre 

támaszkodik: demokrácia. Törvényeink szerint a személyes ügyeket tekintve, mindenki egyenjogú, de ami a 

megbecsülést illeti, hogy a közösség előtt kinek miben van jó híre, itt nem a társadalmi helyzet, hanem a 

kiválóság ér többet, és ha valaki olyasmire képes, ami a város javára van, szegény sorsa és így jelentéktelen 

társadalmi rangja nem áll útjában. A szabadság szellemében intézzük el közügyeinket.”  

(Thuküdidész: Periklész beszéde Athén politikai berendezkedéséről) 
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B csoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Ismerd fel, mely fogalomról van szó az alábbiakban!                                                                (3 pont) 

 

 
Az Árpád-korban királyi katonai szolgálatban álló 

alsóbb rangú vitézek. Szabadok voltak, nem terhelte 

őket termény- és munkaszolgálat. A katonáskodás 

ellenében szolgálati birtokot kaptak a várbirtokból. 

 

…………………………………………………… 

 

A középkorban a feudális földbirtok egyik formája, 

a földesúr saját kezelésű földje, melyet a 

jobbágyokkal műveltetett meg robot 

igénybevételével. A későbbiekben majorság a neve. 
 

……………………………………………………... 

Valamely vallás híveként, egyháza tagjaként a 

hivatalosan elfogadott hittételektől eltérő nézeteket 

valló álláspont, magatartás. 

 

 

…………………………………………………… 

 

 
2. A feladat a világvallások tanításairól szól. Állapítsd meg, hogy a megadott forrásrészlet melyik 

világvalláshoz kapcsolódik,  majd  sorold fel az iszlám öt parancsolatát!                                (9 pont) 

  

1. „A ti istenetek egyedüli isten. Nincs isten, csak ő, a könyörületes, az irgalmas. Az egek és a föld 

megteremtésében; az éjszaka és a nappal változásában; a hajókban, amelyek sietve haladnak a tengeren, 

(szállítva) azt, ami hasznos az embereknek; abban, ahogy Allah vizet bocsát le az égből.” 

 

2. „Két végletet kell egy útkeresőnek elkerülnie. Melyik ez a kettő? Az egyik az élvezetek útja […]. A másik az 

önkínzás útja […]. Nos, ezt a két végletet elkerülve, létezik egy Középút. […] Ez visz el a […] megnyugváshoz, 

belátáshoz, kioldódáshoz s nirvánához vezet.” 

 

3. „Jahve, Seirből jöttöd idején, Edóm mezői felől mikor lépkedtél, a föld megrendült, az ég is csepegett, a 

felhőkből is víz csepegett, a hegyek meginogtak Jahve előtt, Jahve, Izrael istene előtt.„ 

 

4. „Szeresd az Urat, a te istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy 

parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. E két parancsolattól függ az 

egész törvény és próféciák.” 

 

                Vallások 

 
Sorszám 

 

Kereszténység, keresztyénség 
 

 

Zsidó vagy izraelita vallás 
 

 

Buddhizmus 
 

 

Iszlám 
 

 

Az iszlám öt parancsolata: 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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



 

 

3. Egészítsd ki a táblázatot!                                                                                                (12 pont)

        

idő hely személy esemény 

  Miltiadész görög győzelem a perzsák fölött 

  Caesar, Pompeiust Ütközet, Caesar legyőzi egykori triumvir társát. 

732  Martell Károly frank 

majordomus, Abd Ar 

Rahman 

 

1095  II. Orbán pápa  

  Luxemburgi 

Zsigmond király 

Csata – az európai lovagsereg veresége a töröktől 

  Themisztoklész görög tengeri győzelem a perzsák ellen 

 

 

 

4.  Állapítsd meg, kire vonatkoznak a római történetíróktól származó idézetek! Írd a megfelelő nevet a   

kipontozott helyekre!                                                                                                                                    (4 pont) 

                                              

„… kijelentette, hogy aki engedelmeskedik, annak jó dolga lesz, de ellenségei közül senkit sem fog kímélni. Így 

szólván, felolvasta körülbelül 400 senatornak és 1600 lovagnak a névsorát, kiket halálra szánt, ő az első, aki a 

halálraítéltek névsorát nyilvánosságra hozta, aki díjat tűzött ki azok számára, kik ezeket megölik…” 

(Appianosz) 

 

a)………………………………………… 

 

„Végül a rómaiak két consult két légióval küldtek ellene. […] Hosszú ideig tartott és hevesen dúlt a harc, hiszen 

több tízezer egyaránt elszánt ember vívta. […] egy lándzsától combján megsérült, térdre esett, de pajzsát maga 

előtt tartva tovább harcolt az ellene törőkkel. Végül őt is, harcostársait is bekerítették, és megölték. […] Az élve 

elfogottakat Crassus a Capuából Rómába vezető út teljes hosszában keresztre feszíttette.” (Appianosz) 

 

b)………………………………………… 

 

