Magister Universitas Érettségi Előkészítő
Készítette: Barta József
1. csomag: Ókor emelt rövid feladatok
1. feladat
A feladat az ókori Mezopotámia gazdaságára vonatkozik. 2009. május idegen
Válaszoljon kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elem. 0,5 pont = 3 pont)

a) Írja a térképek alá a megfelelő időmeghatározást!
b) Melyik gazdasági ágazatok jelentették Mezopotámia fő bevételi forrását?
…………………………………………………………………………………………………...
c) Válassza ki aláhúzással, mely árucikkekből szorult Mezopotámia behozatalra!
nyersanyagok (kő, fém, fa) gabona késztermékek
d) Milyen gazdálkodási forma jellemezte Mezopotámiát?
…………………………………………………………………………………………………..
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Magister Universitas Érettségi Előkészítő
Készítette: Barta József
1. csomag: Ókor emelt rövid feladatok
2. feladat
A feladat az ókori keleti civilizációkkal kapcsolatos. 2006. május idegen
Azonosítsa a térképen számmal jelölt ókori államokat (civilizációkat), és rendelje az
alábbi fogalmakat a térképen felismert államokhoz! (Elemenként 0,5 pont = 4 pont)
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Magister Universitas Érettségi Előkészítő
Készítette: Barta József
1. csomag: Ókor emelt rövid feladatok
3. feladat
A feladat az ókori Kelet civilizációihoz kapcsolódik. Oldja meg a feladatokat a források
és ismeretei segítségével! Melyik ókori keleti civilizáció kulturális örökségéhez tartoznak
a források? Írja a térképen látható civilizációk helyszínének sorszáma közül a megfelelőt a
forrásokhoz a pontozott vonalra! Három sorszám kimarad. (3 p.) 2015. október

Az ókori keleti civilizációk térképe
a) „A konfuciánusok nem a jelent tekintik vezérükül, hanem a múltat tanulmányozzák, hogy
ezzel lejárassák a mai időket, és a nép közt kétséget és nyugtalanságot keltsenek […] javaslom
ezért, hogy a levéltárososok Csin évkönyveinek kivételével égessék el az összes krónikákat.”
(Li Sze)
……
b) „Sarrukin vagyok, erős király, Agade [Akkád] királya. […] Városom Azupiranu, mely a
Purattu [Eufrátesz] partján fekszik. Enitum, az anyám, fogant engem, megszült engem
titokban, sásból való kosárba helyezett, szurokkal zárta le fedelét. A folyóba vetett engem, mely
nem lepett el, elsodort engem a folyó, Akkihoz, a vízmerítőhöz vitt.” (Sarrukin legendája)
……
c) „A legünnepélyesebb bebalzsamozást a következőképp végzik: először az orrlukakon
keresztül görbe vassal kiveszik az agyat, egy részét így húzva ki, a többit pedig beöntött
gyógyszerekkel; azután egy éles aithiopiai kővel fölvágják a lágyékot, és kiveszik az összes
beleket. […] Ezután nátronnal bevonják és hetven napra elrejtik; tovább nem szabad bevonva
hagyni.” (Hérodotosz)
……
d) „Brahma saját testrészeiből teremtette az egyes kasztokat. Fejéből a brahmanákat, kezéből a
ksatrijákat, derekából a vaisjákat, lábából a súdrákat. A világrend fenntartása érdekében azok
számára, akik fejéből, kezéből, derekából és lábából kerültek elő, külön-külön hivatást állapított
meg.” (Manu törvényei)
Melyik ókori keleti civilizációra igazak az állítások? Írja a térképen látható civilizációk
sorszáma közül a megfelelőt a táblázatba! Egy helyre egy sorszám kerüljön.
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Magister Universitas Érettségi Előkészítő
Készítette: Barta József
1. csomag: Ókor emelt rövid feladatok
4. feladat
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont = 4
pont) 2010. május
A) „A Deuteronomium [Mózes ötödik könyve] Jahve-elképzelése is új vonásokat mutat. Még
mindig nem ő az egyedüli isten, de fölötte áll a többieknek. […] A többi istenek is reális
létezők tehát, de Jahvéhoz képest alacsonyabb rendű lények, vagy éppenséggel démonok,
gonosz szellemek: végső soron nem is igazi istenek.”
B) „Az i.e. IV. évezred végén beköltözött, sémi nyelvet beszélő kánaáni lakosság hite szerint
a földet isteni lények, az Élek (többes száma: Elohim) népesítik be…”
C) „[...] Jahve a déli törzsek viharistene, kiszorította a többi törzs isteneit, a törzsszövetség
egységét jelképező egyetlen istenné lett. […] Jahve ezek szerint nem a világmindenség egyetlen
istene, hanem csupán az izraeli törzsek szövetségének védője, akinek létezése s e törzsek
részéről való tisztelete korántsem zárja ki más törzsek és törzsszövetségek által tisztelt
istenek, elohimok vele azonos rangú realitását.”
D) „Az ún. második Ézsajás […] beszédei mondják ki először a monoteizmus tanításait a
maguk teljes következetességében. Jahve az, aki a világmindenséget teremtette, ő alkotta a
sötétséget csakúgy, mint a világosságot, a rosszat nem kevésbé, mint a jót, s őrajta kívül
minden más isten csupán fából faragott bálvány, élettelen és tehetetlen anyag. Jahve az
egyetlen, aki ismeri és híveivel közli a jövendőt, ő az, aki nem is annyira megbüntette, mint
inkább szenvedésekkel próbára tette és megtisztította népét.” (Hahn István történész)
a) Mi a zsidó vallás fő forrása? ................................................................
b) A fenti idézetek közül melyikben található a monoteizmus meghatározása? Írja az
idézet betűjelét a pontozott vonalra!
............................
c) Hol épült fel a zsidó vallás temploma? A város neve: .....................................................
d) Állapítsa meg a fenti idézetek helyes sorrendjét a bennük felidézett vallástörténeti
állomások időrendje szerint! A helyes sorrendet az idézetek betűjelei segítségével írja be a
táblázatba, kezdje a legkorábbival!
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Magister Universitas Érettségi Előkészítő
Készítette: Barta József
1. csomag: Ókor emelt rövid feladatok
5. feladat
A feladat a zsidó vallással kapcsolatos. Válaszoljon a kérdésekre ismeretei és a források
segítségével! (Összesen 3 pont) 2012. május idegen
„3. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem!
4. Ne csinálj magadnak faragott képet […]
7. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés
nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi.
8. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.
12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te
Istened ad tenéked!
13. Ne ölj!
16. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
17. Ne kívánd a te felebarátodnak házát! Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját,
se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé!” (Részletek a Tóra
II. könyvének 20. részéből)
a) Melyik, a Bibliából ismert alapvető előírások részei a fenti pontok? Húzza alá a jó
megoldást! (1 pont)
1) tízparancsolat 2) hegyibeszéd 3) eredendő bűn
b) Ki az a zsidó történelmi személyiség, akihez hagyományosan köthetőek a fenti
idézetek? (1 pont)
…………………………………………
c) Nevezze meg, mely későbbi vallások merítettek a zsidó hitvilágból! (Elemenként 0,5
pont.)
1)………………………………………… 2)…………………………………………
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Magister Universitas Érettségi Előkészítő
Készítette: Barta József
1. csomag: Ókor emelt rövid feladatok
6. feladat
A feladat a zsidó valláshoz kapcsolódik. Melyik személyhez köthetők a bibliai idézetek?
Válassza ki a felsorolásból! Írja a megfelelő személy nevét az idézetek alá! Egy név kimarad.
(Elemenként 1 pont = 4 pont) 2014. október
Személyek:
Ádám, Dávid, Mózes, Noé, Salamon
a) „Izraelnek összes törzse elment […] Hebronba, és azt mondták: »Nézd, csontod és húsod
vagyunk. Már tegnap és tegnapelőtt is, amikor még Saul volt a királyunk, te voltál, aki
vezetted Izrael hadjáratait. S az Úr is azt mondta neked: Legeltesd népemet, Izraelt, és légy
Izrael fejedelme. « […] Aztán fölkenték […] Izrael királyává.”
………………………………….
b) „Jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj itt. Átadom neked a kőtáblákat a törvénnyel és a
parancsokkal, amelyeket oktatásukra írtam.”
…………………………………..
c) „Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek és minden
élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel, örökre: szivárványívemet helyezem a
felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.”
…………………………………..
d) „A király elrendelte, hogy hatalmas köveket fejtsenek, pompás köveket, hogy faragott
kockakövekből vessenek alapot a háznak. […] gondoskodtak az építkezésről, s előkészítették
a fát meg a köveket a templom építéséhez.”
…………………………………..
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Magister Universitas Érettségi Előkészítő
Készítette: Barta József
1. csomag: Ókor emelt rövid feladatok
7. feladat
A feladat az ókori zsidó vallással kapcsolatos. Állapítsa meg a források tanulmányozása
és ismeretei alapján, hogy igazak-e a következő állítások! Válaszát X jellel jelölje!
(Elemenként 1 pont = 4 pont) 2005. október
„A farizeusok önmegtartóztató életet folytatnak, és minden élvezettől tartózkodnak;
amit az értelmes megfontolás alapján jónak tartanak, azt cselekszik, és egyáltalán
kötelességüknek tartják az ész parancsainak engedelmeskedni. Tisztelik az öregeket, és nem
mernek parancsaikkal ellenkezni [...] Hiszik, hogy a lélek halhatatlan és hogy a túlvilágon
jutalmat vagy büntetést kap aszerint, hogy erényes vagy bűnös volt-e az ember, éspedig a
bűnösök örök rabságban fognak majd sínylődni, az erényesek pedig hatalmat nyernek, hogy
visszatérhessenek az életbe.
A szadduceusok tanítása szerint a lélek a testtel együtt elpusztul; ezek egyetlen
zsinórmértékül a törvényt ismerik el. Tiszteletre méltónak tartják még azt is, ha valaki a saját
tanítómesterével vitába bocsátkozik. Csak kevés embert hódított meg ez a tanítás, de ezek mind
nagytekintélyű férfiak.
Viszont az esszénusok azt tanítják, hogy mindent rá kell bízni Isten akaratára. Hisznek
a lélek halhatatlanságában, és a legkívánatosabb jónak az igazságot tartják. Ha fogadalmi
ajándékokat küldenek is a templomnak, nem mutatnak be áldozatot, s azzal mentik ki magukat,
hogy nekik sokkal szentebb tisztulási eszközeik vannak [...] Egyébként kiválóan erkölcsösek és
csak földműveléssel foglalkoznak. Különösen csodálatra méltó, hogy valamennyien az
erényes életre törekszenek, éspedig oly mértékben, ami a görögöknél és barbároknál
teljesen ismeretlen [...] teljes vagyonközösségben élnek és közöttük a gazdag sem élvezhet
többet javaiból, mint a szegény.” (Josephus Flavius)
Állítások
a) A farizeusok szerint a bűnös ember visszatérhet a túlvilágról az evilági
életbe.
b) Az esszénusok életükben feddhetetlenségre törekedtek.
c) Az esszénusok teljes vagyonközösségben éltek.
d) A zsidó vallás politeista volt.

