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TÖRTÉNELEM 

Megyei szaktárgyi vetélkedő - 2015 
Írásbeli feladatsor a 7. 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. 

1. Ki vagyok én? (A megadott információ alapján nevezze meg, kiről van szó) 

 (1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont) 

a) Aquitania hercege, 1189-től haláláig Anglia királya, a keresztes hadjáratok legendás vezére. 

b) Clunyi szerzetes, majd római pápa, az invesztitúraharc sikeres harcosa, a keresztes 
hadjáratok meghirdetője. 

c)  a Frank Királyság teljhatalmú majordomusa, a Karoling-dinasztia névadója volt. Nevéhez 
fűződik az arabok nyugat-európai előretörésének megállítása a 732-es poitiers-i csatában. 
Ragadványneve a kalapács szóból ered. 

d) canterburyi érsek, Anglia prímása, akit engedetlenségéért II. Henrik király lovagjai 
meggyilkoltak. 

e)  a Valois-házból származó utolsó burgundi herceg volt, aki 12 évig hadakozott XI.Lajos 
francia királlyal.  

2. Villámkérdések (A géniusz témaköreiből) (1helyes válasz =2 pont, maximum 10 
pont) 
 

a) Ki volt Árpád fejedelem apja? 
b) Ki követte a trónon Szent István királyt? 
c) Milyen állat volt a Hunyadi-család címerében? 
d) Melyik kárpátaljai vár védelme kapcsolódik Zrínyi Ilonához? 
e) Ki volt a Tripartitum (Hármaskönyv) szerzője? 

 
 

3. Mikor történt? (Esemény – dátum párosítás) 
 (1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont) 
 

a) 1504                         1) a hastingsi csata 
b) 1453                         2) Franciaországban összehívják a rendi országgyűlést. 
c) 1066                         3) a Római birodalom kettéválása 
d) 395                           4) A törökök elfoglalják Konstantinápolyt. 
e) 1302                         5) a skizma (egyházszakadás) 
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4. Magyarázza meg a fogalmakat!  
(1helyes válasz =2 pont, maximum 20 pont) 

 

a) reconquista –  

b) janicsár –  

c) szejm – 

d) vazallus –  

e) magisztrátus –  

f) bojár –  

g) arabeszk –  

h) díván –  

i) cölibátus –  

j) mufti –  

5. Mi történt ekkor? (Dátumhoz eseményt fűzni)  
(1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont) 

a) 843 
b) 1410 
c) 1492 
d) 1337-1453 
e) 476 
 
6. Forrásfelismerés (Honnan származik az idézet?) 

(A helyes válaszért 5 pont jár.) 
 
„A monostort… úgy kell építeni, hogy minden szükséges dolog, mint a víz, malom, 
kert és különféle műhelyek a monostoron belül legyenek, hogy a szerzeteseknek ne 
kelljen kint csatangolniuk, ami lelküknek nem éppen válik üdvére.” 
 

7. Párosítás (Megkeresni a megfelelő kapcsolatokat) 
(1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont) 
 

a) orleans-i szűz                                A) Timur Lenk (Tamerlán) 
b) az avar állam megsemmisítője      B) Barbarossa Frigzes 
c) a magyar állam megalapítója        C) Nagy Károly 
d)  „sánta” közép-ázsiai hódító         D) Szent István 
e) „rőt szakállú” német császár         E) Jeanne d’Arc 
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8. Időrend (a történelmi eseményeket helyes kronológiai sorrendbe kell rakni) 
(a teljes helyes sorrendért 5 pont jár, más megoldásokért 
nem jár pont) 

a) a Magna Charta Angliában 
b) az első keresztes hadjárat 
c) az iszlám vallás kialakulása 
d) a huszita háborúk 
e) Nagy Károly megkoronázása Rómában 

  

9. Kik voltak az alábbi személyek? (Nevük alapján felismerni a személyeket) 

 (1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont) 

a) Chlodvig 
b) Justinianus 
c) Dante Aleghieri 
d) Ibn Színá 
e) Husz János 

 
 

10. Képfelismerés (Mit vagy kit ábrázolnak a képek? 

(1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont) 

  

 a) _____________________________   

   

 b) _____________________________  
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 c) _______________________________ 
 
 

  d)_________________________________ 
 
 
 
 
 

 e)____________________________ 

Összesen 100 pontot lehet szerezni. 
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MEGOLDÓKUCS 

TÖRTÉNELEM 

Megyei szaktárgyi vetélkedő - 2015 

Írásbeli feladatsor a 7. osztály számára 

Először olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan gondolja át a 
válaszait, s azt írja le. Nem egyértelmű áthúzás, javítás stb. esetében arra a feladatrészre nem 
kap pontot. Íráskor törekedjen a fogalmazás tömörségére, az írás olvashatóságára. A 
feladatlapokra csak kék színű golyós- vagy töltőtollal írjon. 

