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1. A feladat a középkori kereskedelemmel kapcsolatos. (K/4)
Döntse el a térképvázlathoz kapcsolódó állításokról, hogy igazak vagy hamisak!  Választását X
jellel jelölje! (Elemenként 1 pont)

Állítás Igaz Hamis

a)  Nyugat-Európát  a  levantei  kereskedelem  kötötte  össze  a
világkereskedelemmel. 

b)  Magyarország és Közép-Európa a levantei kereskedelem fontos színtere
volt.

c)  Az  európai  távolsági  kereskedelem  kizárólag  szárazföldi  utakat  vett
igénybe.

d)  A Hanza kereskedelem a fejlett  gazdaságú Flandria iparcikkeinek és a
fejletlenebb északi és keleti területek nyersanyagainak cseréjére épült.

2. A feladat a világvallások tanításairól szól. (K/4)
Állapítsa meg, hogy a megadott forrásrészlet melyik világvalláshoz kapcsolódik! Írja a források
sorszámát a táblázat megfelelő helyére! (Elemenként 1 pont.)

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  haladnak  a
tengeren, (szállítva) azt, ami hasznos az embereknek; abban, ahogy Allah vizet bocsát 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.”
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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

3. A feladat a középkori mezőgazdasági élettel kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat az ábra felhasználásával!

a) Írja az ábra üresen hagyott helyeire a megfelelő sorszámot! (Elemenként 0,5 pont.)

b) Húzza alá azt a megállapítást, amely helytálló az ugarra vonatkozóan! (0,5 pont)
1. bevetetlen szántó; 2. irtásföld; 3. kapásnövények számára hasznosítható terület

c)  Állapítsa  meg,  hogy  az  ábrán  megjelenő  gazdálkodási  módok  közül  melyik  biztosítja  a
legtöbb termést! Indokolja válaszát! (2 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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4. A következő feladat a középkori gazdálkodásra vonatkozik.
Egészítse ki az ábrák állításait a szöveg és ismeretei felhasználásával úgy, hogy megfeleljenek az
Igaz vagy Hamis megjelöléseknek! (Elemenként 0,5 pont.)

Állítás Igaz Hamis

a) _________________________-nak nevezzük azt a földművelő módszert, amikor a
földterületet két részre osztották. Az egyik felét bevetették, a másikat pedig
_________________________ hagyták.

X

b)  A  _________________________  felváltotta  a  _________________________-ot,  így  az
állatok sokkal nagyobb erőt tudtak kifejteni.

X

c)  A  kétnyomásos  gazdálkodás  _________________________ termést  biztosított,
mint a háromnyomásos.

X

d)  A  háromnyomásos  gazdálkodás  azt  jelenti,  hogy  a  termőföld  egyik
harmadába  _________________________,  másik  harmadába  _________________________
vetették el a magokat, egyharmada pedig _________________________ maradt.

X
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5. A feladat a középkor két nagy stílusirányzatával kapcsolatos. (K/4)
Oldja  meg a  feladatot  a  képek és  a  rajzok segítségével!  (Nem tud  minden üres  kört  kitölteni!)
(Elemenként 0,5 pont.)

a) Nevezze meg a képeken látható stílusirányzatokat!
A: _________________________; B: _________________________

b) Írja be a képek alatt lévő körökbe az odaillő rajzok sorszámát!
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6. A feladat a középkori céhes iparral kapcsolatos. (K/3) 
Rendelje a táblázatban felsorolt fogalmakhoz az odaillő forrásrészlet számát! (Egy fogalomhoz 
több szám is tartozhat!) (Soronként 1 pont.)

„Mi,  Frankfurt posztókészítő mesterei,  az alábbiakban a főbíró urak és az egész tanács tudomására
hozzuk jogainkat és szokásainkat, ahogyan azokat ősidőktől fogva megőriztük. 
1.  Szegéllyel  ellátott  posztót  céhünk  egyetlen  tagjának  sem  szabad  készíteni,  csakis  a  főbírók
megrendelésére, akik családjaikkal együtt viselhetnek ilyen posztót. […]
5. Olyanoknak, akik nincsenek benne céhünkben és nem élnek városunkban, tilos posztóra alkalmazott
pecsétünket használni. […]
9.  Ősidőktől  fogva szokásban van nálunk,  hogy mesterségünk szükségleteivel  kapcsolatban minden
rendelkezést magunk adhatunk ki, kivéve, ha olyan rendelkezésekről van szó, amelyek a város bíráinak
vagy  a  tanácsnak  a  hatáskörébe  tartoznak.  […]  A  bírságokat  és  büntetéseket,  amelyeket  nálunk
megállapítottak, és amelyeket mi is megtartunk, az alábbiakban soroljuk fel.
12.  […]  Ha valahol  szegéllyel  ellátott  vagy helyenként  bevágott  posztót  találnak,  vagy pedig  olyat,
amelyről  kiderül,  hogy  hulladékból  vagy  gyapjúcafatokból  készült,  vagy  amelyet  világos  fonallal
javítottak  meg,  az  ilyen  posztót  el  kell  kobozni  a  mestertől,  az  utóbbi  pedig  fizet  egy  font  heller
bírságot. […]
24. Ha valakinél elrejtett szövőszéket találnak, 1 márkát fizet utána. […]
31. Akit éjjeli munkán tetten érnek, 1 márkát fizet. […]
35. Ha valamely mester bolyhozza a posztót, és a két mester feljelentést tesz, hogy azt rosszul mosta ki,
a hibás fizet egy verdung büntetéspénzt és bead egy negyed bort a céhházba…
47. Senki sem csalhatja el más embereit, sem munkást, sem munkásnőt. Bírságpénz: fél márka.”

(A frankfurti posztókészítők 1345. évi szabályzatából)

Fogalom Forrásrészlet
száma

a) kontár

b) a minőség szabályozása

c) a verseny korlátozása
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7. A feladat a XV–XVII. századi Európa művészettörténetére vonatkozik. (K/5)
A mellékelt képeken látható műalkotások két nagy korstílus szerint csoportosíthatók. Nevezze
meg a két stílust, majd írja a megfelelő helyre a képek betűjelét! Segítségül megadjuk a szerzők
szerinti betűrendben az alkotók nevét és a művek címét! (Elemenként 0,5 pont.)