Igaz

Hamis
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Magister Universitas Érettségi Előkészítő
Készítette: Barta József
1. csomag: Ókor emelt rövid feladatok
8. feladat
A feladat az ókori Kelet vallásaival kapcsolatos. Rendelje a megadott vallásokhoz a
képeket és a meghatározásokat! Töltse ki a túloldali táblázatot a betűjelek és a sorszámok
megfelelő helyre történő beírásával! (Egy kép és egy meghatározás kimarad.)
(5 pont) 2016. május idegen
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Készítette: Barta József
1. csomag: Ókor emelt rövid feladatok
Meghatározások:
A) Politeista vallás. Isteneinek többsége egy-egy természeti objektum, illetve jelenség
megszemélyesítője. Az istenek közül a legfontosabb a Nap, amelyet különböző formában
személyesítenek meg. Jelentős az uralkodók körüli halottkultusz.
B) A vallás a tökéletes vágytalanság állapotát hirdeti, amely az újjászületés kényszerétől
szabadítja meg magát az embert. Nagy súlyt fektet a meditáción keresztüli megismerésre, elveti
a szertartásokat, az isteneknek nem tulajdonít jelentőséget.
C) Istenük közvetlen kapcsolatban van népével. Nem látható, nem ábrázolható, nem
személyesít meg természeti jelenséget. A vallás alaptörvénye a tízparancsolat, amely
szabályozza az embereknek Istenhez való kapcsolatát, valamint az emberek egymás közötti
viszonyát.
D) A vallás a nomád népek hitvilágának sajátosságait mutatja: központi eleme a Nap- és
tűzimádás, a termékenység- és bika-kultusz, a harcias elemek hangsúlyozása az isteni és az
emberi világban. A istenviláguk központi alakja Mithrász, a teremtő napisten, minden élet
forrása.
E) A vallás tanítása szerint az ember lelke a halál után átköltözik egy másik testbe. Mindenkinek
a jó és a rossz tettei által meghatározott végzete, karmája van, s ez határozza meg, hogy
legközelebbi életében miként fog újjászületni. Egyik főistensége a pusztítás megtestesítője.
F) Politeista vallás. Hívei isteneik tiszteletére hatalmas toronytemplomokat építettek.
Legismertebb közülük Bábel tornya, ahol Marduk isten szobrát őrizték. A templomok papsága
matematikával, földméréssel, csillagászattal és irodalommal is foglalkozott.
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9. feladat
A feladat az ókori keleti írásokhoz kapcsolódik. Állapítsa meg a források és ismeretei
segítségével, melyik írásrendszerhez köthetők a képek és a leírások! Írja a képek és
leírások betűjelét a táblázat megfelelő mezőjébe! Minden íráshoz egy kép és egy leírás
köthető, egy-egy kép és leírás pedig kimarad. 2016. május (3 pont)

E) Eredetileg fogalomjelölő írás, melynek jegyei az írás fejlődése során nagymértékben
leegyszerűsödtek, és végül kialakult belőlük az első – kizárólag mássalhangzókat jelölő –
tisztán hangjelölő írás. Eredetileg agyagtáblákra, majd importált papiruszra is írták.
F) Eredetileg fogalomjelölő írás, melynek évezredeken át változatlan jegyei azonban
mássalhangzók leírására is alkalmasak voltak. Főleg kőbe vésték és papiruszra írták.
G) Eredetileg fogalomjelölő írás, melynek jegyei az írás fejlődése során nagymértékben
leegyszerűsödtek, és végül szinte kizárólag szótagok írására használták. Leginkább
agyagtáblákra írták.
H) Eredetileg fogalomjelölő írás, melynek jegyei nagymértékben leegyszerűsödtek, ám azokat
ma is elsősorban szavak leírására használják. A II. század óta általában papírra írták és írják.
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10. feladat
A feladat a spártai államszervezetre vonatkozik. Döntse el a forrásokhoz kapcsolódó
állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Választását X jellel jelölje!
(Elem.1 pont = 4 pont) 2006. február

Állítás
a) A helóták és a körüllakók nem vehettek részt a népgyűlésen.
b) A spártai polgárok 20. életévük betöltése után aktívan politizálhattak.
c) Az öt ephorosz egy évig töltheti be hivatalát.
d) A vének tanácsának tagja lehet bármely 28 év feletti spártai férfi.

