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1. feladat 

Az ókori Kelet kultúrtörténetének melyik alakjához kapcsolódnak a képek? Válassza ki 

a felsorolásból, és írja a képek mellé a hozzájuk kapcsolódó egy-egy (valós vagy mitikus) 

személy nevét! (Elemenként 1 pont) 2012. október 

 

Személyek: Hammurapi, Mózes, Salamon, Xerxész, Konfucius, Buddha, I. Dareiosz, Jézus, 

Kheopsz, Dávid, Noé, Ádám 

 

 

a) 

 
A legmagasabb építményt építtető uralkodó:  ..............................................................................  

 

 

b) 

 

A szöveget kiadó uralkodó:                              .............................................................................  

 



Magister Universitas Érettségi Előkészítő   Készítette: Barta József 

1. csomag: Ókor közép rövid feladatok 

   Oldal 2 / 41 

c) 

 
A kép bal oldalán ábrázolt alak:                        ............................................................................  

 

d) 

 
Az ülő alak:                                                         ..........................................................................  

 

e) 

 
A szöveget a népének közvetítő személy:          ...........................................................................  

 

5 pont  
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2. feladat 

A feladat az ókori Kelet kultúrájával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy melyik ókori állam-

hoz kapcsolódnak a képek! Írja a táblázatba az ókori állam neve mellé, hogy mit ábrázol 

a kép! Használja a középiskolai történelmi atlaszt! (Elem. 0,5 pont ) (2008. május idegen) 

 

 

  
a) b) 

 
c) 

 

 Az ókori állam neve: Kulturális emlékek megnevezése: 

a)   

b)   

c)   

 

3 pont  
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3. feladat 

A feladat az ókori keleti civilizációkhoz kapcsolódik! Azonosítsa a képeken ábrázolt 

írásfajtákat és személyeket, majd nevezze meg azt az ókori keleti országot, birodalmat 

vagy történelmi tájegységet, amelyhez az azonosított írásfajta vagy személy köthető. 

(Soronként 1 pont.) 2014. május – idegen 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Kr. e. VI. századi vallásalapító b) Írásfajta 

  
c) Írásfajta d) Kr. e. XVIII. Századi törvényalkotó uralkodó 

 

 Írásfajta vagy személy: Ország, birodalom vagy tájegység: 

a)   

b)   

c)   

d)   

 

4 pont  
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4. feladat 

A feladat az ókori Kelet vallásaihoz, kultúrájához kapcsolódik. Azonosítsa az egyes terü-

letekhez, civilizációkhoz köthető képeket! Írja be a képek betűjelét a táblázat megfelelő me-

zőibe! Egy mező üresen marad. (Elemenként 1 pont) 2009. október 

 
Terület/civilizáció: Kép: 

India  

Kína  

Palesztina/Izrael-Judea  

Egyiptom  

Mezopotámia  

 

4 pont  

 

 

 

 
 

 



Magister Universitas Érettségi Előkészítő   Készítette: Barta József 

1. csomag: Ókor közép rövid feladatok 

   Oldal 6 / 41 

5. feladat 

Az alábbiakban az ókori görög istenekről olvashat versrészletet. Válaszoljon az idézet 

alapján a kérdésekre! (Elemenként 1 pont) 2005. május idegen 

 

„Zeusz pedig elrendelte Themisznek, hogy gyülekezni 

hívja az isteneket sokvölgyű olümposzi bércen… 

Szólt Kronidész, s nem csillapodó csata kélt a szavára, 

s indult hadba az isten mind, szíve kétfele oszlott. 

Ment a hajók seregéhez Héré, Pallasz Athéné, 

véle a föld övezője Poszeidón és a segítő 

Hermeiász, ki kitűnt közülük leleményes eszével; … 

(Homérosz: Iliász XX. ének) 

a) Húzza alá a szövegben azt a sort, mely az istenek lakhelyére utal! 
 

b) Azonosítsa az alábbi állításokat az idézetben szereplő istenségekkel, és írja be a táb-

lázatba! 

 

Állítás: Neve: 

1. Ő a főisten.  

2. Ő a tengerek ura.  

 

c) Melyik kifejezés igaz a görög vallásra? Húzza alá a helyes választ! 
 

monoteizmus politeizmus vallási dualizmus 
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6. feladat 

A feladat az athéni demokrácia intézményrendszerével kapcsolatos. Jelölje meg az ábra 

tanulmányozását követően az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Választását 

X jellel jelölje! (Elemenként 1 pont) 2006. május 

 

 
Állítások: Igaz: Hamis: 

a) 
A demokrácia létrejöttét követően az athéni állam legnagyobb 

hatalommal rendelkező testülete az Areioszpagosz volt. 
  

b) 
A sztratégoszt (hadvezért) azért választották, mert a hadvezetés-

hez szakértelemre volt szükség. 
  

c) 
Az ötszázak tanácsának tagjait közvetlenül az ekklésia választot-

ta. 
  

d) 
A tisztségek többségét sorsolták, hogy minden athéni polgárnak 

legyen esélye hivatalt viselni. 
  

 

4 pont  
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7. feladat 

A feladat az athéni demokrácia virágkorához kapcsolódik. Egészítse ki a szöveget az áb-

ra és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont) 2016. május 

 

 
Az athéni társadalom és állam Periklész korában 

 

A sztratégoszi tisztségnél fontos volt a katonai rátermettség, ezért őket a többi tisztségviselő-

vel ellentétben a) …………………………. A polgárok két fontos területen is előnyöket él-

veztek a bevándorlókkal szemben, egyrészt nem b) …………………………, másrészt pedig 

részt vehettek a c) …………………………. A tanács és az esküdtbíróság tagjai azért kaptak 

napidíjat, hogy a d) …………………………is részt vehessenek a munkájukban. 

 

4 pont  
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8. feladat 

A feladat az ókori görög történelemre vonatkozik. Írja a pontozott vonalra a felsorolt 

válaszlehetőségek közül a megfelelőt! (Egy elemet nem tud társítani.)  

(Elem. 0,5 pont) 2007. október 

 

népgyűlés – cserépszavazás – szenátus –Athén – rabszolgák – sztratégoszok – sorsolás 

 
Az athéni társadalom és állam Periklész idején 

 

a)  ..........................................................  

b)  .........................................................  

c)  ..........................................................  

d)  .........................................................  

e)  ..........................................................  

f)  ..........................................................  