1. Ki vagyok én? (A megadott információ alapján nevezze meg, kiről van szó) 

 (1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont) 

a) Aquitania hercege, 1189-től haláláig Anglia királya, a keresztes hadjáratok legendás vezére. 
(Oroszlánszívű Richard) 

b) Clunyi szerzetes, majd római pápa, az invesztitúraharc sikeres harcosa, a keresztes 
hadjáratok meghirdetője. (II. Orbán) 

c)  a Frank Királyság teljhatalmú majordomusa, a Karoling-dinasztia névadója volt. Nevéhez 
fűződik az arabok nyugat-európai előretörésének megállítása a 732-es poitiers-i csatában. 
Ragadványneve a kalapács szóból ered. (Martell Károly) 

d) canterburyi érsek, Anglia prímása, akit engedetlenségéért II. Henrik király lovagjai 
meggyilkoltak. (Becket Tamás) 

e)  a Valois-házból származó utolsó burgundi herceg volt, aki 12 évig hadakozott XI.Lajos 
francia királlyal. (Merész Károly) 

2. Villámkérdések (A géniusz témaköreiből) (1helyes válasz =2 pont, maximum 10 
pont) 
 

a) Ki volt Árpád fejedelem apja? (Álmos fejedelem) 
b) Ki követte a trónon Szent István királyt? (Orseolo Péter) 
c) Milyen állat volt a Hunyadi-család címerében? (holló) 
d) Melyik kárpátaljai vár védelme kapcsolódik Zrínyi Ilonához? (a munkácsi vár) 
e) Ki volt a Tripartitum (Hármaskönyv) szerzője? (Werbőczy István) 

 
 

 
3. Mikor történt? (Esemény – dátum párosítás) 

 (1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont) 
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a) 1054                         1) a hastingsi csata 
b) 1453                         2) Franciaországban összehívják a rendi országgyűlést. 
c) 1066                         3) a Római birodalom kettéválása 
d) 395                           4) A törökök elfoglalják Konstantinápolyt. 
e) 1302                         5) a skizma (egyházszakadás) 

 
a5, b4, c1, d3, e2 
  

4. Magyarázza meg a fogalmakat!  
(1helyes válasz =2 pont, maximum 20 pont) 

 

a) reconquista – Spanyolország és Portugália felszabadító harca az arabok ellen 

b) janicsár – keresztény gyerekekből kinevelt török gyalogos katona 

c) szejm – országgyűlés Lengyelországban 

d) vazallus – hűbéres 

e) magisztrátus – városi önkormányzati szerv, városi tanács 

f) bojár – szláv katonai előkelőség, a fejedelem tanácsadója 

g) arabeszk – növényi díszítőelemek az arab írásban 

h) díván – a török szultán tanácsadó testülete 

i) cölibátus – papi nőtlenség 

j) mufti – muzulmán egyházi vezető 

5. Mi történt ekkor? (Dátumhoz eseményt fűzni)  
(1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont) 
 

a) 843 – a verduni szerződés, a frank birodalom felosztása 
b) 1410 – a grünwaldi csata 
c) 1492 – Kolumbusz eléri Amerikát, a középkor vége 
d) 1337-1453 – a százéves háború 
e) 476 – a Nyugatrómai Birodalom bukása, a középkor kezdete 
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6. Forrásfelismerés (Honnan származik az idézet?) 
(A helyes válaszért 5 pont jár.) 

 
„A monostort… úgy kell építeni, hogy minden szükséges dolog, mint a víz, malom, 
kert és különféle műhelyek a monostoron belül legyenek, hogy a szerzeteseknek ne 
kelljen kint csatangolniuk, ami lelküknek nem éppen válik üdvére.” 
(Részlet Szent Benedeknek a monostori élet megszervezésére vonatkozó 
Regulájából) 
 

7. Párosítás (Megkeresni a megfelelő kapcsolatokat) 
(1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont) 
 

1) orleans-i szűz                                A) Timur Lenk (Tamerlán) 
 2) az avar állam megsemmisítője      B) Barbarossa Frigzes 
3) a magyar állam megalapítója        C) Nagy Károly 
4)  „sánta” közép-ázsiai hódító         D) Szent István 
5) „rőt szakállú” német császár         E) Jeanne d’Arc 

 
1E, 2C, 3D, 4A, 5B 
  

8. Időrend (a történelmi eseményeket helyes kronológiai sorrendbe kell rakni) 
(a teljes helyes sorrendért 5 pont jár, más megoldásokért 
nem jár pont) 

a) a Magna Charta Angliában 
b) az első keresztes hadjárat 
c) az iszlám vallás kialakulása 
d) a huszita háborúk 
e) Nagy Károly megkoronázása Rómában 

 
c, e, b, a, d 

9. Kik voltak az alábbi személyek? (Nevük alapján felismerni a személyeket) 

 (1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont) 

a) Chlodvig – a frankok királya, a száli törvények megalkotója 
b) Justinianus – bizánci császár, hódító és törvényalkotó, a Hagia Sophia építtetője 
c) Dante Aleghieri – ismert olasz költő, „Az isteni színjáték” szerzője 
d) Ibn Színá – középkori arab orvos, filozófus, költő, Európában Avicenna néven 

ismert 
e) Husz János – cseh pap, tanár és gondolkodó, eretnek gondolataiért megégették 

 
 

10. Képfelismerés (Mit vagy kit ábrázolnak a képek? 

(1helyes válasz =1 pont, maximum 5 pont) 
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Nagy Károly  

 

  

A német-római császári 
korona 

Hunyadi Mátyás 
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 Jeanne d’Arc 
 
 
 
 
 

A magyar honfoglalás 
emlékműve a Vereckei-hágón 
 
 

 

Összesen 100 pontot lehet szerezni. 

 

 

 