Igaz Hamis
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11. feladat
A feladat az ókori görög történelemhez kapcsolódik. (2011. október) 3 pont
a) Írja be a spártai állam szerkezetét bemutató ábra számmal ellátott részei mellé a
pontozott vonalra a felsorolt kifejezések közül a megfelelő betűjelét! (Elem. 0,5 p. = 3 p.)
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12. feladat
A feladat az ókori görög történelemre vonatkozik. Egy nagy politikus (Kr. e. 638 – 558)
önmagáról írt versének részletét idézzük. Oldja meg ismeretei és a forrás segítségével a
feladatokat! (4 pont) 2007. május
„Abból, miért a nép szavamra összegyűlt,
Mit adtam én fel, míg minden célhoz nem ért?
Tanúm legyen, ha majd ítélni fogsz, Idő,
Az istenek nagy és kegyelmes anyja, Gé,
A barna föld, amelyből sok jelzőkövet
Kitéptem, itt is, ott is, mely leverve volt:
Így lett, mi addig szolga volt, a Föld szabad.
S az istentől rendelt hazába is sokat
Vezettem vissza, kit rabként hurcoltak el,
Ez jogtalan, más régi törvények szerint
Adósságáért volt földönfutó, amíg
Athén nyelvén többé beszélni sem tudott.
Voltak, kik itthon szenvedtek rút szolgaság
alatt, szeszélyes gazdáik parancsait
Rettegve: én szabaddá tettem őket is.”
a) Nevezze meg a vers szerzőjét!…………………………………………….…..(0,5 pont)
b) Nevezze meg működésének helyét! ………………….………………….…....(0,5 pont)
c) Nevezze meg politikusi működésének idejét! ……….………………….…….(0,5 pont)
d) Az általa ekkor viselt legmagasabb tisztség: …………….…………… .……(0,5 pont)
e) Foglalja össze az idézetben említett két intézkedés lényegét!
……………………………………………………………………………..……(0,5 pont)
…………………………………………………………………………….…… (0,5 pont)
f) Milyen egyéb reformot tud a politikus személyéhez kötni, amely nem szerepel a
szövegben?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… (1 pont)
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13. feladat
A feladat az athéni demokráciához kapcsolódik. Támassza alá, illetve cáfolja meg
Periklész két idézett állítását az ábra segítségével! (A cáfolatok során vegye figyelembe a
demokrácia mai felfogását is!) (Elemenként 1 pont = 4 pont) 2015. május

Az athéni demokrácia működése
„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.” (Periklész beszéde, Kr. e. 431; Thuküdidész:
A peloponnészoszi háború)
Az 1. sorban aláhúzott állítás:
a) Alátámasztás:
………………………………………………………………………………………………
b) Cáfolat:
………………………………………………………………………………………………
A 4–6. sorban aláhúzott állítás:
c) Alátámasztás:
………………………………………………………………………………………………
d) Cáfolat:
……………………………………………………………………………………………
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14. feladat
A feladat az ókori Athén történetével kapcsolatos. Oldja meg a feladatokat a forrás és
ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont = 4 pont) 2017. május idegen
„[Periklész] a törvényszéki napidíjakkal, s a más címeken kifizetett összegekkel és
közsegélyekkel megnyerte magának a népet, és felhasználta az Areioszpagosz tanácsa ellen,
amelynek ő maga nem volt tagja, mivel […] soha nem [vált] arkhónná […], és az
Areioszpagoszba azok jutottak be, akiknek [arkhóni] hivatali működését jóváhagyták. Ezért
Periklész, mihelyt biztosan támaszkodhatott a népre, letörte a tanács hatalmát, s […]
megfosztotta a legfőbb ügyekben addig gyakorolt bírósági jogkörétől. Ezenfelül Kimónt, mint
Spárta barátját és a nép ellenségét, […] száműzette, hiába volt vagyonos és előkelő származású,
hiába aratott oly sok győzelmet a barbárok felett, és hiába töltötte meg a várost annyi
zsákmányolt kinccsel.” (Plutarkhosz)
a) Miért nem lett Periklész az Areioszpagosz tagja? Karikázza be a helyes válasz
betűjelét!
1. Azért, mert a tagságot származáshoz kötötték, és ő nem volt elég előkelő származású.
2. Azért, mert nem volt elég népszerű ahhoz, hogy megválasszák a tanács tagjává.
3. Azért, mert az arkhónokat sorsolták, és neki nem kedvezett a szerencse.
4. Azért, mert politikai ellenfele, Kimón megakadályozta.
b) Nevezze meg szakkifejezéssel az Areioszpagosznak a forrásban említett jogkörét
átvevő testületet!
……………………………………………….
c) A forrás utal Kimón eltávolítására. Nevezze meg kifejezetten a korabeli Athén
berendezkedéséhez köthető szakkifejezéssel a politikai szereplők eltávolításának ezt az
eszközét!
……………………………………………….
d) Melyik évszázadban történtek a forrásban leírt események?
……………………………
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15. feladat
A feladat az ókori Athén és Spárta történelmével kapcsolatos. Válassza ki a megadott
fogalmak közül, melyek illenek a betűkkel jelzett helyekre! Írja válaszait a pontozott
vonalakra! Egy fogalom két helyre is illik, négy fogalom nem illik sehova. (Elemenként 0,5
pont = 4 pont.) 2014. május idegen
A két polisz társadalmát és államszervezetét bemutató ábrák

Fogalmak: cserépszavazás, népgyűlés, consulok, sztratégosz, két király, harcosok, vének
tanácsa, colonusok, rabszolgák, esküdtbíróság, patríciusok
a) …………………………..
b) …………………………..
c) …………………………..
d) …………………………..
e) …………………………..
f) …………………………..
g) …………………………..
h) …………………………..
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16. feladat
A feladat Athén történetéhez kapcsolódik.
Rendelje az athéni történelem négy jeles alakjához a hozzájuk köthető forrást, illetve az
időben hozzájuk legközelebb álló eseményt! Írja be a források betűjelét és események
sorszámát a táblázat megfelelő helyére! A politikusok neve időrendben szerepel.
(Elemenként 0,5 pont = 4 pont) 2011. május
Források:
A) „Az állam ügyeit mértéktartóan vezette, és inkább alkotmányosan, mint türannosz módjára;
mert egyébként is emberszerető és szelíd volt. A vétkesek irányában is megbocsátó, de ezen
túlmenően az ínséges helyzetben lévőknek pénzt is adott kölcsön munkájukhoz, hogy a
földművelésből meg tudjanak élni. Egyúttal azt is elérte, hogy a bevételek nagyobbak lettek,
mert a föld meg volt művelve és a termények tizedrészét beszedette.” (Arisztotelész)
B) „Minden egyes ember fogott egy cserépdarabot, és ráírta, hogy kit akar eltávolítani a
polgárok közül, majd odavitte az agora egy bizonyos helyére, amely korláttal volt körülkerítve.
Az arkhónok ebben először a cserepek mennyiségét számlálták össze; ha ugyanis hatezernél
kevesebben voltak a szavazók, a cserépszavazás érvénytelennek számított. Azután külön rakták
mindegyik nevet, és azt, akit a legtöbben írtak fel, tíz évre kiutasították, de úgy, hogy az illető
megmaradt javai élvezetében.” (Plutarkhosz)
C) „Az összes vezető tisztséget, ahogy addig is volt, a jómódúaknak kívánta fenntartani, az
államügyek egyéb intézését azonban, amelyben a nép addig nem vett részt, közössé tette.
Bevezette a polgárok vagyonbecslését. Az első csoportba sorolta azokat, akiknek ötszáz
mérőjük terem, s ezeket ötszázmérősöknek nevezte. Másodiknak azokat jelölte ki, akik lovat
tudtak tartani, vagy legalább háromszáz mérőt termelnek. Ezeket lovagoknak nevezték.
Ökörfogatosoknak nevezték a harmadik csoporthoz tartozókat, akik összesen kétszáz mérőt
termeltek. Valamennyi többi polgárt napszámosnak nevezte el, és semmilyen tisztséget nem
bízott rájuk, csupán a népgyűlés és az ítélkezés útján vettek részt az államügyekben.”
(Plutarkhosz)
D) „Ezért folyamodott az állami juttatások rendszeréhez. Így aztán a színházi pénzekkel, a
törvényszéki napidíjakkal s a más címen kifizetett összegekkel megnyerte magának a népet,
és felhasználta az Areioszpagosz tanácsa ellen, melynek ő maga nem volt tagja, letörte a tanács
hatalmát, s megfosztotta a legfőbb ügyekben addig gyakorolt bírósági jogkörétől.”
(Plutarkhosz)
Események:
1. Perzsia elfoglalja Egyiptomot
2. a királyok elűzése Rómában
3. a zsidók babiloni fogságba hurcolása
4. a peloponnészoszi háború
politikus
Szolón
Peiszisztratosz
Kleiszthenész
Periklész