3 pont  
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9. feladat 

A feladat az athéni demokrácia intézményeivel kapcsolatos. Írja be a lenti táblázatba a 

Kr. e. V. századi Athén politikai intézményeire vonatkozó hiányzó adatokat! A táblázat-

ban az ábrán megtalálható fogalmak közül négynek, és a rájuk vonatkozó két-két állítás betű-

jelének kell szerepelnie. (Soronként egy elem már szerepel a táblázatban.) Egy betűjelet csak 

egy helyre írhat! (Elemenként 0,5 pont) 2011. október 

 

 
Az athéni demokrácia intézményei 

 

„[Periklész] a színházi pénzekkel, a törvényszéki napidíjakkal, s a más címeken fizetett összegek-

kel és közsegélyekkel megnyerte magának a népet, és felhasználta az Areioszpagosz tanácsa el-

len, amelynek ő maga nem volt tagja, mivel sorsolással soha nem választották meg arkhónná. […] 

Periklész, mihelyt biztonsággal támaszkodhatott a népre, letörte a tanács hatalmát […]. Ezenfelül 

Kimónt mint Spárta barátját és a nép ellenségét, osztrakiszmosszal száműzette […].” 

(Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. Periklész.) 

Állítások: 

A) Eredetileg akkor alkalmazták, ha gyanú merült fel valaki ellen, hogy egyeduralomra tör. 

B) A lakókörzetenként kiállított katonai alakulatok élén álló tisztségviselő. 

C) Tagjai napidíjban részesültek, és felesküdtek az igazságos ítélethozatalra. 

D) Periklész összesen több mint tíz éven keresztül töltötte be ezt a tisztséget. 

E) Minden 20. életévét betöltött, polgárjoggal rendelkező athéni férfi tagja volt. 

F) A demokrácia virágkorában ez a testület gyakorolta a legfőbb hatalmat. 

G) Az Areioszpagosz háttérbe szorítása után megnőtt a szerepe a bíráskodásban. 

H) A Kr. e. V. században többször is visszaéltek vele, és a politikai ellenfelek eltávolítására 

használták. 

 

Fogalom: Két állítás betűjele: 

a) A, 

b) népgyűlés  

c) B, 

d)  C, 

 

4 pont  
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10. feladat 

A feladat az ókori görög művészethez kapcsolódik. Válaszoljon a kérdésekre a képek és 

ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont) 2013. október 

 

a) Az alábbi képen egy istenszobor rekonstrukcióját látja. Az eredeti szobor aranyból és ele-

fántcsontból készült, az ókori világ egyik csodájaként is számon tartják. Melyik görög is-

tent ábrázolja? 

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

 
 

b) Ott, ahol az eredeti szobor állt, a fenti isten tiszteletére egy össz-görög, sajátos vallásos 

eseményre került sor szabályos időközönként. Mi a helyszín neve? 

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

c) Az eredeti szobor alkotója a klasszikus kor leghíresebb szobrásza volt, a Kr.e. V. század-

ban élt. Jelentősebb művei közé tartoznak Pallasz Athénéről készült szobrai. Ki ő? 

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

d) Az említett alkotó két Athéné-szobra az alábbi rekonstrukción látható épületegyüttes ré-

sze volt. Melyik városban állt egykor ez az épületegyüttes? 

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

 
 

4 pont  
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11. feladat 

A feladat a hellenizmus kulturális emlékeivel kapcsolatos. Azonosítsa a képeket a megfe-

lelő információkkal! Írja a képek betűjelét a szövegek melletti négyszögbe! 

(Elemenként 1 pont) 2005. október 

 

 
 

a) A rhodosziak – miután Kr.e. 305-ben győztek a makedón király felett – hálából fo-

gadalmi ajándékot állítottak istenüknek, Héliosznak a kikötő bejáratánál. A mintegy 

35 méter magas szobor a „rhodoszi Kolosszus” néven vonult be a történelembe. 

 

 

 

b) A szoborcsoport mitikus jelenetet örökít meg: Laokoón történetét. A hellenisztikus 

kor mozgalmassága jól megfigyelhető a művön. 

 

 

 

c) Az alexandriai világítótorony az ókor hét csodája közé tartozott, Pharosz szigetén 

emelték a Kr.e. III. században, és csak a Kr.u. XIV. században dőlt romba. 

 

 

 

 

3 pont  

 

 

 

 

 

 



Magister Universitas Érettségi Előkészítő   Készítette: Barta József 

1. csomag: Ókor közép rövid feladatok 

   Oldal 13 / 41 

12. feladat 

A feladat az ókor kulturális emlékeivel kapcsolatos. Írja a táblázatban olvasható állítá-

sok mellé a megfelelő kép betűjelét! Minden állításhoz egy kép tartozik, egy kép betűjelét 

nem kell beírnia. (Elemenként 1 pont) 2015. május idegen 

  

A) B) 

 

 

 
A Laokoón-szoborcsoport A rodoszi kolosszus (XVIII. századi ábrázolás) 

C) D) 

 

 

 

Pheidiász: Pallasz Athéné A pharoszi világítótorony (XVIII. századi ábrázolás) 

 

Állítás: A kép betűjele: 

a) 
Az alkotás a hellenisztikus világ kulturális központjának számító, Nagy 

Sándor által alapított város kikötőjének nevezetessége volt. 
 

b) A trójai mondakörhöz kötődő alkotás drámai érzelmeket ábrázol.  

c) 
A világ hét csodájának egyikeként számon tartott alkotás a napistent 

jelenítette meg. 
 

 

3 pont  
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13. feladat 

A feladat az ókori görög kultúrához kapcsolódik. Állapítsa meg, hogy a képeken ábrá-

zolt szobrok és épületek/épületegyüttes közül melyik kettő köthető a klasszikus, és me-

lyik kettő a hellenisztikus kultúrához! Írja a képek betűjelét a megfelelő négyzetekbe! 

Két kép egyik korszakhoz sem köthető. (Elemenként 1 pont.) 2017. május idegen 

 

 
 

 
 

4 pont  
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14. feladat 

A feladat az ókori kultúrával kapcsolatos. Nevezze meg azokat a városokat, amelyekre a 

leírások vonatkoznak! Írja a városok neve mellé a hozzájuk tartozó rekonstrukciós kép 

vagy térképvázlat betűjelét! Egy kép kimarad. (Elemenként 0,5 pont) 2014. május 

 

A) B) 

 
 

C) D) 

 

 
 

a) Az Eufrátesz partján fekvő település több birodalomnak is fővárosa volt az ókorban. Fényko-

rát a Kr. e. VI. században élte, amikor nevezetes építményei közé tartozott a kettős fal-

rendszer, a függőkertekkel körülvett uralkodói palota, a központban magasodó templom 

és a hatalmas kapuhoz vezető felvonulási út. Lépcsős toronyépülete a Bibliából is ismert. 

A város neve:  ....................................................  A kép/térképvázlat betűjele: ............

b) A Kr. e. X. században vált politikai és vallási központtá. Ekkor épült templomát a Kr. e. 

VI. században elpusztították, majd a perzsa uralom idején újjáépítették. Később római 

uralom alá került, és a kereszténység születésének helyszíne lett. 

A város neve:  ....................................................  A kép/térképvázlat betűjele: ............ 

c) A Nagy Sándor által alapított, pontos mérnöki tervek szerint épült város a hellenisztikus 

világ kulturális központja volt. Nevezetessége közé tartozott a „múzsák szentélyének” ne-

vezett épületegyüttes, ahol nagyjából félmillió eredeti kéziratos művet őriztek. 