Giovanni Bernini: Szt. Teréz eksztázisa; SandroBotticelli: Vénusz születése; 
Michelangelo Buonarotti: Dávid; Albrecht Dürer: Önarckép; André Le Notre: Versailles. Királyi kastély és
park; Gian Christoforo Romano: Mátyás király; Pieter Pauwel Rubens: Leukipposz lányainak elrablása; 

Leonardo da Vinci: Szt. Anna harmadmagával

Korstílus neve: _____________________________________________________________________________
Az alkotások betűjele: _____________________________________________________________________________

Korstílus neve: _____________________________________________________________________________
Az alkotások betűjele: _____________________________________________________________________________
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8. A feladat a középkori egyház politikai szerepével kapcsolatos. (K/4)
a) Egészítse ki a szöveget a hiányzó szavakkal! (Elemenként 0,5 pont.)

A pápák  és császárok több évszázados  küzdelme  (1.)  _____________________  (1073–1085)  pápaságával
kezdődött, aki az egyházat az egész világ fölött uralkodó szervezetté kívánta emelni. A német király,
IV. Henrik  (1056–1106) még nem  volt  (2.)  _____________________-rá  koronázva,  s  csak  a  pápa  kezéből
kaphatta  meg  a  koronát.  A  pápa  dekrétumban  fogalmazta  meg  a  világi  hatalommal  szembeni
elsőbbségét, mire IV. Henrik a wormsi birodalmi gyűlésen megfosztotta méltóságától a pápát. A pápa
válaszképpen (3.) _____________________ IV.  Henriket az egyházból. Több évtizedes szembenállás után a
pápaság és a császárság az invesztitúra kérdésében (4.) _____________________-ben [évszám] Wormsban
kompromisszumot kötött.

b) Párosítsa a képeket a felsorolt fogalmakkal! Írja be a fogalmak számát a táblázatba!  (Egy
fogalom kimarad.) (Elemenként 0,5 pont.)

Fogalmak:

1. invesztitúra; 2. a pápai hatalomról szóló dekrétum; 3. konkordátum; 4. Canossa-járás; 5. úriszék

Képek A) B) C) D)

Fogalmak
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9. A feladat a középkori kultúrára vonatkozik. (K/4)
A középkor egyik művészeti stílusának rövid ismertetését közöljük néhány kép kíséretében.
Nevezze meg ezt a stílust, és ismerje fel a képeken!

„A  stílus  Franciaországban  született.  Építőmesterei  számos  technikai  újítást  vezettek  be.  A
legfontosabb  a  teherhordó  vázszerkezet  volt:  a  boltozati  terhelést  nem  a  falak  hordják,  hanem  a
boltozatot  zárókövétől  kezdve  a  bordákon  és  pillérkötegeken  át  az  épület  külsejéhez  illesztett
támszerkezet hordozza. A támívek viszik át az oldalnyomást az épületet körülvevő erős támpillérekre.
Csúcsíves kapuk és ablakok, égbe törő pillérek határozzák meg az így épült templomok külsejét és
belső terét.” (Művészeti Lexikon)

A. A párizsi Notre-Dame homlokzata; B. A chartres-i székesegyház; 
C. Az angliai Lincoln katedrális főhajója; D. A németországi Maria Laach bencés apátsági temploma;

E. A firenzei San Miniato al Monte templom főhajója

C D E

a) A stílus neve: ________________________________________________ (1 pont)
b) A képek közül válassza ki azokat, amelyek a megnevezett stílus jegyeit tükrözik! (Elemenként 
1 pont.)

A kiválasztott épületek betűjele: ________________________________________________
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10. A feladat a középkori gazdaság történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Töltse ki a táblázatot az ábra és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

Közös  használatban  lévő  területek
megnevezése

a)

b)

c)

A  földesúr  használatában  lévő  terület
megnevezése

d)

A  jobbágy  saját  használatában  lévő
területek megnevezése

e)

f)

A jobbágy földesúri szolgáltatásai 
(Írjon két példát!)

g)

h)
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11. A feladat a középkor gazdaságtörténetéhez kapcsolódik. (K/4)
Azonosítsa a középkori kereskedelem főbb helyszíneit! Írja a térképen látható számokat a táblázat
megfelelő mezőibe! Két mező üresen marad. Használja a középiskolai történelmi atlaszt! (Elemenként 0,5
pont.)

útvonal, terület, város szám

a) Champagne

b) Firenze

c) Konstantinápoly

d) A svájci hágók

e) Róma

f) A levantei kereskedelem útvonala

g) Flandria

h) Velence

i) A Hanza-kereskedelem útvonala

j) A Selyemút
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12. A feladat a középkori Európa történetére vonatkozik. (K/4)
Döntse  el  a  forrás  és  ismeretei  alapján,  hogy  az  alábbi  állítások  igazak-e  vagy  hamisak!
Választását X-szel jelölje! (Elemenként 0,5 pont.)

„[...]  mi  a  luccai  polgároknak  […]  királyi  hatalmunk  teljességéből  megadjuk  […],  hogy  egyetlen
hatalmasság, egyetlen ember se merészelje Lucca városának a várost körülvevő régi vagy új városfalát
sem megrongálni, sem lerombolni, s azokba a házakba, amelyek e városfalon belül épültek vagy ezután
épülnek majd[…] egyetlen halandónak se legyen szabad bármiféle módon, bármiféle ürüggyel  – ha
nincsen  erre  törvényes  bírói  ítélet  a  kezében  –  berontani.  Ezenfelül  megengedjük  ugyanazon
polgárainknak, hogy sem a városon belül, sem fellegvárukban ne legyenek kötelesek számunkra királyi
palotát építeni. […] Megadjuk nekik ezenfelül azt a kiváltságot is, hogy ezentúl senki ne merészeljen
tőlük semmiféle katonatartást követelni. […] Azt is elhatároztuk, hogy ha bárki felfelé haladna akár a
Sercolo, akár a Motro folyón, akár egy hajóval, akár többel azért, hogy kereskedjék a luccaiakkal, ezeket
a kereskedőket avagy a luccabelieket senki se merészelje sem akkor, amikor felfele haladnak a folyón,
sem  akkor,  amikor  visszatérnek,  sem  akkor,  amikor  megállnak,  zaklatni,  avagy  bármiféle
törvénytelenséget cselekedni velük szemben, se ne merészelje megrabolni őket […]. Megparancsoljuk
azt is, hogy ha kereskedők jönnének az országúton Luna felől Luccába, senki se tiltsa meg ezek szabad
közlekedését. […] S a város és alsó városa lakói közül senkit se tartóztassanak le törvényes bírói ítélet
nélkül. […] Megparancsoljuk azt is, hogy az említett luccaiak szabadon adhassanak-vehessenek a Szent
Domninus-i és Szent Comparmulus-i vásáron, azzal a kikötéssel, hogy a firenzeieknek ugyanakkor ne
legyen meg ez a kiváltságuk.” 