forrás

esemény
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17. feladat
A feladat az ókori athéni demokrácia kialakulásának folyamatával kapcsolatos. Oldja
meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!
(Elemenként 1 pont = 4 pont) 2015. május idegen
A) Nevezze meg azokat az athéni politikusokat, akik az idézett forrásokban szereplő
intézkedéseket hozták!
a) „Az első osztályba azokat sorolta, akiknek évi termése száraz vagy cseppfolyós terményben
ötszáz mérő, ezeket nevezte ötszáz mérősöknek. A második osztályba azok kerültek, akik lovat
tartanak és termésük háromszáz mérő, ezeket hívta lovagoknak. Ökörfogatúaknak nevezte
azokat akiknek kétszáz mérő a termésük; ezek kerültek a harmadik osztályba. Minden többi
polgárt napszámosnak neveztek.” (Plutarkhosz)
A politikus neve: ……………………………………………..
b) „Minden egyes ember fogott egy cserépdarabot, és ráírta, hogy kit akar eltávolítani a
polgárok közül, majd odavitte az agora [a népgyűlések helyszínéül is szolgáló piactér] egy
bizonyos helyére, amely korláttal volt körülkerítve.”(Plutarkhosz)
A politikus neve: ……………………………………………..
B) Döntse el, melyik forrásban bemutatott intézkedésre igaz az állítás! Tegyen X jelet a
megfelelő oszlopba! Egy sorban csak egy X jel szerepelhet. (Elemenként 0,5 pont.)
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18. feladat
A források fontos hadieseményekről szóló beszámolók részleteit tartalmazzák.
Válaszoljon a forrásszemelvényekhez kapcsolódó kérdésekre! (Elem. 0,5 p. = 5 pont)
2012. május emelt
A) „A perzsa csapatvezérek ostorral verték hátul a katonákat, s mindig előre tuszkolták. Sokan
a tengerbe estek közülük, s így pusztultak el, de még többet gázoltak le övéik elevenen. Mert a
görögök belátván, hogy ők a halálnál egyebet nem várhatnak, miután az ellenség megkerülte
a hegyet: féktelen dühükben a lehető legnagyobb erőfeszítéssel küzdöttek a barbárok ellen.
Minthogy e napon a legtöbbnek már csak törött lándzsája volt, karddal kaszabolták a
perzsákat.”
(Hérodotosz)
a) A csata helyszíne: ………………………………………
b) A csata időpontja (évszám): ………………………………
c) A görög hadvezér neve: ……………………………..
B) „Mert mi a hajózásban való jártasságunk folytán mégis csak jobban értünk a szárazföldi
hadviseléshez, mint ők szárazföldön szerzett tapasztalataik birtokában a tengerészethez; azt
pedig nem egykönnyen fogják pótolni, hogy a tengeren kellő ismeretekre tegyenek szert.
Hiszen, bár rögtön a perzsa háborúk után rávetettétek magatokat, még ti sem vagytok teljesen
kiképezve benne. Hát akkor földművelő és nem tengerjáró emberek hogyan vihetnének véghez
valami érdemleges dolgot?” (Thuküdidész)
d) A háború kezdete (évszám): ……………………….
e) A háború vége (évszám): …………………………..
f) Athén vezetője a háború kezdetekor: ………………………………..
g) Athén ellenfele a háborúban: …………………………………….
C) „A harcrend közepén, ahol maguk a perzsák és szkíták voltak felállítva, a barbárok győztek;
át is törtek és a [görögöket] a szárazföld felé kezdték szorítani, de a két szárnyon az athéniak és
a plataiaiak kerekedtek felül. Az athéniak, amint győzelmüket látták, a megfutamodó
barbárokat hagyták futni, viszont a két szárnyat egyesítve, a középen áttört [erők] ellen
fordultak, s itt is győztek. A menekülő perzsákat kaszabolva, egészen a tengerig üldözték,
itt tüzet keltettek, és megtámadták a hajókat.” (Hérodotosz)
h) A csata helyszíne: ……………………………………
i) A csata időpontja (évszám): ………………………………
j) A görög hadvezér neve: ……………………………..
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19. feladat
A feladat az ókori görög történelemhez kapcsolódik. Válaszoljon a kérdésekre a
források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont = 3 pont) 2010. május idegen
a) Nevezze meg a forrásokhoz kapcsolódó csata helyszínét!
A) „Ez a Miltiadész volt tehát az athéniek egyik hadvezére. […] A hadrend közepén, ahol
maguk a perzsák […] voltak felállítva, a barbárok győztek, […] de a két szárnyon az athéniek
és a plataiaiak kerekedtek felül. […] A menekülő perzsákat kaszabolva egészen a tengerig
üldözték […] és megtámadták a hajókat.” (Hérodotosz)
Helyszín:……………………………………….
B) „Az athéniek […] mikor látták hogy Attikát felperzselték, és hallották, hogy Athéné szent
helyét feldúlták, borzasztóan kétségbeestek. […] Elhatározták tehát, hogy mindazok, akiket
vezérségre választottak (c), üljenek össze, és tanácskozzák meg, hol volna előnyös a tengeri
csatát vállalni. […] Themisztoklész […] azt tanácsolta, hogy […] a szorosban nagyon sokat
nyernek ők, akik kevés gályával küzdenek a sokszorta nagyobb hajóhad ellen.” (Diodórosz)
Helyszín:……………………………………….
b) Nevezze meg, ki volt az első forrásban említett ellenséges sereg uralkodója!
Uralkodó neve:……………………………..
c) Nevezze meg idegen szóval a második forrásrészletben aláhúzott tisztséget!
Tisztség neve:………………………………………….
d) Mikor, melyik évszázadban történtek a második forrásban említett események?
Évszázad:…………………………………….
e) A forrásban említett ellenség legyőzése után Athén melyik korábbi szövetségesével
keveredett hosszú háborúba?
Állam neve:………………………………..
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20. feladat
A feladat az ókori görög történelemhez kapcsolódik. Nevezze meg, mely történelmi
személyekre vonatkoznak az alábbi forrásrészletek! (Elem. 1 p. = 4 p.) 2011. május idegen
a) „Midőn […] a belső viszály megszűnt, és a város politikai egysége megszilárdult, […]
kezébe ragadta az athéni és az athéniaktól függő ügyeket: az adóbérleteket, a hadsereget, a
hajóhadat, a szigeteket, a tengert. […] Hatalmát […] helyesen […] használta a közjó érdekében,
és a népet meggyőzéssel és felvilágosítással vezette, többnyire a nép kívánságának
megfelelően. […] És itt nemcsak rövid ideig tartó virágzásról volt szó. […] Nem kevesebb,
mint tizenöt éven át megszakítás nélkül övé volt az uralom, és minden évben újra vezérnek
választották. […] A pestis áldozata lett nővére is, s vele együtt elveszítette rokonait és legtöbb
jó barátját.” (Plutarkhosz)
Személy neve:…………………………………….
b) „Amikor Gordion városát elfoglalta, megszemlélte azt a hírneves kocsit, amely
somfaháncsból készült kötélcsomóval volt megkötve, s amelyről az a – perzsák között
hitelesnek vélt - hír járta, hogy aki a köteléket megoldja, a végzet akaratából a lakott világ ura
lesz. A legtöbben úgy beszélik el a dolgot, hogy a [gordiuszi] csomó két vége el volt rejtve, és
sokszoros hurokkal voltak egymásba csomózva. […] Nem tudta kibontani a csomót, erre
kardjával szelte ketté, ekkor előkerültek a széthasított csomó végei.”(Plutarkhosz)
Személy neve:…………………………………….
c) „Bevezette a polgárok vagyonbecslését. Az első csoportba sorolta azokat, akiknek szilárd
termékből [gabona] és cseppfolyósból [olaj és bor] összesen 500 mérőjük terem, s ezeket 500
mérősöknek nevezte. Másodiknak azokat jelölte ki, akik lovat tudtak tartani, vagy legalább 300
mérőt termelnek. Ezeket lovasoknak nevezték. Ökörfogatosoknak nevezték a harmadik vagyoni
csoporthoz tartozókat, akik a kétféle termékből összesen 200 mérőt termeltek. Valamennyi
többi polgárt napszámosnak nevezte el, és semmilyen tisztséget nem bízott rájuk, csupán a
népgyűlés és az ítélkezés útján vettek részt az államügyekben.” (Plutarkhosz)
Személy neve:…………………………………….
d) Nevezze meg görög szakkifejezéssel az első forrásrészletben aláhúzott fogalmat!
Fogalom:…………………………………..
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21. feladat
A feladat Arisztotelész görög filozófus demokrácia-felfogására vonatkozik. Döntse el a
forráshoz kapcsolódó állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Válaszát X jellel jelölje!
(Elemenként 1 pont = 4 pont) 2005. május
„Hogy többféle államforma van, és hogy mi okból, fentebb már kifejtettük, most arról
szóljunk, hogy a demokráciának és az oligarchiának is többféle fajtája van. […] A
demokrácia első formája az, melyet főként az egyenlőség elve alapján neveznek így.
Egyenlőségen az ilyfajta demokrácia azt érti, hogy semmivel se emelkedjék a vagyontalan
osztály a vagyonos fölé, s ne gyakoroljon egyik se főhatalmat a másikon, hanem mindkettő
hasonló legyen. Mert ha feltételezzük, hogy szabadság elsősorban a demokráciában van, mint
némelyek állítják, és egyenlőség is, akkor ez úgy valósul meg a legjobban, ha mindenki
egyformán részt vesz a kormányzásban. Minthogy azonban a nép többségben van, s viszont
a többség akarata dönt, akkor az szükségszerűen demokrácia. Egyik fajtája tehát a
demokráciának a következő: a vezető tisztségek cenzushoz [csak meghatározott vagyonnal
rendelkezők tölthetik be a hivatalt] vannak kötve, ez azonban alacsony, s aki ezt megszerzi, az
a kormányzásban részt vehet, aki elveszti, az nem vehet részt; egy másik formája a
demokráciának, mikor mindenki, akinek polgársága nem vonható kétségbe, részt vesz az
államügyek intézésében, de a hatalom a törvényé, megint más formája az, mikor mindenki,
aki polgár, jogosult a vezető tisztségekre, a hatalom azonban itt is a törvény. Ismét más fajtájú
demokrácia az, amely egyébként olyan, mint az előbbiek, de a hatalom birtokosa a nép, nem
pedig a törvény. Más szóval ez az, mikor mindenben a népszavazás dönt, nem pedig a
törvény. Ezt a helyzetet a demagógok teremtik meg. Egy oly demokratikus államban, mely
a törvényen nyugszik, nem támadhat népvezér, mert ott a polgárok legjelesebbjei
foglalják el az első helyet; ahol azonban nem a törvény az uralkodó, ott felbukkannak a
népvezérek. Mintegy egyeduralkodóvá válik a köznép, sok egyes emberből tevődve össze, a
tömeg nem egyénként, hanem együttesen gyakorolja a hatalmat.” (Arisztotelész)
Állítások
a) Arisztotelész a demokratikus államforma válfajait egyformán jónak tartja.
b) Arisztotelész a demokratikus államformák között aszerint tesz különbséget,
hogy a politikai hatalomba az emberek milyen módon tudnak beleszólni.
c) Arisztotelész a nép számára a hatalom minden korlátozás nélküli
kiterjesztését kívánatosnak tartja.
d) Arisztotelész három államformát különböztet meg.

