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TÖRTÉNELEM 
Megyei szaktantárgyi vetélkedő – 2015 
Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára 

 
Az írásbeli feladat megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. Helyes megoldás esetén összesen 100 (azaz száz) 
pontot lehet összegyűjteni. Először olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan 
gondolja át válaszait, s azután írja le. Nem egyértelmű áthúzás, javítás, stb. esetében arra a feladatrészre nem 
kap pontot. Az esszénél törekedjen a fogalmazás tömörségére, az írás olvashatóságára. A feladatlapokra kék 
színű golyós- vagy töltőtollal írjon. 
 
I. Az alábbi állítások egy-egy történelmi személyre vonatkoznak. Nevezd meg azt a személyt, akire 
az állítás vonatkozik! (10 pont) 
 
A)  ................................................. 
Híres perzsa prófétaként éltem napjaimat a Kr. e. VI. században. Tanaimat az Aveszta című szent könyv 
foglalja össze. 
 
B) ................................................ 
Gladiátorból álltam egy rabszolgafelkelés élére. Utolsó csatámat Kr. e. 71-ben vívtam Marcus Crassus 
ellen. 
 
C) ...............................................  
A Júdeai-Izraeli Királyság legbölcsebb emberének tartottak. Uralkodásom idején hatalmas templomot 
építtettem istenemnek. 
 
D)  ................................................. 
A babiloni királyok közül a leghíresebb voltam, aki elfoglalta egész Mezopotámiát. Törvényeimet 
embermagasságúnál nagyobb bazaltoszlopra vésték. 
 
E)  ................................................ 
Kiemelkedő uralkodója voltam a Kr. e. III. századi Indiának. Hindu alattvalóim véleménye szerint 
legnagyobb érdemem a buddhista vallás megtartása volt. 
 
II. Válaszolj az alábbi kérdésekre! (6 pont) 
 
A) Hogyan nevezték a görög uralkodókat a krétai korban?  ...........................................  
B) Hogy hívták azt a görög istennőt, aki Zeusz fejéből pattant ki?  .................................  
C) Melyik híres görög filozófus alapított iskolát az Athén melletti Akadémosz ligetben? 
 ..............................................  
D) Mi volt Faustulus foglalkozása a római hagyomány szerint? .................................  
E) Mit neveztek a rómaiak ludusnak? .........................................  
F) Cicero vagy Hadrianus idején jött divatba a gondosan ápolt szakáll? ...............................  
 
III. Válaszd ki a helyes választ! (10 pont) 
 
1. Római csapategység, amelybe rendszerint 5000 katonát osztottak be, ez a: 

 
A) centurio  B) cohors 
C) légió  D) falanx 
 

2. Kőszerszámokat készítő afrikai ősember, akit a tudósok ügyes embernek neveztek el, ő a(z): 
 
A) „olduvai ember”  B) neandervölgyi ember 
C) pithecanthropus  D) Cro-Magnon-i ember 

А B C D 
    

  

А B C D 
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3. Eposz, amely a világirodalom egyik legősibb alkotása. Hőse az Eufrátesz partján, Uruk városában élt, 
ez a(z): 

 
A) Iliász  B) Gilgames 
C) Mahábhárata  D) Védák 

 
4. Uralkodói megnevezés, amellyel a Kürosz és utódai hódításainak köszönhetően létrejött hatalmas 
Perzsa Királyság vezetőjét illették, ő a: 

 
A) stratéga  B) fáraó 
C) diktátor  D) sahinsah 

 
5. Uralmi rendszer Athén történelmének korai szakaszában, amelyet a „legjobbak uralmának” neveztek, 
ez a(z): 

 
A) demokrácia B) arisztokrácia 
C) zsarnokság  D) osztracizmus 

 
IV. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! (10 pont) 
 
1. Kik foglalkoztak elsőként földműveléssel a mai Ukrajna területén? 
A) görögök 
B) szkíták 
C) tripilljaiak 
D) szarmaták 
 
2. Ki volt Nagy Sándor tanítómestere? 
 
A) Platón 
B) Arisztotelész 
C) Szókratész 
D) Demoszthenész 
 
3. Melyik egyiptomi isten ölte meg saját testvérét? 
 
A) Szét 
B) Ozirisz 
C) Hor 
D) Hator 
 
4. Melyik államban építettek zikkuratot? 
 
A) India 
B) Kína 
C) Babilon 
D) Fönícia 
 
5. Melyik nem volt hellén állam? 
 
A) Makedónia 
B) Perzsia 
C) Egyiptom 
D) Róma 
 

А B C D 
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V. Állítsd időrendi sorrendbe a Római Köztársaság eseményeit! Kezdd a legkorábbi eseménnyel! 
(10 pont) 
 

A) a plebejusok végleges egyenjogúsítása a patríciusokkal 
B) a rómaiak Zamánál vereséget mérnek Afrikai Scipio seregére 
C) az utolsó etruszk király elkergetése Rómából 
D) Tiberius Gracchus néptribun halála 
 
 

 
VI. Ismerkedj meg a forrásmű szövegével és válaszolj a kérdésre! (4 pont) 

„A mi törvényeink egyenlő jogokat adnak mindenkinek. Nálunk az emberek törődhetnek az otthoni 
ügyeikkel és foglalkozhatnak államügyekkel. Mi magunk döntünk a saját tetteinkről és igyekszünk azokat 
helyesen értékelni. A különböző véleményeket nem tekintjük károsnak ügyeinkre nézve.” 

Melyik államról beszél a szerző? ...............................  
 
 
VII. Végezd el a feladatot vázlattérkép segítségével! (10 pont) 

 
1. Jelöljétek be Egyiptom területét III. Tutmoszisz uralkodása 
idején! 
 
2. Mely folyó mentén jött létre az ókori Egyiptom? 

_________________________________________________________   
 
3. Milyen természeti viszonyok segítették az egyiptomi 
mezőgazdaság fejlődését? 

_________________________________________________________   
_________________________________________________________  
_________________________________________________________  
_________________________________________________________  
_________________________________________________________  
_________________________________________________________  
_________________________________________________________  
 
 
VIII. Párosítsd az eseményt a megfelelő dátummal! (10 pont) 
 
A) Szolón új törvényeket hozott Athénban 1) Kr.e. 3000 
B) Damaszkusz asszír fennhatóság alá került 2) Kr. e. 734 
C) az egyiptomi állam egyesítésének éve 3) Kr. e. 221 
D) a makedónok győzelme Isszosz városa mellett 4) Kr. e. 612 
E) a Csing királyság uralkodója egyesíti Kínát 5) Kr. e. 594 
  6) Kr. e. 333 
 
IX. Magyarázd meg a fogalmat! (10 pont) 

A) ksatriják –  .............................................................................................................................  

B) polisz – .............................................................................................................................  

C) hoplita –  .............................................................................................................................  

D) triumfus –  .............................................................................................................................  

E) pretoriánusok – ........................................................................................................................  
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X. Mi történt ekkor? (10 pont) 
 

A) Kr. e. 626 –  ...................................................................................................................... 

B) Kr. e. 1004 –  ...................................................................................................................... 

C) Kr. e. 490 –  ...................................................................................................................... 

D) Kr. e. 776 –  ...................................................................................................................... 

E) Kr. e. 44. –  ...................................................................................................................... 
 
XI. Mely személyek láthatóak az alábbi ábrázolásokon? (10 pont) 
 
A)  ...................................................  
 

 
 
 
B)  .................................................  
 

 
 
 
 
 
 
C)  ................................................... 
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D)  .................................................... 
 

 
 
 
E)  ..................................................... 
 

 