(IV. Henrik kiváltságlevele Lucca városának; 1081)

Állítás Igaz Hamis

a) A kiváltságokat Lucca meghatározott időre kapta.

b) Csak a polgárjoggal rendelkező luccaiak részesültek az összes kiváltságban.

c) A város építményei védelem alatt álltak.

d)  Lucca  köteles  IV.  Henrik  számára  a  fellegvárban  palotát  építeni  és
fenntartani.

e) A király hadjárataihoz a város 100 gyalogos zsoldjával járul hozzá. 

f) A Luccába irányuló vízi és szárazföldi kereskedelmet senki sem gátolhatja.

g) Bírói ítélet kell a luccai polgárok személyes szabadságának korlátozásához.

h)  Az  oklevélben  említett  vásárokon  minden  itáliai  város  lakosai
kereskedhettek.
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13. A feladat a középkori városok történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Az ábra a középkori város társadalmát és fontosabb intézményeit, tisztségviselőit mutatja be.
Írja be a megfelelő fogalmak betűjelét az ábra üres mezőibe! Egy fogalom kimarad! (Elemenként 1
pont.)

a) kereskedők b) plébános c) legények, inasok
d) városi tanács e) jobbágyparasztok

14. A feladat a középkori gazdaság fejlődésével kapcsolatos. (K/3)
A talajváltó,  a két-,  illetve háromnyomásos rendszer közül melyikre jellemzőek a következő
állítások? Írja a megfelelő ábra betűjelét az állítás után! Két állításhoz nem tud betűjelet rendelni;
ezekhez X jelet tegyen! (Elemenként 0,5 pont.)

a) A művelés alá vont területet kimerülésig használták, majd másutt új területet törtek fel: ____
b) Ez tekinthető a három közül a legfejlettebbnek: ____
c) Szorosan kapcsolódik hozzá az istállózó állattartás: ____
d) A megművelt földterület egyharmadán takarmánynövényt termesztettek: ____
e) Ugyanazon a földterületen csak két évente termesztettek gabonát: ____
f) A három közül ez a legintenzívebb talajművelési forma: ____
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15. A feladat a mezőgazdasági technika X–XI. századi fejlődésével kapcsolatos. (K/3)
Válaszoljon  a  mezőgazdasági  technikának  a  X–XI.  században  bekövetkezett  fejlődésére
vonatkozó kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„A gyakran kerékkel ellátott aszimmetrikus nehézeke, melynek régészeti nyomai már a IX–X. századból
ismeretesek, nemcsak az elvetendő mag földbe juttatását biztosította, hanem a föld mélyebb rétegeit is
megforgatva elősegítette a sikeresebb termést. A nehézeke nagyobb befektetést, több igaerőt igényelt.”

(Nagy Balázs, történész)

a)  Magyarázza  meg  röviden,  hogyan  függött  össze  a  szügyhám  alkalmazása  a  nehézeke
elterjedésével!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Írja le röviden, miért hagyták ugaron a föld egyik részét a nyomásos gazdálkodásban!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Melyik az a jelenség, amely egyszerre volt legfontosabb ösztönzője és következménye is a 
mezőgazdasági technika X–XI. századi fejlődésének? Húzza alá a helyes választ! 
- a népesség növekedése
- a céhek kialakulása
- a távolsági kereskedelem fellendülése

16. A feladat a világ jelentős vallásaihoz kapcsolódik. (K/5)
Írja a táblázatba az egyes vallásokhoz tartozó állítás sorszámát és kép betűjelét!  Egy valláshoz
egy állítás és egy kép tartozik. Egy sorszámot és egy betűjelet nem kell beírnia a táblázatba. (Elemenként
0,5 pont.)
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.

Vallás: a) buddhizmus b) hinduizmus c) iszlám vallás d) kereszténység e) zsidó vallás 

Az állítás száma

A kép betűjele
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17. A feladat a középkori egyház történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Döntse el  az állításokról a forrás segítségével,  hogy igazak vagy hamisak! Tegyen a táblázat
megfelelő mezőjébe X jelet! (Elemenként 1 pont.)

„Miután a kölni dómban mindent előkészítettek, a szentmise után Vilmos fegyvernököt a cseh király a
bíboros elé vezette. A bíboros pedig e szavakat intézte a fegyvernökhöz: – Úgy illik, hogy mindenki, aki
a lovagi pályára akar lépni, nagylelkű, tisztességes, bőkezű, kifogástalan és becsületes legyen. Mielőtt
fogadalmadat  leteszed,  hallgasd  meg a  szabályokat.  A  lovagság  szabályai  a  következők:  hallgasson
naponként  misét,  kockáztassa  életét  a  katolikus  hitért,  szabadítsa  meg  a  szentegyházat  minden
zaklatójától,  védje  az  özvegyeket,  árvákat,  kerülje  az  igazságtalan  háborúkat,  tagadja  meg  a
tisztességtelen szolgálatot, párbajozzon minden ártatlan megszabadításáért, a lovagi tornákat csak a
hadi gyakorlat kedvéért szeresse, engedelmeskedjen világi dolgokban a római császárnak. […] Akarod-
e Isten nevében alázatosan megkapni a lovagi méltóságot és megtartani a szabályokat? – A fegyvernök
válaszolt:  –  Akarom!  […]  Erre  a  cseh  király  egyet  ütött  a  fegyvernök  nyakára  és  így  szólt:  –  A
mindenható isten dicsőségére lovaggá avatlak. Emlékezz arra, hogy a világ Megváltóját arcul ütötték, és
kigúnyolták, királyi palástot adtak rá és kicsúfolták, az egész világ szeme láttára meztelenül és sebekkel
borítva  keresztre  feszítették.  Arra  intelek:  gondolj  az  ő  szégyenére,  azt  tanácsolom  neked:  vedd
magadra az ő keresztjét, arra buzdítalak: bosszuld meg halálát!” 

