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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 

 

a) Kheopsz 

b) Hammurapi 

c) Noé 

d) Buddha 

e) Mózes 

 

5 pont  

2. feladat 

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

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) 

 

 

 Az ókori állam neve: Kulturális emlékek megnevezése: 

a) Mezopotámia Gilgames szobor 

b) Egyiptom Hieroglifa 

c) Fönícia hangjelölő írás 

 

3 pont  

3. feladat 

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

fajtákat 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 

 

 

 Írásfajta vagy személy: Ország, birodalom vagy tájegység: 

a) Buddha India 

b) Ékírás Mezopotámia 

c) Hieroglifák Egyiptom 

d) Hammurapi Óbabiloni Birodalom 

 

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 c) 

Kína d) 

Palesztina/Izrael-Júdea a) 

Egyiptom – 

Mezopotámia b) 

 

4 pont  

 

5. feladat 

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

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

 

 

a) „hívja az isteneket sokvölgyű olümposzi bércen” (Csak az olümposzi is elfogadható.) 

b) 1. Zeusz, 2. Poszeidón 

c) politeizmus 

 

 

 

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 ha-

talommal rendelkező testülete az Areioszpagosz volt. 
 X 

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

hez szakértelemre volt szükség. 
X  

c) Az ötszázak tanácsának tagjait közvetlenül az ekklésia választotta.  X 

d) 
A tisztségek többségét sorsolták, hogy minden athéni polgárnak 

legyen esélye hivatalt viselni. 
X  

 

 

 
 

4 pont  

4 pont  



Magister Universitas Érettségi Előkészítő   Készítette: Barta József 

1. közép csomag Ókor közép rövid feladatok megoldása 

  Oldal 3 / 12 

7. feladat 

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

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

 

a) választották 

b) fizettek adót 

c) népgyűlésen 

d) szegény polgárok 

(Tartalmilag azonos válaszok, más megfogalmazásban is elfogadhatóak.) 

 

 

 

8. feladat 

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

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

(Elem. 0,5 pont) 2007. október 

 

a) Athén 

b) rabszolgák 

c) népgyűlés 

d) sorsolás 

e) cserépszavazás 

f) sztratégoszok 

 

 

 

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 táblázatban 

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

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

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

 

 

Fogalom: Két állítás betűjele: 

a) cserépszavazás A, H 

b) népgyűlés E, F 

c) sztratégosz B, D 

d) esküdtbíróság1 C, G 

 

 

 
 

                                                 
1 Hibás a kulcs, mert az Areioszpagosz háttérbe szorítása után a népgyűlés szerepe nőtt meg a bíráskodásban! 

4 pont  

3 pont  

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) Zeusz 

b) Olümpia/Olympia (Nem fogadható el: Olimpia.) 

c) Pheidiász 

d) Athén 

 

 

 

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) B) 

b) C) 

c) A)  

  

 

 

 

12. feladat 

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

mellé a megfelelő kép betűjelét! Minden állításhoz egy kép tartozik, egy kép betűjelét nem kell 

beírnia. (Elemenként 1 pont) 2015. május idegen 

  

Állítás: A kép be-

tűjele: 

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

Sándor által alapított város kikötőjének nevezetessége volt. 
D) 

b) A trójai mondakörhöz kötődő alkotás drámai érzelmeket ábrázol. A) 

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

jelenítette meg. 
B) 

 

 

 

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 

 

Klasszikus kor: C, E; Hellenisztikus kor: A, F 

 

 

4 pont  

3 pont  

3 pont  

4 pont  



Magister Universitas Érettségi Előkészítő   Készítette: Barta József 

1. közép csomag Ókor közép rövid feladatok megoldása 

  Oldal 5 / 12 

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) Babilon (Elfogadható még: Bábel.) D 

b) Jeruzsálem A 

c) Alexandria B 

 

 

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) 1. 

b) 5. 

c) 3. 

d) 4. 

  

4 pont  

 

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 

 

 

 A forrás sorszáma: 

a) politikai válság 3. 

b) gazdasági válság 2. 

c) a hadsereg válsága 1. 

 

 

 

17. feladat 

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

hoz tartoztak azok a személyek, akiknek elégedetlenségéről szólnak a források? Válasszon a 

felsoroltak közül! Írja a források után található négyzetbe a megfelelő réteg vagy csoport sor-

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

 

a) 4. 

b) 7. 

c) 5. 

 

 

 

3 pont  

3 pont  

3 pont  
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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 

 

 

Állítások: Igaz: Hamis: 

a) Cicero elítéli a lovagok mesterségét, életvitelét.  X 

b) A lovagok elsősorban kereskedelmi vállalkozók, adóbérlők voltak. X  

c) 
Cicero szerint a lovagok helyes életcélja (életpályájuk végén) a 

szenátori életforma átvétele lenne. 
X  

d) hódító háborúk a lovagrend további gazdagodását eredményezték. X  

 

 

 

 

19. feladat 

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

jait a rájuk vonatkozó forrásokkal! Írja be a forrás után a megfelelő nevet! A felsoroltak 

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

 

a) Sulla 

b) Caius Gracchus 

c) Marius 

d) Spartacus 

 

 

 

20. feladat 

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

lyik római politikusra vonatkoznak a forrásrészletek! Írja a forrásrészletek után a megfelelő 

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

(Elemenként 1 pont) 2015. október 

 

a) Caesar 

b) Marius 

c) Sulla 

d) Caius Gracchus 

 

 

 

 

 

 
 

4 pont  

4 pont  

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) Caesar 

b) triumvirátus (I./első triumvirátus) 

c) A zsoldos hadsereg létrehozása. (Elfogadható még: a veteránoknak földet adott.) 