A város neve:  ....................................................  A kép/térképvázlat betűjele: ............ 
 

 3 pont  
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15. feladat 

A feladat a római köztársaság történetéhez kapcsolódik. Töltse ki a forrásszöveg segítsé-

gével az alábbi folyamatábrát! Válassza ki a hiányzó négy elemet a felsorolt hat közül, és 

számukat írja a megfelelő mezőbe! Egy elemet csak egyszer használjon! 

(Elem. 1 pont) 2008. május 

 

„A gazdagok szerezték ugyanis meg a nagy részét a földnek. Ha a közelükben egy szegény 

embernek volt egy kis birtoka, azt részben pénzen, részben erőszakkal megszerezték, s így 

szétdarabolt kicsiny földek helyett nagy birtokon gazdálkodtak. A földművelésre és állataik 

őrzésére rabszolgákat vásároltak, mert attól tartottak, hogy a szabad embereket elvonja majd a 

katonai szolgálat a földműveléstől. Ennek következtében az előkelők rendkívüli módon meg-

gazdagodtak, a rabszolgák száma is gyarapodott. Itália szabad népessége azonban fogyott és 

tönkrement, hiszen szegénység, súlyos adók és örökös hadviselés sújtotta őket. Akiknek nem 

kellett katonáskodniuk, azok is tétlenségre voltak kárhoztatva, mert a föld a gazdagok kezé-

ben volt, s azt szabadok helyett rabszolgákkal műveltették.” 

(Appianosz: Római történelem) 

 

 
 

4 pont  
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16. feladat 

A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi for-

rások közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság, illetve a hadsereg válságára! 

Soronként csak egy elemet jelöljön be! (Elemenként 1 pont) 2006. május idegen 

 

1. „Az Itáliában tenyésző fenevadak mindegyikének megvan a maga barlangja, odúja és bú-

vóhelye, holott azoknak, akik Itáliáért küzdenek és meghalnak, egyebük sincs a levegő-

nél, a világosságnál. Lakás, állandó tartózkodási hely híján bujdosnak ezek feleségestül, 

gyermekestül. Hazudnak a vezérek, midőn a csatákon bíztatják a katonákat, hogy védjék 

meg sírjaikat, templomaikat az ellenségtől.” 

(Plutarkhosz: Tiberius Gracchus) 

2. „[…] Ennek a megműveletlen földnek a nagy részét ugyanis a gazdagok szerezték meg 

[…] Sőt a szegényeknek környékükön lévő kisbirtokait is részben erőszakkal elrabolták, s 

így eddigi birtokaik helyett immár hatalmas földeket műveltek meg […] a hatalmasok 

egyre gazdagodtak, a rabszolganép betöltötte az egész országot.” 

(Appianosz: Emphylia) 

3. A plebs egy része ingyenélő tömeggé vált, mely napi engedményekkel minden politikai 

cél érdekében megnyerhető volt, akár szavazatát is áruba bocsátotta. (Panem et circenses! 

= Kenyeret és cirkuszi játékokat!) 

(Tankönyvi szöveg) 

 

 A forrás sorszáma: 

a) politikai válság  

b) gazdasági válság  

c) a hadsereg válsága  

 

3 pont  
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17. feladat 

A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Mely társadalmi réteghez vagy cso-

porthoz tartoztak azok a személyek, akiknek elégedetlenségéről szólnak a források? Válas--

szon a felsoroltak közül! Írja a források után található négyzetbe a megfelelő réteg vagy cso-

port sorszámát! Minden forráshoz egy sorszámot írjon! (Elem. 1 pont) 2013. május idegen 

 

Társadalmi rétegek, csoportok: 

1. colonusok; 2. a lovagrend tagjai; 3. patríciusok; 4. elszegényedett kisbirtokos parasztok;  

5. rabszolgák; 6. a provinciák lakói; 7. a Rómával szövetséges itáliai népek; 8. a senatori rend tagjai. 

 

a) „A hadvezérek hazudnak a katonáiknak, amikor a csatákban arra bíztatják őket, hogy 

őseik sírjáért és templomaiért harcoljanak az ellenséggel, hiszen ezek közül a rómaiak 

közül nincs egynek sem családi oltára, nincs ősi temetkezőhelye, vadidegenek fényűzésé-

ért és vagyonáért harcolnak és halnak meg; […].” 

(Plutarkhosz: Tiberius Gracchus) 

 

 

 

b) „[A felkelők] követeket küldtek Rómába, akik panaszt emeltek azért, hogy őket, bár 

Rómának segítettek birodalma meghódításában, az általuk megsegített polgárok nem 

méltatják polgárjogra. A senatus kemény választ adott nekik: ha megbánták eddig elköve-

tett tetteiket, küldjenek követséget, ellenkező esetben azonban ne. Ők tehát minden jó 

reményüket elvesztvén, megindították a háborút.” 

(Appianosz) 

 

 

 

c) „Az itáliai Capuában tartott cirkuszi gladiátorok közül […] mintegy hetven társát arra 

beszélte rá, hogy inkább vállaljanak minden veszélyt a szabadságért, semhogy az előadá-

sokon látványként szolgáljanak. Őreiket erőszakkal elűzték és elmenekültek.” 

(Appianosz) 
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18. feladat 

A feladat a római köztársaság korához kapcsolódik. Döntse el a lovagrendre vonatkozó 

forrás és ismeretei segítségével, hogy igazak vagy hamisak az állítások! Írjon X jelet a 

megfelelő mezőkbe! (Elemenként 1 pont.) 2016. ősz 

 

„A kereskedelmet hitványnak kell tartanunk, de a nagy árubőséggel rendelkező nagykereske-

delem nem éppen megvetendő, mivel mindenhonnan sokféle cikket szállít, és rengeteg vevőt 

lát el, anélkül hogy bárkit is rászedne. Sőt úgy látszik, hogy a kereskedőt teljes joggal megil-

leti a dicséret, ha nyereségével eltelve vagy inkább megelégedve visszavonul földjeire és bir-

tokaira, ugyanúgy, ahogy annak idején gyakran futott be a tengerről a kikötőbe. Ám a hasznot 

hajtó dolgok közül semmi se jobb, gyümölcsözőbb, kellemesebb és méltóbb egy szabad em-

berhez, mint a földművelés.” (Cicero: A kötelességekről) 

 

 
 

4 pont  
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19. feladat 

A feladat a római köztársaság válságához kapcsolódik. Párosítsa a római történelem 

alakjait a rájuk vonatkozó forrásokkal! Írja be a forrás után a megfelelő nevet! A felso-

roltak közül válasszon! Két név felesleges. (Elemenként 1 pont.) 2013. május 

 

Nevek: Antonius, Caius Gracchus, Marius, Pompeius, Spartacus, Sulla 

 

a) „A meggyilkolt polgárok rabszolgái közül tízezer fiatal, erőteljes embert felszabadított, 

római polgárjoggal ajándékozta meg őket. Azért tette ezt, hogy legyen a nép között tíz-

ezer ember, aki minden parancsát vakon teljesíti. Ugyanez a szándék vezérelte őt akkor, 

amikor az ő zászlói alatt harcolt huszonhárom legio között egész Itáliában az egyes vá-

rosok határában lévő, elkobzott földeket szétosztotta.” 