(Vilmos holland gróf lovagi esküje)

Állítás Igaz Hamis

a) A középkori egyház erkölcsi alapon korlátozta a lovagi életmód harciasságát.

b)  A középkori egyház hatalma kizárólag a lelkiekre terjedt ki, társadalmi és
jogi kérdésekbe nem avatkozott bele.

c) A szövegben említett római császár a kelet-római, azaz a bizánci uralkodó.

d) A szertartás során a leendő lovagot a keresztény vértanúkhoz hasonlítják.

18. A feladat az iszlám valláshoz kapcsolódik. (K/4)
Oldja meg a feladatot a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 

a) Melyik két vallásból merít – a szöveg alapján – az iszlám?
„Hiszünk  Allahban  és  abban,  ami  kinyilatkoztatás  gyanánt  leküldetett  hozzánk  és  Ábrahámhoz,
Izmáelhez, Izsákhoz, Jákobhoz és Izrael törzseihez és hiszünk abban, amit Mózes, Jézus és a próféták
kaptak  az  Uruktól.  Nem  teszünk  különbséget  egyikük  javára  sem  közülük.  Mi  Allahnak  vetjük  alá
magunkat.” (Korán, 2. szúra)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Egészítse ki az alábbi szöveget – az iszlám szempontjából – az odaillő névvel!
„És  emlékezz  arra,  amikor  Jézus,  Mária  fia,  azt  mondta:  Izrael  fiai!  Allah küldött  engem hozzátok,
bizonyságául annak, ami a Tórából előttem volt, és hogy örömhírt hozzak egy küldöttről, aki én utánam
jön el, s akinek ________________________ a neve.” (Korán, 61. szúra)

c)  Fogalmazza meg,  mi  az  a  keresztény  hittétel  (katolikusoknál:  dogma),  amelyet  az  alábbi
forrás elítél!
„Ne dicsőítsetek engem, ahogyan [a más vallásúak] dicsőítik Mária fiát, mert én csak egy szolga vagyok.
Tehát hívjatok engem Allah szolgájának és küldöttének.” (Sahih al-Bukhari: A Próféta mondásai)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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19. A feladat az oszmán hódítás állomásaihoz kapcsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!

„Első rohamaink eredménytelensége miatt – ezeket a bizánciak és az olaszok vitézsége hiúsította meg
oly teljesen, mert állandóan ez utóbbiak voltak felül – a szultán igen haragosnak mutatkozott. Mivel e
szégyent  nem  tudta  elviselni,  szünet  nélkül  előre  küldte  mindazon  csapatait,  amelyeket  későbbre,
tartaléknak  hagyott.  […]  Mohamed  szultán  azonban  észrevette,  hogy  a  védők  kezdenek  eltűnni  a
sáncokból és a résekből, hiszen ő maga sem állt messze a harc színhelyétől. […] Itt esett el Konstantin
császár is, mialatt vitézül harcolt hű katonái között. A janicsárok, majd nyomukban a többi seregrészek,
rövidesen bezúdultak a városba, mint a vízáradat. […] A fal előtt, amelyre nagy lobogóját vonatta fel,
sugárzó  arccal  állt  a  szultán,  és  örvendett  a  látványnak:  a  nap  most  virradt  fel  végül  teljes
világossággal.” 

(Korabeli történetíró)

a) Melyik város ostromát írja le a forrás? ________________________ (1 pont)

b) Mikor történt (év) az ostrom? ________________________ (1 pont)

c) Kik küzdöttek egymás ellen? Töltse ki a táblázatot! (Elemenként 0,5 pont.)

Győztes fél Vesztes fél

Állam c) d)

Uralkodó neve e) f)
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20. A feladat középkori városok történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a kép és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

Középkori város vázlatos rajza

a)  Melyik  az  a  –  képen  is  látható  –  természetföldrajzi  tényező,  amely  elősegíthette  a  város
kialakulását?
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Melyik az a városi jog (és egyben kötelesség), amely döntő módon meghatározza a képen
látható város külső képét is?
_____________________________________________________________________________________________________________________

c)  A  városi  önkormányzatiság  melyik  eleme  kötődik  a  képen  látható  központi  épületet
működtető intézményhez?
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  Melyik  az  a  várossá  válás  szempontjából  döntő  kiváltság,  amely  a  város  központjában
található nyílt térséghez kötődik?
_____________________________________________________________________________________________________________________
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21. A feladat az oszmán hódításhoz kapcsolódik.
A  térképvázlaton  feltüntetett  sorszámok  az  Oszmán  Birodalom  jelentős  városait,  illetve
területeit  jelölik.  Rendelje  ezeket  a  város  /  terület  meghatározásaihoz!  Írja  a  megfelelő
sorszámot a meghatározásokhoz! Két sorszám kimarad! (Elemenként 1 pont.)

Terület vagy város meghatározása Terület vagy város
sorszáma a térképen

a) Ennek a városnak az elfoglalása után vehette fel az oszmán uralkodó a
legfőbb muzulmán vallási vezető címét.

b) Ez a város az iszlám harmadik szent helye, de egyben a kereszténység és
a zsidó vallás számára is alapvető jelentőségű. 

c) Ennek a városnak az elfoglalásával szűnt meg a Kelet-római Birodalom.

d) Az Oszmán Birodalom román vazallus állama, amely korábban magyar
és lengyel hűbéres is volt.
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22. A feladat a középkori kereskedelemhez kapcsolódik. (K/4)
Nevezze  meg  a  térképvázlat  és  ismeretei  segítségével  a  leírásnak  megfelelő  várost  vagy
kereskedelmi útvonalat! Írja a megfelelő nevet a kipontozott vonalra! (Elemenként 1 pont.)

Európa gazdasága a virágzó középkorban

a) Fejlett textilipara és a pápai udvar pénzügyeinek kezelése révén is komoly banki tevékenysége tette
gazdaggá.