„Caius /Gaius/ könnyűszerrel az állam első embere lehetett volna, de vagy a fivére halálának a megtorlása, vagy 

a királyi hatalomhoz vezető út előkészítése okából, ő is, fivérének példájára néptribunusként lépett fel. Céljai 

sokkal becsvágyóbbak és merészebbek voltak. Polgárjogot akart adni Itália valamennyi lakójának, kiterjesztve 

egészen az Alpokig, földet osztott, megtiltotta, hogy bárki ötszáz iugerumnál többet béreljen, ahogyan korábban 

a Lex Licinia rendelkezett.” (Velleius Paterculus) 

 

c)………………………………………… 

 

„Ugyanebben az időben felhozatta a sírboltból és megszemlélte Nagy Sándor koporsóját és holttestét, majd 

aranykoszorút helyezve fejére, virággal borította el, úgy rótta le kegyeletét iránta; […] Egyiptomot római 

provinciává alakítva még termékenyebbé, Róma gabonaellátására még alkalmasabbá akarta tenni […]. Hogy 

actiumi győzelmének emlékét az utókor számára még fényesebbé tegye, Actium mellett megalapította Nicopolis 

városát…” (Suetonius) 

 

d)………………………………………… 

 

 

 



 

5.   A feladat két építészeti stílus összehasonlítására épül. A képek alapján válaszolj a kérdésekre   (6 pont) 
 

                                    A                                                               B

  
 
 
a) Nevezd meg a két templom stílusát!  

 

A kép........................................................................................................................ ........................................... 

 

B kép...................................................................................................................................................................  

 

b) Sorolj fel a két irányzatra jellemző 2-2 stílusjegyet!  

 

A kép.................................................................................................................................................................. 

 

B kép............................................................................................................................. ..................................... 

 

 

 

 

6.  Döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Választásod X jellel jelöld!                         (6 pont.) 

 

„Mindenekelőtt esküvel elhatároztuk, hogy ha a főembereknek rokonát lopás bűnében találják egy tyúk értékén 

túl, […] akasszák fel, és egész vagyona vesszen el. Ha valamely szabadot vagy rabszolgát lopáson érnek, 

akasszák fel. Ha pedig, hogy megmeneküljön az akasztófától, a templomba menekül, kihozván őt a templomból, 

vakítsák meg. Az olyan rabszolga pedig avagy szabad, aki libát vagy tyúkot lop, fél szemét veszítse el, s amit 

lopott adja vissza. […] 

Ha valamely szabad ember tíz dénár értékűt lop, akasszák fel, ha tíz dénárnál kisebb értékűt lop, a lopott értéket 

tizenkétszeresen adja vissza, és egy ökröt fizessen. […] 

Ha ezután valakit az egész falu tolvajnak kiált, istenítélettel vizsgálják meg. […] 

Ha a bíró a rabszolga orrát nem vágja le, vagy a szabadot nem akasztja fel, vesszen mindene, fiain és lányain 

kívül, s magát adják el. Ha pedig ártatlant akaszt fel, száztíz pénzt fizessen, és a felakasztott személy minden 

vagyonát adja vissza. […] 

Akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak, vagy fákhoz, forrásokhoz, kövekhez ajándékokat visznek, 

bűnükért egy ökörrel fizessenek.” (Szent László törvénykönyvéből) 



 
a) Nevezd meg, mely gazdasági célt szolgálták a törvényben megfogalmazott intézkedések!          

 

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

 

b) Nevezd meg, mely társadalmi berendezkedés megerősödéséhez járultak hozzá a fenti törvények!  
 

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

 

 

 

 

7. A feladat Károly Róbert gazdaságpolitikájával kapcsolatos. Mutassa be a források és ismeretei 

segítségével az uralkodó gazdaságpolitikájának főbb elemeit! Magyarázza meg a gazdaságpolitika 

és a királyi hatalom jellege közötti összefüggéseket!                                                                (10 pont) 

 

„Királyságunk régi s mostanáig erôsen megôrzött szokása szerint királyságunk egyházai és akármely nemese 

földjeinek és prediumainak, amelyek területén arany- vagy ezüstbányákat találnak, valami cserével mérsékelve 

királyi kezünkhöz kellett volna háramolni, mégis meggondolva lelkünkben, hogy az efféle földek és prediumok 

elvételétôl való félelembôl országlakóink azt akarják, hogy a királyságnak az isteni gondviselés által emberi 

használatra és keresetre rendelt nagy kincse a földek mélyén rejtôzzék s nem akarják felfedni, ... (ezért) 

elhatároztuk kegyesen örökre megállapítani, hogy akárkinek, vagy prelátusoknak, reguláris és világi 

egyházaknak, vagy nemeseknek a földjein és prediumain találtattak arany- vagy ezüstlelôhelyek – csak 

létezésüket és feltárásukat ne tagadják –, ugyanôk földjeik, amelyekben amaz arany- és ezüstlelôhelyek vannak, 

mozdíthatatlan uralmának örökké örvendjenek és azt élvezzék. Sőt a földjeiken talált arany- vagy 

ezüstlelőhelyekből ... való királyi jövedelmek harmad részét teljesen szedjék be örök birtoklásra.”  