Igaz

Hamis
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22. feladat
A feladat az ókori görög filozófiához kapcsolódik.
Állapítsa meg a forrás segítségével, hogy a következő állítások igazak-e vagy hamisak!
Választását X jellel jelölje! (Elemenként 1 pont = 4 pont) 2006. október
„Szóval ti mind, akik az államban éltek, édestestvérek vagytok, így mondjuk majd nekik a
mesét; csak éppen hogy a titeket kiformáló isten azokba, akik közületek vezetésre alkalmasak,
születésükkor aranyat kevert, ezért kell legyen a legnagyobb tekintélyük: a segéderőkre pedig
ezüstöt, a földművesekre és a kézművesekbe viszont vasat, illetve bronzot. S mivel
mindnyájan rokonok vagytok, általában ugyan önmagatokhoz hasonló ivadékokat fogtok
létrehozni; de az is megeshetik, hogy az aranyból esetleg ezüst- vagy az ezüstből
aranyivadék származik, és így tovább a többieknél is, egyik a másikból. Mármost a
vezetőknek elsősorban és legfőbbképpen azt parancsolja az isten, hogy semminek olyan
hűséges őrei ne legyenek, és semmit olyan éberen ne figyeljenek, mint az ivadékaikat, hogy
a lelkükbe milyen anyagok vannak belekeverve; s ha aztán a saját magzatuk netán bronzvagy vastartalmú volna, akkor semmi áron sem szabad neki megkegyelmezniük, hanem – a
természetének megfelelő szerepet juttatva neki – a kézművesek vagy a földművesek közé kell
taszítaniuk; ha viszont az utóbbiak közt valaki arany- vagy ezüsttartalommal jön a világra,
akkor őt meg kell becsülni, s az első esetben az őrök, a második esetben a segéderők közé kell
fölemelni, mert egy jóslat azt mondja, hogy az állam akkor megy tönkre, ha vas- vagy
bronztermészet őrködik fölötte.” (Platón: Az állam)
Állítások
a) A Platón által megfogalmazott államberendezkedés alapvetően
demokratikus jellegű.
b) Platón a társadalmat egymástól élesen elkülönülő csoportokra osztotta.
c) Platón rendszerében az előkelő származás dönti el, hogy az egyén a
társadalom melyik csoportjába kerül.
d) Platón felfogása szerint az emberek sorsát a vezetők határozhatják meg.

Igaz

Hamis
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23. feladat
A feladat az ókori görög tudomány történetéhez kapcsolódik. Egészítse ki az alábbi
szöveget a megadott fogalmakkal, nevekkel! Írja a táblázatba a számozott, kipontozott
helyre illő fogalom, név betűjelét! Két szó felesleges! (Elem. 0,5 pont = 4 pont) 2009. október
A Kr.e. VI. században, Milétoszból kiinduló új, tudományos gondolkodás elszakadt az istenek
cselekedeteinek taglalásától, a (1)…..-tól. Szaktudományok ekkor még nem léteztek, a
természet és a társadalom jelenségeinek tudományos vizsgálatát a „bölcsesség szeretetének”,
(2)…..-nak nevezték. A demokrácia korában kialakult az első hivatásos értelmiségi réteg, akik
fizetség ellenében készítették fel tanítványaikat a szónoklásra. A (3)…..-k nem adtak egységes
világképet, hiszen céljuk a vita útján való meggyőzés volt, ezért azt hangoztatták, hogy minden
relatív. Az értékek is emberi megállapodás eredményei. Velük szemben foglalt állást (4)…..,
aki szerint léteznek örök érvényű értékek, az ember feladat ezek megismerése. Leghíresebb
tanítványa, (5)….. továbbfejlesztette ezt az elgondolást, és azt tanította, hogy a világban létező
összes dolog nem egyéb, mint az örök és változatlan ideák árnyképe. Athénben iskolát alapított
egy ligetben, mely évszázadokon át működött, és nevéből származik az (6)….. kifejezés. Az ő
tanítványa, egyben Nagy Sándor nevelője volt (7)……, akit a későbbi szaktudományok
alapítójának tartunk. Munkássága nyomán alakult ki a gondolkodás folyamatát vizsgáló
tudomány, a (8)…… is.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

a) Platón b) logika c) dialektika d) Arisztotelész e) Hérakleitosz f) szofista g) filozófia
h) mitológia i) Szókratész j) akadémia