A város neve: ________________________

b) Európa egyik leggazdagabb állama. A Földközi-tengeri kereskedelem jelentős központja, a keresztes
hadjáratok szállítója és finanszírozója, időszakonként a Magyar Királyság politikai ellenfele volt.

A város neve: ________________________

c)  Ennek  a  tengeri  kereskedelmi  útvonalnak  a  forgalma  hozzájárult  az  európai  pénzgazdálkodás
zavaraihoz, mivel megcsapolta a nemesfém-készleteket.

Az útvonal megnevezése: ________________________

d)  Ezen  a  kereskedelmi  útvonalon  nagyobb  részt  tömeges  fogyasztásra  szánt  olcsóbb  árucikkek
cseréltek gazdát. A sűrűn lakott Flandriát is ezen az úton látták el gabonával.

Az útvonal megnevezése: ________________________
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23. A feladat a középkori uradalmi gazdálkodással kapcsolatos. (K/5)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Frigyes,  Isten kegyelméből a hamburgi egyház érseke,  minden keresztény hívőnek a jelenben és a
jövendőben,  örökös  áldásomat  küldöm.  Azt  akarjuk,  hogy  mindenki  számára  legyen  ismert  ez  a
szerződés, amelyet mi a Rajnán inneni emberekkel, akiket hollandoknak neveznek, kötöttünk. Ezek az
emberek felkeresték felségünket, igen erősen kérve a püspökségünk területén fekvő eddig műveletlen,
mocsaras, az ország lakói számára haszontalan földek átengedését, hogy azt termővé tegyék. […]

Egyezséget kötöttünk, amelynek értelmében a fent nevezett földbirtok minden mansusáért évenként
1  dénárt  fizetnek nekünk.  Szükségesnek  tartjuk lejegyezni  itt  a  mansus  kiterjedését,  azért,  hogy a
jövőben  ne  legyen  semmi  viszály  a  lakosság  között:  tehát  720  királyi  vessző  hosszúságú  és  30
szélességű, a földön áthaladó folyóval együtt, melynek használatát hasonló módon átengedjük nekik.
Végül akaratunknak megfelelően elfogadták, hogy a föld gyümölcsének tizedét nekünk adják.” 

(XII. századi oklevél)

a) Mivel tartoztak a telepesek a püspöknek a szerződés idézett részlete alapján? Karikázza be a
helyes válasz sorszámát!

1. Pénzjáradékkal és terményadóval.
2. Pénzjáradékkal és robottal.
3. Kizárólag pénzjáradékkal.

b) Melyik latin kifejezés a helyes megnevezése a forrásban szereplő telepeseknek? Karikázza be
a helyes válasz sorszámát!

1. familiáris
2. hospes
3. serviens

c)  Mi  a  forrásban  említett  „mansus”  szó  magyar  megfelelője?  Karikázza  be  a  helyes  válasz
sorszámát!

1. hűbérbirtok
2. jobbágytelek
3. majorság

d)  Milyen  (gazdasági  jellegű)  körülmény  kényszerítette  a  korszakban  a  leggyakrabban
szülőföldjük elhagyására a parasztokat?
________________________________________________________________________

e) A szerződés viszonylag kedvező feltételeket biztosított a telepesek számára. Magyarázza meg
ennek okát a forrás alapján!
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

24. A feladat az iszlám valláshoz kapcsolódik. (K/4)
Válassza ki a következő szent szövegek közül az iszlám valláshoz kötődő négy idézetet! Írja a
megfelelő források betűjelét a táblázatba! (Elemenként 1 pont.)

A) „Az emberek kötelessége […] a Házhoz történő zarándoklat, de csak annak, aki módot talál rá. Ám
aki tagadja, az maga látja kárát.”

B)  „Saját  testrészeiből  teremtette  az  egyes  kasztokat.  Fejéből  a  papokat,  kezéből  a  harcosokat,
derekából a pásztorokat, lábából a szolgákat.”
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C)  „Amikor  imádkozott,  megnyílt  az  ég,  és  a  Szentlélek  galamb  alakjában  leszállt  rá.  Szózat  is
hallatszott az égből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

D) „Bizony Mi látjuk orcád fordulását az ég felé, ezért megváltoztatjuk neked az imairányt úgy, hogy
azzal elégedett leszel.  Fordítsd hát orcádat a Tilalmas Mecset felé,  és bárhol is vagytok, fordítsátok
orcátokat arra!”

E)  „Emberi korlátokon túlpillantó,  megtisztult,  égi látásommal így láttam távozni és újraszületni az
élőlényeket, közönségeseket és kiválókat, szépeket és rútakat, boldogokat és boldogtalanokat, amint
tetteiknek megfelelően térnek vissza.”

F)  „Csupán egyetlen isten. Magasztaltassék! Nincs szüksége gyermekre,  amikor Övé mindaz,  ami az
egekben és a földön van.”

G)  „Nincs itt.  Feltámadt,  ahogy előre megmondta.  Gyertek,  nézzétek meg a helyet,  ahol  nyugodott!
Aztán  siessetek,  vigyétek  hírül  tanítványainak:  Feltámadt  a  halálból,  előttetek  megy  Galileába.  Ott
viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.”

H)  „Harcoljatok  […]  azok  ellen,  akik  harcolnak  ellenetek!  Ám  ne  szegjétek  meg  a  törvényt,  ne
harcoljatok a fegyvertelenek ellen!”

Az iszlám valláshoz kötődő négy idézet betűjele:

25. A feladat a középkori egyházhoz kapcsolódik. (K/4)
A képek és a forrásszövegek a középkori egyház politikai szerepére vonatkoznak. Rendelje a
képekhez a tartalmilag megfelelő szövegrészletet! Írja a megfelelő szöveg sorszámát a képek alá!
Egy forrásszöveg kimarad. (Elemenként 1 pont.)

1. „Mindazok pedig, akik oda elmennek és akár szárazföldi,  akár tengeri útjukban, akár a pogányok
ellen harcolva életüket vesztik, bűneik bocsánatát elnyerik: Istentől ekkora hatalommal felruházva, ezt
engedélyezem az útra készülőknek.”

(II. Orbán pápa felhívása a clermonti zsinaton, 1095)

2. „Ekkor volt, hogy megkapta az imperator és augustus címeket, amitől eleinte annyira idegenkedett,
hogy  kijelentette,  hogy  nem  tette  volna  aznap  a  lábát  a  templomba,  ha  előre  látta  volna  a  pápa
szándékát.”