A dictator neve:  .............................................................................  

 

b) „Számos törvényjavaslatot terjesztett elő, hogy a népnek kedvezzen, a senatust pedig 

gyengítse. Ilyen volt pl. telepítési törvénye, amely az állami földet a szegényeknek juttatta. 

A szövetségesekre vonatkozó törvénye Itália lakóit a római polgárokkal egyenlő jogokkal ru-

házta fel. De a senatus hatalmát leginkább azzal nyirbálta meg, hogy a törvényszéki eljá-

rást szabályozta. Addig csak a senatus tagjai ítélkeztek peres ügyekben. Ezért tartott tőlük a 

nép, meg a lovagrend. Ő háromszáz lovagot választott a háromszáz senátori bíró mellé.” 

A néptribunus neve:  ......................................................................  

 

c) „Miután mégis elnyerte a consulságot, katonákat toborzott, de nem az ősi szokás szerint a 

vagyonos osztályból, hanem mindenkit felvett, akinek kedve volt, sok teljesen vagyonta-

lant is. Egyesek véleménye szerint a népszerűséget hajhászta ezzel. Ugyanis ez a társa-

dalmi osztály tette őt híresé és naggyá. A hatalomra törő embernek éppen a legszegé-

nyebbek jöttek kapóra, mert hiszen ezeknek nincsen gondjuk jószágukra, mivel semmivel 

sem rendelkeznek, és mindent becsületesnek tartanak, ami hasznot hoz nekik.” 

A consul neve:  ...............................................................................  

 

d) „Végül a rómaiak két consult két légióval küldtek ellene. […] Hosszú ideig tartott és he-

vesen 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 tö-

rőkkel. […] Az élve elfogottakat Crassus a Capuából Rómába vezető út teljes hosszában 

keresztre feszíttette.” 

A csatában vesztes fél seregének vezetője:  ...................................  

 

4 pont  
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20. feladat 

A feladat Róma hódító háborúinak politikai következményeihez kapcsolódik. Döntse el, me-

lyik római politikusra vonatkoznak a forrásrészletek! Írja a forrásrészletek után a megfe-

lelő politikus nevét! A felsorolt nevekből válasszon! Egy név kimarad. 

(Elemenként 1 pont) 2015. október 

 

Politikusok: Caesar, Caius Gracchus, Scipio, Marius, Sulla 

 

a) „Mindenütt az arcába, szemébe sújtó kardok érchegyét látta, merénylői úgy hajszolták, 

akár egy halálos csapásokkal megsebzett vadat, míg mindegyik belé nem döfte a kardját. 

[…] Azt mondják […] eleinte védekezett, igyekezett elkerülni a döféseket, és segítségért 

kiáltozott, de mikor látta, hogy Brutus is belemártja kardját, fejére húzta tógáját, és lero-

gyott a földre.” 

(Plutarkhosz) 

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

 

b) „Miután […] mégis elnyerte a consulságot, katonákat toborzott, de nem az ősi szokás 

szerint a vagyonos osztályból, hanem mindenkit felvett, akinek kedve volt, sok teljesen 

vagyontalant is.” 

(Sallustius) 

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

 

c) „Így szólván felolvasta körülbelül négyszáz senatornak és ezerhatszáz lovagnak a név-

sorát, kiket halálra szánt. Ő volt az első, aki a halálraítéltek névsorát nyilvánosságra hoz-

ta, aki díjat tűzött ki azok számára, kik ezeket megölik, jutalmat azok részére, akik felku-

tatják és elárulják, büntette azokat, akik elbújtatják őket.” 

(Plutarkhosz) 

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

 

d) „A szövetségesekre vonatkozó törvénye Itália lakóit a római polgárokkal egyenlő jo-

gokkal ruházta fel. A gabonatörvény olcsó kenyeret biztosított a szegények részére. […] 

háromszáz lovagot választott a háromszáz senatori bíró mellé.” 

(Varro) 

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

4 pont  
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21. feladat 

A feladat az ókori Róma történetével kapcsolatos. Oldja meg a feladatokat a köztársaság 

kori Rómára vonatkozó források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont) 2012. május 

 

A) „Hárman barátságot kötöttek és azt esküvel is megpecsételték, majd az állam ügyeit 

mind maguk intézték.” 

(Cassius Dio) 

B) „Galliát meghódító hadjárataiban […] éppen olyan jó katonának és elismerten tehet-

séges hadvezérnek bizonyult, akár kora legnagyobb hadvezérei.” 

(Plutarkhosz) 

C) „[…] bevonult Rómába, felszólította a senatorokat, hogy a haza nevében segítsék 

meg, majd megtámadta Pompeius legerősebb csapatait, […] átkelt Macedoniába, és ott 

négy hónapig tartó ostrom után a pharsalosi csatában végleges győzelmet aratott.” 

(Suetonius) 

D) „A személyes biztonság megőrzésére a legjobb eszköznek a nép rokonszenvét tartotta. 

Ezért ünnepségekkel és ingyengabona-osztással […] a nép kegyét kereste. Katonái részé-

re pedig új telepes városokat alapított.” 

(Plutarkhosz) 

 

a) A fenti forrásrészletek egy történelmi személyiség pályafutásának fontos állomásait 

jelenítik meg. Nevezze meg ezt a személyt! 

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

 

b) Melyik fogalmat írja körül az A) jelű forrás? 
 ......................................................................................................................................................  

 

c) Mi volt az a Marius nevéhez köthető, hadsereget érintő reform, amely elősegítette, 

hogy a hadvezérek fontos szerepet töltsenek be a politikai életben? 

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

 

d) Hogyan folytatódik az alábbi mondat? Karikázza be a helyes folytatás sorszámát! 
A hadvezérek versengése a Kr. e. I. században… 

1. a köztársasági rend megszilárdulását idézte elő. 

2. polgárháborús helyzetet teremtett. 

3. hozzájárult a Római Birodalom kettészakadásához. 

4. a Nyugatrómai Birodalom bukásához vezetett. 