(Más helyes válasz is elfogadható.) 

d) 2. 

 

 

 

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) köztársaság 

b) 2. 

c) 2. 
d) Véget vetett a polgárháborúnak. / Békét teremtett. 

(A válasz más megfogalmazásban is elfogadható.) 

 

 

 

 

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 

 

 

Képek: Építmények: Fogalmak: Az építmények nevei: 

a) E) 4. 1. Vesta-templom 

2. színház 

3. Colosseum 

4. vízvezeték 

5. limes 

b) A) 3. 

c) D) 5. 

d) C) 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 pont  

4 pont  

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 há-

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

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

  

a) Kr. e. VIII. sz. 

b) Kr. e. II. sz. 

c) Kr. u. II. sz. 

Provinciák: a történelmi atlasz megfelelő lapjáról leolvasható bármely provincia elfogadható. 

 

 

 

25. feladat 

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

alapján! (Elemenként 1 pont) 2012. május idegen 

 

a) kereszténység 

b) Jézus 

c) apostolok 
 

 

 

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 

 

Név: Ószövetség vagy Újszövetség: 

a) Pál Újszövetség 

b) Jézus Újszövetség 

c) Dávid Ószövetség 

 

 

 

27. feladat 

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

folyamat következményét írják le, amelyek hozzájárultak a Nyugatrómai Birodalom ha-

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

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

 

a) 5. 

b) 3. 

c) 1. 

d) 4. 

 

 

 

3 pont  

3 pont  

3 pont  

4 pont  
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28. feladat 

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

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

(Elemenként 0,5 pont) 2009. május idegen 

 

a) A nyugati gótok betelepülése 

b) 395 

c) 1. Nyugatrómai Birodalom 

2. Keletrómai Birodalom 

(A sorrend nem számít.) 

 

 

 

29. feladat 

A feladat a népvándorlással kapcsolatos. Oldja meg a feladatokat a forrás és a Történelmi 

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

 

a) 1. hunok 

2. vandálok 

b) Pannónia 

c) avarok vagy magyarok 

 

 

 

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 

 

a) 2. 

b) 2. 

c) 1. 

 

 

 

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) hun 

b) nomadizmus 

c) B 

d) A 

 

 

 

 

 

 

2 pont  

2 pont  

3 pont  

4 pont  
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32. feladat 

A feladat Pannónia római kori történetével kapcsolatos. Párosítsa a leírásokat a megfelelő 

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

(Elemenként 1 pont). 2011. május 

 

Leírás Kép 

A) 4 

B) 5 

C) 1 

D) 2 

 

 

 

33. feladat 

A feladat Aquincum római kori történetével kapcsolatos. Párosítsa a képeket a megfelelő 

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

megfeleltetni.) (Elemenként 1 pont) 2006. október 

 

Szöveg: Kép: 

a) D 

b) C 

c) A 

 

 

 

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 

 

Kép: Mit, kit ábrázol? Civilizáció: 

a) Nagy fal Kína 

b) Akropolisz görög 

c) Colosseum Róma 

d) Buddha India 

(Elfogadható még más buddhista civilizáció is.) 

 

 

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 

 

a) Jézus 

b) Buddha 

c) Mózes 

 

 

 

4 pont  

3 pont  

4 pont  

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 

 

Vallások: Sorszám: 

a) Kereszténység, keresztyénség 4. 

b) Zsidó vagy izraelita vallás 3. 

c) Buddhizmus 2. 

d) Iszlám 1. 

 

 

 

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 

 

Politeizmus: Monoteizmus: 

brahmanizmus kereszténység 

buddhizmus iszlám 

 

 

 

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 sorszá-

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

  

Vallás: 
a) 

buddhizmus 
b) 

hinduizmus 
c) 

iszlám vallás 
d) 

kereszténység 
e) 

zsidó vallás 

Az állítás 

száma: 
6. 1. 4. 3. 5. 

A kép 

betűjele: 
C) D) B) A) F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pont  

2 pont  

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 

 

 Vallások: 

a) iszlám 

b) kereszténység 

c) brahmanizmus vagy hinduizmus 

d) zsidó 

 

 

 

 

40. feladat 

A feladat a nagy világvallásokra vonatkozik. Nevezzen meg két további olyan világvallást, 

amely megfelel a monoteizmus ismérveinek. A vallásokat kialakulásuk időrendjében írja 

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

 

Vallás: 

Zsidó vallás 

Kereszténység 

Iszlám 

(Csak jó sorrend esetén adható pont.) 

 

 

 

 

41. feladat 

A feladat a világvallások civilizációformáló szerepéhez kacsolódik. Nevezze meg azt a vi-

lágvallást, amelynek szent szövegéből az idézet származik! Az idézetekből kihagytuk az isten 

nevét. (Elemenként 1 pont) 2016. május idegen 

 

a) brahmanizmus/hinduizmus 

b) kereszténység 

c) iszlám 

d) buddhizmus 

 

 

 

 

 

4 pont  

2 pont  

2 pont  