(Einhard: Nagy Károly élete, IX. század)

3. „Itt a herceg jelenlétében, Pierre de La Forest, Rouen érseke és Franciaország kancellárja, ismertette
a három renddel a király foglyul ejtésének történetét.”

(Franciaország Nagy Krónikája, 1375)

4. „Ha valakinek az Isten tízet adott egy évben, a tízedik részt adja Istennek”
(Szent István II. törvénykönyve, XI. század)

5.  „Az  […]  elmarasztaltakat  pedig  a  mindenkori  világi  hatalmak  legfőbb  képviselőinek  vagy  azok
megbízott ügyvivőinek kell megbüntetés céljából átadni, a kellő figyelmeztetéssel.”

(A IV. lateráni zsinat határozatai, 1215)
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a) ___________ b) ___________

c) ___________ d) ___________
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* 26. A térképvázlaton az Oszmán-Török Birodalom terjeszkedését látja. (K/3)
Oldja meg a következő feladatokat! Használja a Történelmi atlaszt!

a) Írja a vonalakra a térképen 2-es és 4-es számmal jelölt városok nevét!
2. ____________________________________________ (0,5 p); 4. _________________________________________ (0,5 p)

b) Ki volt az a XVI. századi oszmán-török uralkodó, aki többek között Budát is elfoglalta? (1 p)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Húzza alá, hogy melyik területet vesztették el a törökök a XVII. század végén! (1 p)
Balkán Magyarország  Havasalföld

27. Az alábbi feladat a világvallásokkal kapcsolatos. (K/4)
Állapítsa  meg,  hogy  a  megadott  forrásrészlet  melyik  világvalláshoz  kapcsolódik!  Írja  a
táblázatba a források betűjele mellé a vallás megnevezését! (Elemenként 1 pont)

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 váltakozva két
karban énekelnek az Istennek hitt Krisztus tiszteletére, és esküvel kötelezik magukat, nem ám valami
gaztettre, hanem arra hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem követnek 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!” 

Forrás Vallás

a)

b)

c)

d)
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28. A következő feladat a reneszánsz korszakára vonatkozik. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a tankönyvi szöveg és ismeretei segítségével!

„A  képzőművészet  a  reneszánsz  korában  a  természet  kutatásának  és  megismerésének  egyik
legfontosabb  eszköze.  A  művészek  a  valóság  hiteles  bemutatására  törekednek.  Behatóan
tanulmányozzák az emberi test felépítését, a dolgok térbeli tulajdonságait, s mindenekelőtt magát a
teret.  Kidolgozzák a térbeli  kapcsolatok rögzítésének pontos módszerét,  a  perspektíva szerkesztési
szabályait.  A reneszánsz rendkereső szelleme azt kívánta,  hogy a tér  határozott  egységgé záruljon,
hogy tökéletessé kiegyensúlyozott s egy nézőpontból egyszerre teljes egészében áttekinthető legyen.
Ennek a követelménynek elsősorban a központos elrendezés felelt meg. A reneszánsz legjellegzetesebb
térformája tehát az egyszerű vagy bővített centrális tér. A művészek antik római mintákat követnek.”
(Tankönyvi szöveg) 

a) Válassza ki a műalkotások közül a reneszánsz stílusúakat! (Elemenként 0,5 pont.)

A reneszánsz stílusú képek számjele: ________________________________________________

b) Nevezze meg a reneszánszhoz szorosan kötődő világszemléletet! (1 pont)
__________________________________________________________________________________________________________________

c) Válassza ki, melyik leírás illik erre a világszemléletre! (1 pont)
1) XI–XIII. századbeli filozófiai irányzat, gondolkodásbeli módszer, melyet a tények, jelenségek közti
rendkívül erős ok-okozati összefüggés megteremtése, a gondolatok egymásra épülése jellemez. Ezt a
gondolkodási és bizonyítási módszert az iskolákban, egyetemeken tanították, innen az elnevezés.

2) A megerősödő itáliai polgárság új, magabiztos, világi életeszményét tükrözi. A művészeti alkotások
középpontjába a vallásos témák helyett az ember és a természet került. Az emberközpontúságon túl a
klasszikus műveltséget is jelentette,  amely szinte kötelezővé tette a görög-római kultúra utánzását,
imitációját.

3) A polgári rendnek a polgári forradalmat megelőző időszakban kialakított ideológiája, filozófiája és
esztétikája.  Elnevezése  arra  utal,  hogy  az  emberiséget  a  tudatlanság  sötétjéből  az  ész,  a  fény
birodalmába kell átvezetni.



A középkor története – Érettségi feladatok gyűjteménye – 25

A kiválasztott leírás sorszáma: ________________________________________________

d) Tegye időrendbe a felsorolt hazai művészettörténeti korszakokat! (Helyes sorrend: 1 pont.)

Korstílus Sorszám

Barokk

Gótika

Reneszánsz 

Román

29. A feladat a középkori városok társadalmához és kultúrtörténetéhez kapcsolódik.
Válaszoljon a kérdésekre az ábra és a szövegek alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

„[…]  Polgárjoggal  csak  az  rendelkezett,  aki  saját  ingatlannal  bírt  a  városban.  […]  Firenze  […]
lakosságának  több  mint  háromnegyede,  textilipari  munkások,  napszámosok,  szolgák,  fuvarosok  –,
akiknek  nem  volt  a  városban  saját  házuk  […]  nekik  semmi  szavuk  nem  volt  a  város  ügyeinek
intézésében […].” (Katus László: A középkor története)
„A reneszánsz […] tért hódít […] Firenzében […] néhány fiatal művész összefogott […] és megteremtik
az  új  építészetet.  […]  Vezetőjük  Filippo  Brunelleschi  volt  (1377–1446).  A  város  őt  bízta  meg  a
dómépület  befejezésével.  A  firenzei  dómot  gótikus  stílusban  kezdték  építeni.  […]  A  firenzeiek
mindenáron kupolával akarták betetőzni székesegyházukat, de addig egyetlen építésznek se sikerült
olyan szerkezetet  kitalálni,  amellyel  áthidalhatta  volna a hatalmas teret.  Brunelleschi  megoldotta  a
feladatot […].” (E. H. Gombrich: A művészet története)

a) Nevezze meg azt a társadalmi csoportot, amely nem vett részt a város irányításában!
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Határozza meg a szöveg alapján a polgárjog feltételét a középkori városokban!
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg, hogy egy középkori városban a polgárjoggal rendelkezők közül
1. kiből válhatott bíró? ________________________________________________
2. kik lehettek a nagytanács tagjai? ________________________________________________
3. kikből kerültek ki a szenátus tagjai? ________________________________________________
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d) Sorolja fel a XII–XIV. században az itáliai városok arculatát meghatározó építészeti stílusokat
megjelenésük sorrendjében!
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________

e) Nevezze meg azt az építészeti elemet, amelyet a középkorban a firenzei dóm építése során
alkalmaztak először! Használja a középiskolai történelmi atlaszt!
_____________________________________________________________________________________________________________________