4 pont  
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22. feladat 

A feladat az ókori Róma történetével kapcsolatos. Oldja meg a feladatokat a Julius Cae-

sarra vonatkozó forrásrészletek és ismeretei segítségével! (Elem. 1 pont.) 2017. május 

 

A) „Cicero [a neves szónok és politikus] […] pontosan tudta, hogy Caesar […] modora mö-

gött milyen erőszakos és hatalomra vágyó jellem rejtőzik. […] »Mégis, mikor látom – mon-

dotta –, mennyi gonddal fésülködik, és mint simítja le egyetlen ujjával a haját, nem tudom el-

hinni, hogy ez a férfi olyan gonosz dolgot forgasson agyában, mint a római alkotmány szétzú-

zása.«” 

 

B) „Róma lakosai meghajoltak Caesar [hadi] szerencséje előtt, s mivel a polgárháborútól és a 

vele járó bajoktól némiképpen fellélegeztek, hajlandóak voltak elviselni az egy ember uralmát 

jelentő igát. Caesarnak élete végéig tartó ...[b)]…-i hatalmat szavaztak meg, ami nyíltan be-

vallott zsarnoki uralmat jelentett, mivel az így ráruházott hatalom birtokában senkinek nem 

tartozott politikai felelősséggel.” 

 

C) „Mikor [Antonius, az egyik consul] futva jött a forum felől, a tömeg utat engedett neki. 

Kezében babérágakból font diadémát [fejdíszt] tartott, és odanyújtotta Caesarnak. Erőltetett 

taps hangzott, majd midőn Caesar eltolta magától a diadémát, a tömeg hangosan megtapsolta. 

Antonius másodszor is odanyújtotta a diadémát, erre megint csak kevesen tapsoltak, de ami-

kor Caesar másodszor is eltolta magától, újra felzúgott a taps. Caesar, látva, hogy ez a kísérlet 

nem járt sikerrel, felkelt székéből, és úgy rendelkezett, hogy vigyék a koszorút a Capitolium-

ra.” (Részletek Plutarkhosz Párhuzamos életrajzok című művéből) 

 

a) Nevezze meg azt az államformát, amelyre az A) betűjelű forrásrészletben szereplő 

„római alkotmány” kifejezés utal! 

……………………………………………………….. 

 

b) Melyik szakkifejezés hiányzik a B) betűjelű forrásrészlet b) betűvel jelzett részéből? 

Karikázza be a helyes válasz sorszámát! 

1. néptribunus 2. dictator 3. senator 

 

c) Melyik állítás igaz a C) betűjelű forrásrészletben leírtakra vonatkozóan? Karikázza 

be a helyes válasz sorszámát! 

 

1. A tömeg a hangos tapssal Caesar győzelmét ünnepelte. 

2. A tömeg üdvözölte, hogy Caesar elutasította az egyeduralom jelképét. 

3. Caeasar felháborodott azon, hogy babérkoszorút akartak neki adni. 

 

d) Mivel magyarázható, hogy a nép támogatta Caesar uralmát? Fogalmazzon meg egy 

választ saját szavaival a forrásrészletek alapján! 

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

 

4 pont  
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23. feladat 

A feladat az ókor kulturális életével kapcsolatos. Párosítsa a képekhez a fogalmakat és az 

építmények nevét! Írja a táblázatba a fogalmak betűjelét, illetve az építmények sorszámát! 

(Elemenként 0,5 pont) 2005. május 

 

 
Fogalmak: 

A) A legnagyobb ókori, római szórakoztató központ. Gladiátor- és állatviadalok, valamint 

sporttevékenységek színhelye. 

B) Rendszerint domboldalra épített félkör alakú, lépcsőzetesen emelkedő padsorokból álló 

épület. 

C) A szüzességet fogadott papi rend tagjai e helyen őrizték a szent lángot, a szerződéseket, a 

hagyatékot. 

D) A Római Birodalom határvonalán kiépített védelmi rendszer, amely a nehezen védhető 

vagy támadásnak leginkább kitett helyeken fal- és őrtoronyrendszert is jelentett. 

E) Az a pilléreken nyugvó, boltívekkel összekötött, föld feletti rendszer, amelynek enyhe 

lejtése biztosította a forrásokból összegyűjtött víz folyamatos áramlását. 

 

Képek: Építmények: Fogalmak: Az építmények nevei: 

a)   1. Vesta-templom 

2. színház 

3. Colosseum 

4. vízvezeték 

5. limes 

b)   

c)   

d)   

4 pont  
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24. feladat 

A feladat az ókori Róma történelmére vonatkozik. Válassza ki a következő felsorolásból 

a megfelelő évszázadot, és írja a térképvázlatok betűjele mellé! Ezután nevezzen meg 

három olyan provinciát, amely a c térképvázlat korszakában a birodalomhoz tartozott! 

Használja a történelmi atlaszt is! (Elemenként 0,5 pont) 2007. május 

 

Időszakok: Kr. e. XI. sz., Kr. e. X. sz., Kr. e. VIII. sz., Kr. e. II. sz., Kr. u. II. sz., 

Kr. u. VI. sz. 

 
3 pont  
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25. feladat 

A feladat a világvallásokhoz kapcsolódik. Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei 

alapján! (Elemenként 1 pont) 2012. május idegen 

 

 
 

a) Melyik valláshoz kötődik a kép? 
 .......................................................................  

b) Nevezze meg a festmény közepén található személyt! 
 .......................................................................  

c) Hogyan nevezzük a középső alak körül elhelyezkedő személyeket? 
 .......................................................................  

3 pont  
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26. feladat 

A feladat a kereszténység főbb tanításaihoz kapcsolódik. Melyik bibliai személy neve hi-

ányzik az alábbi idézetekből? A nevet írja a táblázatba, a név mellé írja oda, hogy az 

idézet az Ó- vagy az Újszövetséghez köthető! (Elemenként 0,5 pont) 2010. október 

 

a) „………………… még mindig lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. 

Elment a főpaphoz, s arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, 

hogy ha talál ott embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt a tanítást követik, megkötözve 

Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egy-

szerre nagy fényesség vette körül.” 

 

b) „Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta ………………… . – Senki sem juthat 

el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek, de mostantól 

fogva ismeritek és láttátok.” 

 

c) „Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek Urának, Izráel csapatai 

Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. […] Belenyúlt ………………… 

a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a parittyájával elröpítette, és úgy homlokon talál-

ta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant.” 

 

Név: Ószövetség vagy Újszövetség: 

a)   

b)   

c)   

 

3 pont  
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27. feladat 

A feladat a Nyugatrómai Birodalom hanyatlásához kapcsolódik. A források egy-egy olyan 

folyamat következményét írják le, amelyek hozzájárultak a Nyugatrómai Birodalom 

hanyatlásához. Írja minden forrásrészlet alá a megfelelő folyamat sorszámát! Válasszon 

a felsorolásból! Egy sorszám kimarad. (Elemenként 1 pont) 2016. május idegen 

 

Folyamatok: 

1. Az árutermelés hanyatlása inflációt okozott. 

2. A hadsereg létszámának növelése miatt növekedett az adóteher. 

3. Az árutermelés hanyatlásával a pénzforgalom visszaszorult. 

4. A hódító háborúk megszűnésével elapadt a rabszolga-utánpótlás. 

5. A városok hanyatlásával csökkent az ipari termelés. 

 

a) „A collegiumok [kézművesek testülete] ügyeiben, illetve a collegiumhoz tartozó szemé-

lyek visszatoloncolásában illetékes bírák gondoskodjanak arról, hogy a hosszabb ideje 

távollévőket városukba összes javaikkal együtt toloncolják vissza, nehogy vagyontárgya-

ik hiánya akadályozza illetőségi helyükön való maradásukat.” 