Oldal 24 / 40

Magister Universitas Érettségi Előkészítő
Készítette: Barta József
1. csomag: Ókor emelt rövid feladatok
24. feladat
A feladat az ókori kultúrával kapcsolatos. Döntse el a forrásrészlet felhasználásával az
alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Válaszát X jellel jelölje! (Elemenként 1
pont = 4 pont) 2007. május idegen
„Nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba.”
„Minden folyik, és semmi sem áll.”
„A hideg meleg lesz, a meleg pedig hideg, a nedves száraz lesz, a száraz pedig nedves.”
„Mindenből egy lesz, és egyből minden.”
„Az egybefogottak egészek és nem egészek: összetartó és széttartó, összehangolt és
összehangolatlan, az összes egy és az egy összes.”
„Az embereknek rossz tanújuk a fülük és a szemük, ha barbár lelkük van.”
„A háború mindennek atyja, mindennek királya, és egyeseket isteneknek tüntetett fel, másokat
embereknek, egyeseket szolgákká tett, másokat szabadokká.”
(Hérakleitosz, görög filozófus)
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25. feladat
A feladat a görög hitvilághoz kapcsolódik. (2010. október)
Azonosítsa a képeken látható isteneket! Írja be a képek betűjelét a táblázatba a
megfelelő isten neve mellé! (Két isten képét nem adtuk meg.) (Elemenként 0,5 pont = 3 pont)

Zeusz, az istenek királya, az ég istene
Héraklész, istenné váló mitikus hős, Zeusz fia
Dionüszosz, a bor és a mámor istene
Aphrodité, a szerelem istennője
Poszeidón, a tengerek istene
Apollón, a költészet istene
Pallasz Athéné, a bölcsesség és a mesterségek istennője
Héphaisztosz, a kovácsmesterség istene
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26. feladat
A feladat az ókori görög valláshoz kapcsolódik. Melyik olümposzi istenről szólnak az
alábbi szövegek? Válassza ki a felsorolásból és írja a megfelelő isten nevét a kipontozott
helyre! (Elemenként 0,5 pont = 3 pont) 2013. október
Olümposzi istenek: Aphrodité, Apollón, Árész, Artemisz, Démétér, Dionüszosz,
Héphaisztosz, Héra, Hermész, Pallasz Athéné, Poszeidón, Zeusz
a) „Büszke […], a nagy istent zengem e dalban,
föld rendítőjét meg a meddő tengeri árét,
őt, akié az egész tenger, s Helikón, s a nagy Aigai.
Földrázó, kettős tisztet kaptál te az égtől,
hogy lovakat szelidíts és hogy megmentsd a hajókat.
Üdvözlégy, boldog, földtartó, kékhaju isten,
légy a hajósoknak jószívű megsegítője.”
(Homéroszi himnusz) ………………………………………
b) „[…], a dicső istennőt, kezdem énekelni,
a bagolyszeműt, kinél bőségben van a meggondolt tanács
és meglágyíthatatlan a szíve, a tiszteletre méltó szüzet,
a városvédőt, az erőset, Tritogeneiát, aki magának a
meggondoltságot adó […] felséges fejéből született,
és mindjárt vele volt harci fegyverzete, aranyból, ragyogva;
megdöbbenve nézték a halhatatlan istenek.”
(Homéroszi himnusz) ………………………………………
c) „Rajta, no, próbáljátok meg, lássátok is együtt,
egy nagy aranyláncot függesszetek itt le az égről,
istenek, istennők, s mind csimpaszkodjatok abba:
s még így sem fogjátok tudni lehúzni a földre
[…] legfőbb hadurat bármily hosszan huzakodtok:
míg azután, ha magam vágynálak húzni magasba,
fölhúználak a földdel is én, tengerrel is együtt:
és az Olümposz csúcsa köré kötném ama láncot,
és az egész mindenség fönt csünghetne a légben.
Ennyire több vagyok én istennél s emberi népnél.”
(Homérosz: Iliász) ………………………………………
d) „mert fiu jött a világra, ravasz, nyájasszavu csalfa;
nyájhajtó tolvaj, rabló, álmok vezetője,
éjszaka is figyelő, kapukon beleső, ki csodákat
volt hivatott hamarost cselekedni az égilakók közt.
Hajnalban született, délben pengette a lantot
s este, a hó negyedik napján, amikor született, a
[…] barmait elhajtotta.”
(Homéroszi himnusz) ………………………………………
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e) „Messzelövő és ezüstíjjas, aranyoshajú […]
szentélyétől a szót így küldötte nekünk.
Hallgassátok […], s Püthóból ti vigyétek
isteni jóslatigém és teljes szavaim!”
(Diodórosz: Történeti könyvtár) ………………………………………
f) „[…] Zephürosz nedves szele vitte
hullámos , zúgó vizén át Küprosz szigetére
lágy habokon. S az aranyszalagos Hórák befogadták
örvendezve, felöltöztették égi ruhába,
szépenfont koszorút, aranyéket téve fejére,
átfúrt cimpájába pedig viruló függőket
rézből s drága aranyból, gyengédívű nyakára
s hószinü mellére aranyló láncokat adtak,”
(Homéroszi himnusz) ………………………………………
27. feladat
A feladat a görög-római hitvilághoz kapcsolódik. Írja be a táblázatba az egyes római
istenek görög megfelelőjét, illetve az adott görög istenre jellemző leírás betűjelét! Két
leírás kimarad. (Elemenként 0,5 pont = 4 pont) 2017. május

Leírások:
A) Az értelmetlen vérontással és kegyetlen öldökléssel járó háborúk istene.
B) A szépség, a szerelem és a termékenység istennője.
C) A vihar és a villámlás ura, a vendégszeretet, az eskük és a piactér védelmezője, az istenek
királya.
D) A földrengés, a folyók és tavak, valamint a tenger és a hajósok istene.
E) Az igazságos háború, a jog, a művészetek, a mesterségek, az oktatás és a bölcsesség
istennője.
F) A szülés, a nők és gyermekek védelmezője, a vadállatok úrnője, a Hold és a vadászat
istennője.
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28. feladat
A feladat az ókori Róma történelméhez kapcsolódik. 2012. október
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (összesen 4 pont)
Források:
A) „Az átkelés az Alpokon súlyos megpróbáltatás volt […] számára. Amikor elindult
Hispaniából, állítólag 90 ezer gyalogosa, 12 ezer lovasa és 37 harci elefántja volt. […]
Forrásaink azt állítják, hogy a 90 ezer gyalogosból csak 20 ezer, a 12 ezer lovasból meg
mindössze a fele maradt életben, a harci elefántok száma is 37-ről 7-re apadt. […] De mindezzel
nem sokat törődött. […] Kezébe került csaknem az egész »Alpokon inneni Gallia«, […] a Pó
termékeny síksága.” (Szabó Árpád, ókortudós)
B) „Ekkor már mindenki fejveszetten próbálta menteni az életét. Hétezer ember menekült a
kisebb táborba, tízezer a nagyba, mintegy kétezer magába Cannae falujába. A hagyomány
szerint 45 500 gyalogos és 2 700 lovas lelte halálát; köztük a két consuli questor, továbbá
huszonkilenc katonai tribunus, jó néhány volt consul, praetor és aedilis.” (Titus Livius, római
történetíró)
a) Nevezze meg, kiről szól az A) forrásrészlet és a személy melyik ókori állam hadvezére
volt! (Elemenként 0,5 pont.)
Név: …………………………………
Ókori állam: …………………………………
b) Jelölje „X” jellel a térképvázlat megfelelő négyzetében, hol zajlott a B) forrásban
olvasható ütközet! (1 pont)