30. A feladat a középkori eretnek mozgalmakra vonatkozik. (K/4)
Írja a forrásrészletek után, hogy melyik eretnek mozgalomra vonatkoznak! (Elemenként 1 pont.)

bogumilok albigensek  valdensek

a) „Péter cár éveiben bukkant fel bolgár földön egy Bogomil nevű – valójában azonban Isten előtt nem
kedves  –  pap,  aki  elsőnek  kezdte  el  hirdetni  bolgár  földön  azt  az  eretnekséget,  amelyről  később
szólunk. Külszínre az eretnekek olyanok, mint a juhok: szelídek, alázatosak, hallgatagok és sápadtak,
mintegy  a  képmutató  böjtöléstől;  haszontalan  szót  nem  ejtenek,  hangosan  nem  nevetnek,  nem
hivalkodnak, elrejtőznek a szemérmetlen tekintet elől, és külszínre mindent úgy csinálnak, hogy nem
lehet  megkülönböztetni  őket  az  igazhitű  keresztényektől,  belül  azonban  farkasok.  Az  eretnekek
széthasogatják a kereszteket és szerszámokat készítenek belőlük [...] az eretnekek nem imádják önként
az ikonokat, hanem bálványoknak nevezik azokat. Az eretnekek gúnyt űznek a szentek csontjaiból, és
kinevetnek bennünket, akik tiszteljük azokat.” (Kozma presbiter; X. század)

________________________________________________
b) „A manicheizmussal egybehangzóan két őselemet vesznek fel: Egy jó és egy gonosz Istent, vagyis az
ördögöt, aki szerintük megteremtett minden testet, míg a jó isten minden lelket... Tagadják azt, hogy a
testek  feltámadnak;  nevetnek  azokon  jótéteményeken,  melyeket  az  élők  a  holtaknak  megadnak,
haszontalan  dolognak  tartják  templomba  járást  vagy  az  imádkozást  a  templomban...  Elvetik  a
keresztelést, s káromolják Krisztus testének és vérének szentségét [...].” (Heisterbachi Cézár: Dialogus
Miraculorum; XIII. sz.)

________________________________________________
c) „Egy bizonyos lyoni polgártól, Valdesiustól vagy Valdensustól erednek, aki javakban bővelkedett, de
mindenét otthagyva elhatározta, hogy ezentúl szegénységben él, és az evangéliumi tökéletességre fog
törekedni,  miként erre  példát  adtak az  apostolok.  A  maga számára lefordíttatta  francia  nyelvre  az
evangéliumot  és  a  Bibliának  egyik-másik  könyvét,  valamint  Szent  Ágostonnak,  Jeromosnak,
Ambrusnak és Gergelynek egynéhány jelentős mondását, címszavak szerint rendben, amelyeket ő és
követei szentenciáknak neveztek.” (Bernát inkvizítor jelentéséből; XIV. század eleje)

________________________________________________

d)  Válaszoljon  az  alábbi  forrásrészlet  segítségével!  Hogyan  viszonyult  az  egyház  az
eretnekekkel szemben?
„2. §. Azokat pedig, akiket az eretnekségnek csak gyanújával is meg lehet bélyegezni, abban az esetben,
ha  a  gyanú  jellege  és  személyük  minősége  szerint  saját  ártatlanságukat  kellő  tisztázással  be  nem
tudnák  bizonyítani,  az  egyházi  átok  kardjával  kell  sújtani,  s  mindaddig,  míg  kellő  elégtételt  nem
szolgáltatnak, kerülje el mindenki; és ha egy éven át megmaradnak kiközösített állapotukban, akkor
eretnekekként kell ítélkezni felettük.” (A IV. lateráni zsinat határozatából; XIII. sz.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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31. A feladat az iszlám valláshoz kapcsolódik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! 

a) Egészítse ki a következő mondatokat! (Elemenként 0,5 pont.) 
Az iszlám hívők fő kötelessége: hit Allahban és prófétájában, ________________________-ben. (személy)
Az iszlám hívő számára kötelező a napi ________________________ ima. (szám)
A Korán előírja az adakozást, az alamizsnát a ________________________ számára. (csoport)

„Ti hívők! Előíratott nektek a böjtölés, amiként előíratott azoknak, akik előttetek éltek. Talán istenfélők
lesztek. [Böjtöljetek] bizonyos számú napig! Ha valaki közületek beteg vagy úton van, akkor [azonos]
számú napig [kell böjtölnie]! […] [A böjt ideje] a ramadan hónap, amikor a Korán mint útmutatás [első
ízben] küldetett le az emberek számára. […] Aki közületek e hónap idején jelen van, az böjtölje végig!
[…] Végezzétek el a zarándoklatot és az umrát [kis zarándoklat] Allahnak! Ha akadályozva lennétek,
akkor [engesztelésképpen ajánljanak föl] áldozati állatot, ami könnyen előteremthető nektek! […] Aki
beteg közületek, vagy fájlalja a fejét, az kárpótlással tartozik: böjt vagy alamizsna vagy áldozati állat
formájában.” (Korán)

b) Melyik hónapra utal a böjti előírás? Adja meg a hónap nevét! (0,5 pont) _________________________

c) Melyik város a zarándoklat központja? (1 pont) ______________________________________________________

32. A feladat a középkori kultúrára vonatkozik. (K/4)
a) A középkor egyik művészeti stílusának rövid ismertetését közöljük néhány kép kíséretében. 
Nevezze meg a stílust! (1 pont) 

„A korszak  vezető  műfaja  az  építészet,  a  legfontosabb építészeti  feladat  pedig  a  templom  volt.  Az
épületet (templomot) súlyos zártság jellemzi. A formák tömbszerűek, az arányok vaskosak, a szerkezet
világosan tagolt. Az épületek hatását a félkörív is hangsúlyozza, amely az épület külsején és belsején
egyaránt  jelentkezik,  pl.  mint  boltozati  elem,  ablak,  ajtó  íve,  díszítő  szerepű  galéria.”  (Művészeti
Lexikon)

A stílus neve: ________________________________________________

b)  Válassza  ki  a  következő  épületek  közül  azokat,  amelyek  a  megnevezett  stílus  jegyeit
tükrözik! (Elemenként 1 pont.)