(Constantinus rendelete) 

A folyamat sorszáma:  .........  
 

b) „Akiknek […] bérleményük van vagy lesz, kötelesek lesznek az illető telek tulajdonosai-

nak […] bárminemű gabona- és szőlőtermésük [megfelelő] hányadát a [törvény] előírásai 

szerint hiánytalanul beszolgáltatni: búzából a szérűről az egyharmadát; árpából a szérűről 

az egyharmadát; babból a szérűről az egynegyedét; borból a prés alól az egyharmadát; az 

összegyűjtött olajtermésből az egyharmadát.” 

(Traianus rendelete) 

A folyamat sorszáma:  .........  
 

c) „A fentebbiekben felsoroltak alapján, mivel már maga az emberiesség követelte, joggal és 

méltán határoztunk úgy, hogy megszabjuk, nem az árucikkek árát – mert azt nem is lehet-

ne helyesen megállapítani, hiszen egyes tartományokban bő volt a termés, és ezek boldo-

gan dicsekedhetnek a kívánatos olcsósággal és a kivételes bőséggel, hanem az árak felső 

határát, hogyha történetesen drágaság ütné fel a fejét valahol – mentsenek meg az istenek 

ilyen csapástól! – akkor az árdrágítást, amelyet a szinte határtalan térségeken nem lehetett 

megfékezni, most rendeletünk megállítsa és törvényes intézkedéssel megzabolázza.” 

(Diocletianus rendelete) 

A folyamat sorszáma:  .........  
 

d) „Távol eső birtokon, ahová a tulajdonos nem látogat ki gyakran, egyáltalán mindenféle 

föld több hasznot hajt szabad bérlők kezén, mintha rabszolga tiszttartók gondozzák, ki-

váltképpen azonban a gabonatermő föld, amelyet a bérlő a legkevésbé sem tud úgy tönk-

retenni, mint például a szőlőket vagy a szőlőlugasokat.” 

(Columella: A mezőgazdaságról) 

A folyamat sorszáma:  .........  
 

4 pont  
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28. feladat 

A feladat a Római Birodalom bukására vonatkozik. Válaszoljon a forrás és ismeretei 

alapján a következő kérdésekre! Használja a középiskolai történelmi atlaszt is! 

(Elemenként 0,5 pont) 2009. május idegen 

 

„A gótok 376-ban Trákiában megszállták a Duna partjait, majd követeket küldtek Valens 

császárhoz, és alázatosan kérték befogadásukat a birodalom területére. Megígérték, hogy bé-

kében fognak élni, és ha a helyzet követeli, csapatokat is állítanak. A határokon túlról, az 

északi népek mozgolódásáról érkező ijesztő híreszteléseket hallva a hízelgés szakértői még 

nagyobbnak tüntették fel a császár szerencséjét, amely íme a világ végéről annyi újoncot hoz 

és kínál fel neki váratlanul. […] És valóban azon szorgoskodtak, hogy a Római Birodalom jö-

vendő felforgatói közül senki se maradjon odaát, még a halálos beteg se. Amikor tehát a csá-

szár engedélyezte, hogy átkeljenek a Dunán és Trákia bizonyos részeit lakhassák, megkezdő-

dött az átszállítás éjjel és nappal: csapatonként rakták hajókra, tutajokra és kivájt fatörzsekre 

az embereket. Ez idő tájt, amikor határsorompóink felnyíltak, a barbár föld úgy öntötte magá-

ból a fegyveres csapatokat, mint az Etna a tüzes szikrákat. A tisztán nem látó illetékesek ügy-

buzgalma így készítette elő a római világ pusztulását.” 

(Ammianus Marcellinus római író; Kr.u. IV. sz.) 

 

a) Fogalmazza meg, a szerző miben látja a Római Birodalom bukásának okát! 
 ......................................................................................................................................................  

 

b) Mikor osztották két részre a birodalmat? 
 ....................................................... (évszám) 

 

c) Írja le, hogy mi lett az egyes részek elnevezése! 
1.  ...........................................................................................  

2.  ...........................................................................................  

2 pont  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Magister Universitas Érettségi Előkészítő   Készítette: Barta József 

1. csomag közép rövid feladatok 

  Oldal 30 / 41 

29. feladat 

A feladat a népvándorlással kapcsolatos. Oldja meg a feladatokat a forrás és a Törté-

nelmi atlasz felhasználásával! (Elemenként 0,5 pont) 2007. május idegen 

 

a) Azonosítsa a térképen számmal jelölt népeket! 
1.  .......................................................  2.  .......................................................  

 

 
A népvándorlás (V–VI. század) 

 

b) Nevezze meg a Római Birodalomnak a Kárpát-medencében lévő tartományát 

(Kr. u. IV. sz.)! 
 ......................................................................................................................................................  

 

c) Nevezzen meg olyan népet (népeket) a VI–X. század folyamán, melyek keletről ér-

keztek a Kárpát-medencébe! 

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

2 pont  
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30. feladat 

A feladat a Nyugatrómai Birodalom bukásával és a népvándorlással kapcsolatos. Kari-

kázza be a megfelelő válasz számát a forrás és ismeretei segítségével! 

(Elemenként 1 pont) 2009. május 

 

„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 segédcsa-

pataival elfoglalta Itáliát, megölette Orestest; a fiát, Augustulust megfosztotta a tróntól, és 

mindössze azzal büntette, hogy a campaniai Lucullus-kastélyba száműzte. 

Így a Nyugatrómai Birodalom, amelynek első császára Octavianus Augustus volt a Város 

alapításának 709. évében, ezzel az Augustulusszal elpusztult, az addigi császárok uralkodásá-

nak ötszázhúsz éve után. Ezentúl a gótok királyai uralkodtak Rómán és Itálián.” 

(Iordanes: Getica) 

a) Mi lett Augustulus sorsa? 
1. Odoaker megölette 

2. száműzték Ravennából 

3. császárrá koronázták Rómában 

4. Dalmáciába menekült, ahol trónfosztottan meghalt 

 

b) Melyik eseménnyel téveszti össze Iordanes Octavianus hatalomra kerülésének évét? 
1. az actiumi csatával 

2. Caesar halálával 

3. a pharszaloszi csatával 

4. Jézus születésével 

 

c) Ki volt Orestes? 
1. római hadvezér 

2. Hannibál fővezére 

3. keleti-gót király 

4. az utolsó római császár 

 

3 pont  
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31. feladat 

A feladat a népvándorlással és a Nyugat-római birodalom bukásával kapcsolatos. Oldja meg 

a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont) 2015. május 

 

A) „Orestes fővezér a hadsereg élére állt, kivonult Rómából, hogy az ellenség ellen indul-

jon; megérkezett Ravennába, és ott-tartózkodása alatt fiát, Augustulust császárrá tette. 