(Károly Róbert rendelete) 

 

„Tudjátok meg, hogy országunk főpapjai, bárói és nemesei […] 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.”  

(Károly Róbert rendelete, 1323) 

 

„Elrendeltük pedig, hogy a folyó évben forgalomban levő háromféle pénzünket […] az egész országunkban egy 

és ugyanazon formában. Súlyban, finomságban és értékben verjék és minden eltérés nélkül kerüljenek 

forgalomba és beváltásra.” (Károly Róbert rendelete, 1325) 

 

„Határozván 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, előbb említett kamaráknak 18 dénárt a kamarák ispánjának kezéhez kell 

szolgáltatni és fizetni.” (Károly Róbert 1342. évi dekrétuma)  

 

„…a királyságunkon áthaladó kereskedőknek egyetemlegesen és egyenként üdvözletünket küldjük. Ezen 

levelünk tartalmával kijelentjük nektek, hogy királyságunk egészén átmenve javaitokkal és áruitokkal a 

…kötelező vámot megfizetvén …szabadon és biztonságosan közlekedjetek.” (Károly Róbert okleveléből) 

 

 

 

 



„A” csoport 

1. kancellária, szeniorátus, kamara 

 

 

2.  
Sorszám 

 

 

4 

 

1 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

idő hely személy esemény 

Kr. e. 594 Athén Szolón 

Athén: Szolón arkhóni és diallektészi 

(békebírói) méltóságban megalkotja 

törvényeit 

Kr. e. 367 Róma Licinius és Sextius 

Róma: Licinius és Sextius törvényei, 

földtörvény: az ager publicusból 

(közföldek) 500 iugerumnál (ejtsd: 

jugérum) több nem bérelhető. 

313 Milanó Constantinus császár Császári edictum, türelmi rendelet a 

keresztények számára. 

1066 
Hastings 

(Britannia) 

Hódító Vilmos, 

Harald 

A normannok hercegük vezetésével partra 

szállnak Dél-Britanniában. Megütköznek az 

angol nemesség soraiból választott királlyal, 

aki az ütközetben elesik. Az év végén a 

normann herceg Anglia királyává 

koronáztatja magát. 

Kr.e. 480 
Thermopülai-

szoros 

Leonidas spártai 

király 
Perzsa győzelem a görögökkel szemben 

 

 

4. VII. Gergely, Cluny, 

A pápa Krisztus földi helytartója; invesztitúra vagy püspökök, érsekek beiktatási joga; 

IV. Henrik, 

1122 Worms, konkordátum, az invesztitúra megosztása 

 

5.  
Állítások Törvénycikk száma 

Az előkelők szabadságát erősítő 

szabályozás. 

31. 

A szerviensek gazdasági érdekét 

jeleníti meg. 

17. 

Az idegenek befolyását ellensúlyozó 

előírás. 

24. 

A várjobbágyok érdekeit védő pont. 19. 

 

 

6. Hunyadi Mátyás  
a) hamis b) hamis c) igaz d) igaz 

 

a fekete seregre; füstpénz, rendkívüli hadiadó 

 

 

 



„B” csoport 

1. várjobbágyok, eretnekség, allódium 

 

2.   

                Vallások 

 
Sorszám 

 

Kereszténység, keresztyénség 
 

4 

Zsidó vagy izraelita vallás 
 

3 

Buddhizmus 
2 

 

Iszlám 1 

 

3.        

idő hely személy esemény 

Kr.e. 490 Marathon Miltiades görög győzelem a perzsák fölött 

Kr. e. 48 
Pharszalosz 

(Hellász) 

Caesar, Pompeiust Ütközet, Caesar legyőzi egykori triumvir társát. 

732 

Poitiers  

(Frank 

Birodalom) 

Martell Károly 

frank majordomus, 

Abd Ar Rahman 

A poitiers-i csata (Martell Károly frank major 

domusz legyőzi az arabokat). Az 711-ben 

elkezdődött európai arab terjeszkedés megállítása. 

1095 Clermont 

 

II. Orbán pápa II. Orbán pápa a clermont-i zsinaton meghirdeti az 

első keresztes hadjáratot. 

1396 Nikápoly 

Luxemburgi 

Zsigmond magyar 

király 

Csata – az európai lovassereg veresége a töröktől 

Kr.e. 480 Szalamisz Themisztoklész görög tengeri győzelem a perzsák ellen 

 

4.  

a) Sulla 

b) Spartacus 

c) Caius (Gaius) Gracchus vagy Gracchus 

d) Augustus vagy Octavianus 

5.  A - romanika,  B - gótika 

6. 

1. Hamis 

2. Igaz 

3. Igaz 

4. Hamis 

a) A magántulajdon védelme vagy megszilárdítása.  

b) A feudális viszonyok kiépítése.  



 