c) Írja le, mettől meddig tartott az a háború, melynek része volt a fenti ütközet!
(Elemenként 0,5 pont.)
A háború kezdete (év): ……………..
A háború vége (év): ……………..
d) Karikázza be annak a meghatározásnak a betűjelét, amely a B) forrásban kiemelt
consul szóra vonatkozik! (1 pont)
A) Feladata a vagyonbecslés és a feddhetetlenség ellenőrzése volt.
B) Feladata a piaci felügyelet, a városi rend fenntartása, a templomok gondozása volt.
C) Feladata háború esetén a hadsereg vezetése volt.
D) Feladata a nép (plebs) érdekeinek védelme volt.
E) Feladata az igazságszolgáltatás irányítása volt.
F) Feladata volt végveszély esetén intézkedni, megbízatása hat hónapig tartott.
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29. feladat
A feladat a Római Birodalom történelmével kapcsolatos. Állapítsa meg, kire
vonatkoznak a római történetíróktól származó idézetek! Írja a megfelelő nevet a
kipontozott helyekre! (Elemenként 0,5 pont = 3 pont) 2008. május
„… 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)…………………………………………
„Ezeket mondotta a császár latin nyelven, egy másik pedig tolmácsolta, majd a császár a zsinat
elnökeinek adta át a szót. Ekkor az egyik párt vádakkal halmozta el a másikat, azok pedig
védekeztek és viszont gyalázkodtak. […] a császár türelmesen hallgatta valamennyiüket, és
feszült figyelemmel fogadta az előadott érveket […] Kegyesen tárgyalt mindegyikükkel és
görögül beszélt, mert ezt a nyelvet is ismerte.” (Eusebios a niceai zsinatról)
c)…………………………………………
„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)
d)…………………………………………
„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)
e)…………………………………………
„Innen visszatért Rómába, majd átkelt Macedóniába, és ott Pompeius fölött, akit majd négy
hónapon át hatalmas sáncrendszerekkel körülzárt, a pharsalusi csatában végleges győzelmet
aratott, aztán Alexandriáig üldözte a menekülőt. […] A győzelem kivívása után Egyiptom
királyságát Cleopatrának és öccsének adta át; nem merte provinciává tenni, nehogy egyszer
egy forróbb fejű helytartó kezén forrongások tűzfészkévé válhasson.” (Suetonius)
f)…………………………………………
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30. feladat
A feladat az ókori Róma történelmével kapcsolatos. Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó
kérdésekre! (összesen 3 pont) 2009. május
„Caesar közeledett hozzájuk, majd kibékítette őket egymással. Meg volt ugyanis győződve
arról, hogy nélkülük sohasem juthatna befolyáshoz, ugyanakkor afelől sem volt kétsége,
hogyha amazok összefognának, nála erősebbek lennének. […] Crassus […] szilárdan hitte,
hogy Caesar magasra fog emelkedni, […] így […] kötöttek hárman barátságot és azt esküvel is
megpecsételték.” (Cassius Dio)
a) Nevezze meg latin eredetű kifejezéssel a forrásban említett szövetséget! (0,5 pont)
A szövetség neve: …………………………………………….
b) Melyik évszázadban történt a fenti esemény? (0,5 pont)
Évszázad: …………………………………………….
c) Nevezze meg, ki volt a szövetség harmadik tagja! (1 pont)
Név: ……………………………………………..
d) Mi volt a forrásban leírtak idején Róma államformája? (0,5 pont)
Államforma: …………………………………………….
e) Hogyan vesztette életét Julius Caesar? (0,5 pont)
……………………………………………….
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31. feladat
A feladat Augustus politikai rendszerével kapcsolatos. Válaszoljon a források és
ismeretei alapján a kérdésekre! (Az egyes kérdések a szöveg aláhúzott és betűkkel jelölt
részeire vonatkoznak.) Összesen 3 pont, 2008. október
„[…] Mérlegelve a dolgot, hogy egyrészt magánemberként most már nemigen élhet
biztonságban, másrészt nem bízhatja az államot könnyelműen több ember gondjára(a),
megmaradt az elhatározásnál, hogy megtartja a hatalmat […] mindenáron ara törekedve, hogy
a dolgok új rendje(b) miatt senki se elégedetlenkedjék.” (Suetonius)
„A fölöslegesen felduzzasztott szenátusból hitvány és rendetlen csődület lett. Augustus kétszeri
megrostálással visszaadta régi keretét. […] A szenátorokat is csak egyenként, motozás után
bocsátották elébe(c). Egyeseket rábírt, hogy önként mondjanak le tisztségükről, s ha ezt
megtették, továbbra is megengedte, hogy díszruhájukat viseljék, színházban és nyilvános
lakomákon a szenátorokat megillető díszhelyen üljenek.” (Suetonius)
a) Nevezze meg, milyen római államformára utal az aláhúzott szövegrész! (0,5 pont)
…………………………………………………………………………………………………
b) Hogyan hívták latinul az új kormányzati rendszert, amelyre az aláhúzott szövegrész
utal? (0,5 pont)
…………………………………………………………………………………………………
c) Milyen ismert történelmi előzmény tette indokolttá az intézkedés meghozatalát? (1 p.)
………………………………………………………………………………………………….
d) Melyik ütközet következtében jutott egyeduralomra Octavianus? (Elem. 0,5 pont.)
Év:………………………………….
Helyszín:…………………………....
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32. feladat
A feladat az ókori Róma principatus rendszeréhez kapcsolódik. Rendelje a táblázatban
szereplő állításokhoz a megfelelő források sorszámát! 2005. május idegen (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
Ezek a
szolgaságba. ... Helyes és hasznos a te szempontodból és az állam számára az lesz, ha minden
források
szükséges dolgot a legkiválóbb férfiakkal megtanácskozol, anélkül azonban, hogy ... bárki
nem
Augustus ellentmondhatna, vagy akaratoddal szembeszállhatna. A háborúkat is a ti megbeszélésetek
önéletrajz alapján kell folytatni, mindenki másnak pedig csupán a parancsot teljesítenie.”
4. „Amíg nem voltunk ily sokan és szomszédainktól nem különböztünk lényegesen, jó
ából
államrendben éltünk, és szinte egész Italiát meghódítottuk. Amióta azonban túljutottunk Italia
valók!
határain, és szárazföldeken, szigeteken áttörve a tengereket és földeket mind a mi nevünkkel és
hatalmunkkal töltöttük meg, azóta semmi jót nem tapasztaltunk.” (Augustus önéletrajza)
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33. feladat
A feladat az ókori Róma történelmére vonatkozik. Válaszoljon az ábra és a forrás
segítségével a kérdésekre! (4 pont) 2008. május idegen
„Amikor Brutus és Cassius veszte után már nem volt köztársasági haderő, Sextus Pompeiust
Szicília mellett leverték, és Lepidus kiforgatása, Antonius kényszerű halála után a Iuliuspártnak is csak Caesar maradt vezérül, s lemondott triumviri címéről, mintha consulként járna
el és a nép védelmére beérné a tribunusi joggal, miután a katonaságot ajándékokkal, a népet
gabonával, az egész államot a béke édességével lekenyerezte, lassanként magasabbra tört:
magához ragadta a senatus, a magistratusok, a törvények jogkörét, s ennek senki sem szegült
ellene, hiszen a legderekabbak a háborúkban vagy a proskribálás során elhullottak, a többi
előkelő pedig minél jobban hajlott a szolgaságra, annál nagyobb gazdagsághoz és
kitüntetésekhez juthatott, és az új helyzetből hasznot húzva inkább, és meglevőt, semmint a
régit és kockázatosat választotta.” (Tacitus)