[…] A rugius [germán] törzsből való Odoaker […] segédcsapataival elfoglalta Itáliát, 

megölette Orestest, fiát, Augustulust megfosztotta a tróntól. […] Ezentúl a gótok királyai 

uralkodtak Rómán és Itálián.” (Jordanes) 

 

B) „A törvényhozó nem adhatja azok kezébe a fegyvert, akik nem az ő törvényei között szü-

lettek és nevelkedtek. Csak vakmerő nézheti tétlenül, anélkül, hogy a félelem átjárná, 

hogy egy saját törvényei szerint élő nagy létszámú fiatalság a saját országában háborús 

gyakorlatokat hajt végre.” (Synesius) 

 

C) „Nincsenek kijelölt lakóhelyeik, nincs otthonuk, […] hanem megállás nélkül kóborolnak, 

mintha megállás nélkül menekülnének valaki elől. […] Ennek a népnek minden tagja éjjel-

nappal lóháton intézi az adásvételt, így eszik és iszik, és az állat keskeny nyakára dőlve alszik.” 

(Ammianus Marcellinus) 

 

D) „Ostromolják Rómát, a polgárok életét arannyal váltják meg, s miután kifosztották őket, 

újból bekerítik, hogy vagyonuk után életüket is elveszítsék. Elfoglalják a várost, amely 

az egész világot magába foglalta. Sőt, mielőtt fegyverrel bevennék, éhen pusztul.” 

(Hyeronymus) 

 

a) A C) betűjelű forrás arról az ázsiai eredetű népről szól, amelyik előrenyomulásával 

elindította a germán népek vándorlását a IV. század második felében. Nevezze meg 

ezt a népet! 
 .................................................................  

 

b) Nevezze meg szakkifejezéssel azt az életmódot, amelyet a C) betűjelű forrás körülír! 
 .................................................................  

 

c) A 378-ban Hadrianopolisnál elszenvedett vereség után a római császár engedélyezte a 

nyugati gótok betelepülését a birodalom balkáni területeire. A nyugati gótok itt a rómaiak 

szövetségeseként, saját kormányzatuk alatt élhettek. 

Melyik forrás mond véleményt az ennek következtében kialakult helyzetről? 
A forrás betűjele:  ............  

 

d) Melyik forrás mutatja be a Nyugat-római Birodalom bukásának közvetlen politikai 

körülményeit? 
A forrás betűjele:  ............  

4 pont  

 

 

 

 

 

 



Magister Universitas Érettségi Előkészítő   Készítette: Barta József 

1. csomag közép rövid feladatok 

   Oldal 33 / 41 

32. feladat 

A feladat Pannónia római kori történetével kapcsolatos. Párosítsa a leírásokat a megfe-

lelő képekkel! Írja a képek sorszámát a táblázatba! Egy kép kimarad. 

(Elemenként 1 pont). 2011. május 

 

Leírások: 

A) Az Itáliát az Északi-tengerrel összekötő kereskedelmi út Pannónián vezetett keresztül. 

Az út 5 méter széles, jól ledöngölt, kavicsból és nagyobb kövekből készült töltésen fu-

tott. Az utak felső rétegében a kavicsot habarcsos kötőanyaggal tették szilárdabbá, tetejét 

bazaltlapokkal burkolták. 

B) A szent kerület a Borostyán út felé nyitott oszlopcsarnokon át volt megközelíthető, 

ahonnan a hatalmas előcsarnokba léphettek a hívek. Innen monumentális gránitoszlopok 

között juthattak az oszlopcsarnokokkal keretezett, mészkőlapokkal burkolt udvarra, 

amelynek fő helyén, egy magas pódiumon állt Ízisz istennő központi szentélye. 

C) Az aquaduct – Aquincum egyik jelentős építménye – a Római-fürdőtől a katonavárosig 

vezetett. A nagy római vízvezetékekhez hasonló, tömör pilléreken nyugvó árkádsor a 

Római-fürdő forrásvizét szállította a polgár- és katonaváros köz-, illetve magánfürdőibe. 

D) A különleges fűtési rendszer egyik része a suspensura, a kis oszlopkákra helyezett padló, 

amely alatt a meleg levegő keringett. A padló magassága változó volt, annak függvényé-

ben, hogy az épületet mennyire kellett kifűteni. 
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33. feladat 

A feladat Aquincum római kori történetével kapcsolatos. Párosítsa a képeket a megfele-

lő meghatározásokkal! Írja a képek betűjelét a szöveg alatti táblázatba! (Nem tud minden 

képet megfeleltetni.) (Elemenként 1 pont) 2006. október 

 

 
 

a) Az itteni egyenetlenebb éghajlat időjárási adottságai különleges fűtési rendszert hívtak 

életre. A légfűtés, amit padló-, esetleg falfűtésként alakítottak ki, általában minden lakó- és 

középületben megtalálható volt. Padlófűtés esetén a járófelületet sűrűn elhelyezett, körülbe-

lül 60 centiméter magas kőoszlopok tartották, melyek között a felmelegített levegő keringett. 

b) A katonaváros déli határán nagyobb amfiteátrum romjait tárták fel, mely a római birodalom 

északi tartományainak egyik legnagyobb emléke. 13 000 ember befogadására alkalmas 

építmény. Falai kőlapokkal burkolt öntött falak. Alaprajza nem egészen elliptikus, kissé 

mandula alakú, és nemcsak hossz-, hanem rövidebb kereszttengelyében is kapui voltak. 

c) Aquincum építményei közül jelentős az aquaduct, mely a Római-fürdőtől a katonaváros 

amphitheatrumáig vezetett. A nagy római vízvezetékekhez hasonló, egyszerű, tömör pil-

léreken nyugvó árkádsor a Római-fürdő forrásvizét szállította a polgár- és katonaváros 

köz-, illetve magánfürdőibe. 

 

Szöveg: Kép: 

a)  

b)  

c)  

 

 

3 pont  
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34. feladat 

A feladat az ókor nagy civilizációihoz kapcsolódik. Töltse ki a táblázatot a képek és az 

információk alapján! (Elemenként 0,5 pont) 2010. május 

 

 
Információk: 

 

Colosseum, Akropolisz, Buddha, Nagy fal 

 

Kép: Mit, kit ábrázol? Civilizáció: 

a)   

b)   

c)   

d)   

 

4 pont  
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35. feladat 

A feladat az ókorban született vallásokkal kapcsolatos. Melyik személyhez köthetők az 

alábbi idézetek? Válassza ki a felsorolásból! Írja a megfelelő személy nevét az idézetek alá! 

Két név kimarad. (Elemenként 1 pont) 2014. október 

 

Személyek: Mózes, Dávid, Buddha, Jézus Krisztus, Noé 

 

a) „Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odajött hozzá a kísértő 

és ezt mondta neki: »Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek legyenek kenyérré«. 

De ő ezt válaszolta: »Írva van: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, 

amely az Isten szájából származik«.” 

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

 

b) „Férfikorom elején, síró és jajveszékelő szüleim akarata ellenére, hajamat és szakállamat 

lenyírva, sárga ruhát öltve, otthonomból az otthontalanságba távoztam. Remete lettem, s 

az igaz üdvöt keresve, […] a páratlan, legmagasabb rendű nyugalom ösvényét kutatva, 

egyik helyről a másikra vándoroltam […]. A boldogságon és a szenvedésen túllépve, az 

egykori vidámság és bánat megsemmisítése után elértem a szenvedés nélküli, boldogság 

nélküli, egykedvű és tiszta emlékezést.” 

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

 

c) „Hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez. És megjelenék néki az 

Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor 

ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik vala, […] és szólítá őt Isten a csipkebo-

korból, mondván: […] Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Is-

tene és Jákóbnak Istene.” 

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

3 pont  
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36. feladat 

A feladat a világvallások tanításairól szól. Állapítsa meg, hogy a megadott forrásrészlet 

melyik világvalláshoz kapcsolódik! Írja a források sorszámát a táblázat megfelelő helyére! 

(Elemenként 1 pont) 2005. október 

 

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 ha-

ladnak a tengeren, (szállítva) azt, ami hasznos az embereknek; abban, ahogy Allah vizet bo-

csát 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: 

a) Kereszténység, keresztyénség  

b) Zsidó vagy izraelita vallás  

c) Buddhizmus  

d) Iszlám  

 

4 pont  

 

37. feladat 

A feladat a nagy világvallásokra vonatkozik. Ossza két csoportra a felsorolt vallásokat, 

és írja be a fogalmakat a táblázatba! (Elemenként 0,5 pont) 2008. október 

 

brahmanizmus, buddhizmus, kereszténység, iszlám 
 

Politeizmus: Monoteizmus: 

  

  

 

2 pont  
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38. feladat 

A feladat a világ jelentős vallásaihoz kapcsolódik. Írja a táblázatba az egyes vallásokhoz tar-

tozó állítás sorszámát és kép betűjelét! Egy valláshoz egy állítás és egy kép tartozik. Egy sor-

számot és egy betűjelet nem kell beírnia a táblázatba. (Elemenként 0,5 pont) 2012. május 

 

1. Elsősorban Indiában elterjedt többistenhitű összetett vallási rendszer. 

2. A Földközi-tenger medencéjében az ókorban jelentős szerepet játszó többistenhit. 

3. A Római Birodalom területén nem sokkal időszámításunk kezdete után keletkezett vallás. 

4. A zsidó és a keresztény hagyományokra is építő egyistenhit. 

5. Az ókori Közel-Keleten, több mint háromezer évvel ezelőtt született vallás. 

6. Dél- és Kelet-Ázsia számos vidékén elterjedt vallás, amelynek alapítója a hagyomány 

szerint egy kis indiai állam uralkodójának fia volt. 

 

A) B) 

  
 

C) 

 

D) 

  
 

 

 

 

 

 

E) F) 
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Vallás: 
a) 

buddhizmus 
b) 

hinduizmus 
c) 

iszlám vallás 
d) 

kereszténység 
e) 

zsidó vallás 

Az állítás 

száma: 
     

A kép 

betűjele: 
     

 

5 pont  
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39. feladat 

Az alábbi feladat a világvallásokkal kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy a megadott forrás-

részlet melyik világvalláshoz kapcsolódik! Írja a táblázatba a források betűjele mellé a 

vallás megnevezését! (Elemenként 1 pont) 2006. május idegen 

 

a) „Harcoljatok Allah ösvényén azzal, aki harcol veletek; csak ne lépjétek túl az előírást 

úgy, hogy ti kezditek elsőnek a harcot; láthatjátok: Allah nem szereti a túllépőket.” 

 

b) „Bizonyos meghatározott napokon hajnal hasadta előtt össze szoktak gyülekezni, és vál-

takozva két karban énekelnek az Istennek hitt Krisztus tiszteletére, és esküvel kötelezik 

magukat, nem ám valami gaztettre, hanem arra hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem kö-

vetnek el házasságtörést, nem szegik meg esküjüket.” 

 

c) „A Védák tanulmányozását és oktatását, áldozatok bemutatását, önmagukért és másokért, 

a jótékony adományok elfogadását és szétosztását a brahmanák feladatává tette. […] A 

súdra számára az Úr csak egyetlen kötelességet jelölt ki: azt, hogy ezeket a kasztokat 

megadással szolgálja.” 

 

d) „Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat istenedet, szíved, 

lelked mélyéből, minden erőddel! Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, 

őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe, beszélj róluk, amikor lefekszel 

s amikor fölkelsz. Igen, jelként kösd őket a kezedre, legyenek a homlokodon. Írd fel őket 

házad ajtófejfájára és kapujára!” 

 

 Vallások: 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

4 pont  

 

40. feladat 

A feladat a nagy világvallásokra vonatkozik. Nevezzen meg két további olyan világval-

lást, amely megfelel a monoteizmus ismérveinek. A vallásokat kialakulásuk időrendjé-

ben írja a táblázatba. .(Elemenként 1 pont) 2011. május idegen 

 

Vallás: 

Zsidó vallás 

 

 

 

2 pont  
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41. feladat 

A feladat a világvallások civilizációformáló szerepéhez kapcsolódik. Nevezze meg azt a 

világvallást, amelynek szent szövegéből az idézet származik! Az idézetekből kihagytuk az 

isten nevét. (Elemenként 1 pont) 2016. május idegen 

 

a) „[…] saját testrészeiből teremtette az egyes kasztokat. A világrend fenntartása érdekében 

azok számára, akik fejéből, kezéből, derekából és lábából kerültek elő, külön-külön hiva-

tást állapított meg.” 

A vallás neve:  .......................................................................  

 

b) „Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőite-

kért! Így lesztek fiai […], aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, 

bűnösöknek is.” 

A vallás neve:  .......................................................................  

 

c) „Harcoljatok […] ösvényén azzal, aki harcol veletek; csak ne lépjétek túl az előírást úgy, 

hogy ti kezditek elsőnek a harcot; láthatjátok: […] nem szereti a túllépőket. És öljétek 

őket, ahol csak rájuk találtok, és űzzétek őket onnan, ahonnan ők elűznek benneteket.” 

A vallás neve:  .......................................................................  

 

d) „És ez a szenvedés okának nemes igazsága, szerzetesek: az ok a Szomj [vágy], amely új-

jászületéshez vezet, élvezet és szenvedély kíséri, örömet talál különböző dolgokban. Ez 

[a szomj] a következő: gyönyörök szomja, lét szomja, birtok szomja. És ez a szenvedés 

megszüntetésének nemes igazsága, szerzetesek: a szomjnak teljes vágytalanság révén tör-

ténő megszüntetése, elvetése, feladása, elhagyása, elutasítása.” 

A vallás neve:  .......................................................................  

2 pont  

 

 

 

 