Augustus politikai berendezkedése
a) Nevezze meg az ábrán látható politikai berendezkedést! (1 pont)
…………………………………………………………………………………………………..
b) Soroljon fel három eszközt, mellyel Augustus elérte, hogy hatalma megszilárduljon!
(3 pont)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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34. feladat
A feladat Augustus principátusával kapcsolatos. Oldja meg a feladatokat a források és
ismeretei segítségével! (4 pont) 2013. május idegen
„[…] én egy olyan tisztséget sem fogadtam el, amelyet őseink szokása ellenére ruháztak rám.
Azt, aminek végrehajtására a senatus megkért, tribunusi felhatalmazásom birtokában hajtottam
végre. Ebben a hatáskörben magam kértem öt ízben a senatustól hivatali társat, és meg is
kaptam.” (Augustus önéletrajza)
„Útját nem állta senki sem, mert a nyakasabbak elhullottak a harcmezőn vagy a halálos ítéletek
következtében, a nemesség többi tagja pedig minél jobban hajlott a szolgaságra, annál jobban
gyarapodott vagyonban és méltóságban […]. Az állam tehát nagy változáson esett át, s nyoma
sem maradt a régi, érintetlen közéleti szellemnek: feladva az egyenlőséget, minden ember a
princeps parancsait leste […].” (Tacitus: Annales)
a) Fogalmazza meg a két forrás segítségével azt az alapvető kettősséget, amely a
principátus rendszerét jellemezte! (1 pont)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) Mikor és hol került sor arra a döntő jelentőségű csatára, amely után Augustus
versenytárs nélkül maradt a politikai életben? (Elemenként 0,5 pont.)
Évszám: …………… A város, amelynek közelében lezajlott a csata: ……………………
c) Milyen különleges jogok illették meg Augustust az első forrásban szereplő tisztség
birtokosaként? Említsen meg kettőt! (Elemenként 0,5 pont.)
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
d) Említsen meg egy, a forrásokban nem szereplő tisztséget, amelyet Augustus uralma
során viselt! (1 pont)
…………………………………………………..
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35. feladat
A következő forrásrészletek Augustus önéletrajzából származnak. Válaszoljon a
kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (4 pont) 2016. október
„Atyám gyilkosainak istentelen tettét törvényes ítélettel megtoroltam: száműzettem, majd
mikor fegyverrel támadtak az állam ellen, nyílt csatában kétszer is legyőztem őket.”
a) Kit nevez a szöveg Augustus atyjának? (0,5 pont) ………………………………………
„Körülbelül 500 000 római polgár tette le kezembe az esküt. Ezek közül szolgálati éveik
leteltével coloniákba [római jogú település] telepítettem […] több, mint 300 000-et. Földet
utaltam ki számukra.”
b) Nevezze meg, kik az említett polgárok! (0,5 pont)
………………………………
„A pannóniai törzseket, amelyeket az én principátusom előtt a római nép hadserege sohasem
közelített meg, Tiberius Nero révén, aki akkor mostoha fiam és legatusom volt, legyőztem, a
római nép hatalma alá vetettem”
c) Milyen stratégiai célja volt Augustusnak az említett hadjárat során megszerzendő
területtel? (0,5 pont)
………………………………………………..
„Törvényt hoztak, hogy személyem egyszer s mindenkorra szent és sérthetetlen legyen, és hogy
életem fogytáig megillessen a tribunusi hatalom.”
d) Milyen jog illette meg Augustust a forrásban említetten kívül a tribunusi tisztség
viselésével? (0,5 pont)
………………………………………..
„Önként fogadott hűséget egész Itália és engem jelölt ki annak a háborúnak vezéréül, amelyben
Actium mellett győztem.”
e) Ki volt az ellenfele az említett csatában? (0,5 pont) …………………………
f) Mikor zajlott az ütközet? (évszám) (0,5 pont) …………
„Ezután tekintély dolgában mindenkit felülmúltam, hatalmam viszont semmivel sem volt több,
mint hivatalbeli társaimnak”
g) Fogalmazza meg saját szavaival a principátus uralmi rendszerének lényegét! (1 pont)
…………………………………………………………………………………………………
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36. feladat
A feladat a keresztény vallással kapcsolatos. Válaszoljon a kérdésekre az Újszövetség
részletei alapján! (4 pont) 2006. május
„Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak. Mert nincs hatalom csak Istentől: ami
van, azt Isten rendelte. Ezért, aki a hatósággal szembeszáll, Isten rendelésének szegül ellene.”
„Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egy
személy vagytok a felkent (christos) Jézusban.”
„Maradjon meg mindenki abban a hivatalban, amit kapott. Ha rabszolga vagy, s úgy nyertél
hivatást, ne bánkódj miatta.”
„Pál […] minden szenteknek, a kik Filippiben vannak, a püspökökkel és a diakónusokkal
egyetemben […] Kegyelem néktek […]”
„Ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván. Szükséges annak okáért, hogy a püspök
feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, a
tanításra alkalmatos.” (Pál apostol leveleiből)
a) Állapítsa meg, hogy a keresztény tanítások kik számára hirdetnek megváltást! (1pont)
………………………………………………………………………………………..………….
b) Nevezze meg a korai keresztény egyház funkcionáriusait (tisztségviselőit)!(Elem.0,5p.)
…………………………………………………
…………………………………………………
c) Állapítsa meg, milyen jellegű szerepet játszottak az apostolok a kereszténység korai
történetében! (1 pont)
………………………………………………………………………………………..………….
d) Magyarázza meg, hogyan viszonyul a kereszténység a hatalomhoz! (1 pont)
………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………..………….
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37. feladat
A feladat a keresztény vallással kapcsolatos. Válaszoljon a kérdésekre Pál apostol
levélrészletei és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont = 5 pont) 2007. október
„.Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni,
akik a törvényt betöltik. Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod; de ha
a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett. Avagy Isten csak a
zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is.” (Pál apostol levele a
rómaiakhoz)
„Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne
reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad
nékünk mindent a mi tápláltatásunkra. Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó
cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők. (Pál apostol első levele Timótheushoz)
a) Fogalmazza meg, mit értünk „páli fordulat” fogalmán!
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b) Nevezzen meg a források és ismeretei alapján két okot, amelyek segítették a
kereszténység elterjedését!
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
c) Mikor (év), melyik római császár biztosította a keresztények szabad
vallásgyakorlatát?
dátum:…………………………………………………………….
császár:……………………………………………………………
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38. feladat
A feladat a kereszténység ókori történetéhez kapcsolódik. Oldja meg a feladatokat a
források és ismeretei segítségével! (összesen 2 pont) 2014. május
a) A következő forrásrészletek a kereszténység történetének alapvető dokumentumai.
Tegye kiadásuk kronológiai sorrendjébe a szövegeket! Írja a források betűjelét a
kipontozott vonalakra, kezdje a legkorábbi forrással! (A helyes sorrend: 1 pont
1.: …… 2.: …… 3.: …… 4.: ……
A) „Elsősorban azt rendeltük el, amiben az istenségnek járó tisztelet megnyilatkozik, hogy ti. a
keresztényeknek is, és mindenkinek megengedjük, hogy szabadon azt a vallást kövessék,
amelyiket akarják” (Császári rendelet)
B) „A következő napon császári rendeletet függesztettek ki, amely szerint a keresztény hitet
valló emberek elvesztik minden polgári jogukat és tisztségüket. Kínzásoknak kell őket alávetni,
bármilyen rendűek és állásúak is az illetők. Ellenük mindenféle törvényszéki eljárásnak helye
van, ők viszont nem fordulhatnak bírósághoz sem önkényeskedés, sem házasságtörés, sem
rablás esetében.” (Egy ókori író művéből)
C) „Megparancsoljuk, hogy mindazon népek, amelyek a mi kegyelmes kormányzatunk alatt
állnak, abban a vallásban éljenek, amelyet a hagyomány szerint Szent Péter apostol adott át
Róma népének, s amely azóta is töretlenül él napjainkig.” (Császári rendelet)
D) „Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és
láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
[…] Hiszek a Szentlélekben.” (Hitvallás)
b) Mikor adták ki az A) jelű forrásban idézett rendeletet? (0,5 pont)
………………………
c) Hol ülésezett a D) jelű forrásban idézett hitvallást először megszövegező zsinat?
(0,5 pont)
………………………
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39. eladat
A feladat a Kr. u. IV–VI. századi népvándorláshoz kapcsolódik. (2013. május)
Rendelje a népvándorlás népcsoportjaihoz a térképen jelölt végső megtelepedési
területüket, valamint a megfelelő meghatározást! Írja a sorszámokat és betűjeleket a
táblázat megfelelő mezőjébe! Egy-egy sorszám, illetve betűjel kimarad!
(Elemenként 0,5 pont = 4 pont)

A) A hunok elől menekülve, római szövetségesként először Galliában telepedtek le, majd
onnan a frankok nyomására költöztek délebbre.
B) Róma kifosztása és a vele járó pusztítás tette nevüket rettegetté, és a mai napig ismertté.
C) Az avarok elől költöztek végső megtelepedési területükre, ez az esemény zárta a nagy
népvándorlást.
D) A Nyugat-római Birodalom bukása után Odoaker legyőzésével alapítottak államot,
legjelentősebb uralkodójuk a székhelyét Ravennában berendező Theodorik volt.
E) Az V. század végén csatlakoztak a kereszténységhez, ám akkor a római egyházhoz, így
annak támogatásával a legjelentősebb germán államot alapították meg.
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