A kiválasztott épületek betűjele: ________________________________________________
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33. A feladat az Oszmán Birodalom katonai rendszerével kapcsolatos. (K/4)
Írja  a  kipontozott  helyekre  a  megfelelő  szakkifejezéseket!  A  felsorolt  szakkifejezések  közül
válasszon! Két szakkifejezést nem kell beírnia. (Elemenként 1 pont.)

Szakkifejezések: janicsárok; kalifa; nádor; szpáhik; szultán; várnépek 

„A kis-ázsiai török törzseket Oszmán vezér szervezte katonaállammá. A birodalom gazdasági alapját a
meghódított területek kizsákmányolása jelentette. A születési előjogokat nem ismerték, minden föld a
a) ________________________-é lett, aki egyben a legfőbb egyházi méltóság, a b) ________________________címét is
megszerezte. Az államgépezet legfőbb része a hadsereg volt, amely két fontos fegyvernemre oszlott. A
lovaskatonák, a c) ________________________, szolgálatukért földbirtokot kaptak, de ez nem volt örökíthető.
A  szultán  bármikor  visszavehette.  A  gyalogos  d) ________________________________________________
zsoldoskatonák  voltak,  akiket  toboroztak,  vagy  nagyobb  részben  gyermekkoruktól  katonának,  az
iszlám terjesztőjének neveltek.” (Tankönyvi szöveg)

34. A feladat a középkori Európa gazdaságával kapcsolatos. (K/3)
Oldja  meg  a  források  és  ismeretei  segítségével  a  távolsági  kereskedelemre  vonatkozó
feladatokat! (Elemenként 1 pont.)

a)  „A velenceiek semmiféle illetéket sem tartoznak fizetni, amit szokás folytán vagy más okból tőlük
megkövetelhetnének, sem akkor, mikor megérkeznek, itt tartózkodnak, eladnak, vesznek, letelepednek,
sem amikor eltávoznak, csakis akkor, ha zarándokokat szállító hajókon érkeznek vagy távoznak, akkor
ugyanis a király szokásjoga szerint harmadrészt tartoznak a királynak adni.” 

(Jeruzsálem királyának oklevele, 1124)
Az idézett oklevél hozzájárult egy középkori tengeri kereskedelmi útvonalhálózat forgalmának
fellendüléséhez. Nevezze meg ezt az útvonalhálózatot! ________________________________________________

b) „Mi, Bréma város konzuljai és közönsége a tengeri városok, s más városok konzuljainak, valamint a
Római Szent Birodalom német [szövetségéhez] tartozó valamennyi kereskedőnek mérhetetlen nagy
hálánkat  fejezzük  ki,  amiért  kegyelmükbe  fogadtak,  és  a  mondott  kalmárok  szabadságaiból  és
kiváltságaiból nekünk is részt engedtek […].” 

(Bréma városának levele)
Nevezze meg azt a kereskedelmi szövetséget, amelyhez Bréma városa a levelet intézte!
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) „Az angol király lezárta az összes tengerszorosokat, semmit sem engedve jönni [a Franciaországgal
szövetséges  területről],  sem  érkezni  oda,  legkevésbé  pedig  gyapjút  és  gyapjas  báránybőrt.  [A
Franciaországgal szövetséges terület egész lakossága] megdöbbent, hiszen a posztókészítés a legfőbb
mesterség […].  Igaz ugyan,  hogy sok gabona jön részükre Franciaországból,  de miből  vegyék meg,
miből fizessék, ha nincs kereset.”

(XIV. századi krónika)
Melyik terület kereskedelmi lehetőségeinek beszűküléséről szól a forrás? Karikázza be a helyes
válasz sorszámát!

1. Champagne 2. Dalmácia 3. Flandria 4. Szilézia
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35. A feladat a középkori feudális gazdasági és társadalmi rend témájához kapcsolódik. (K/5)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.)

A középkorban kialakult háromnyomásos gazdálkodás egyik változata

a)  Aláhúzással  válassza  ki  a  rendszer  kialakulásának  és  általánossá  válásának  időszakát
Nyugat-Európában!

IV–V. század, VI–VII. század, XI–XII. század, XV–XVI. század

b) Válassza ki, melyik fogalomcsoportra vonatkoznak az E, H, J betűk! (Választását a táblázatban
X jellel jelölje!)

erdő, legelő, nádas

majorság, jobbágytelek, vetésforgó

őszi vetés, tavaszi vetés, ugar

c) Magyarázza meg a grafikai jelzéseket!

 ________________________________________________

 ________________________________________________

d) Mit jelölnek a kisbetűk (a-h)?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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36. A feladat a középkori kereskedelemmel kapcsolatos. (K/3)
Döntse  el  a  térképvázlat  és  ismeretei  segítségével,  hogy  a  levantei  vagy  a  Hanza-
kereskedelemre igazak az állítások! Tegyen X jelet a táblázat megfelelő oszlopába! Egy sorban csak
egy X jel szerepelhet. (Elemenként 0,5 pont.)

Állítás Levantei
kereskedelem 

Hanza-
kereskedelem

a)  Fellendülésében  jelentős  szerepet  játszottak  a  keresztes
háborúk.

b)  Élelmiszerrel  és  nyersanyaggal  látta  el  a  népes  flandriai
városokat. 

c)  Jelentős mennyiségű nemesfém áramlott ki Európából ezen az
útvonalon.

d)  Árui nagyrészt az európai nemesség leggazdagabb rétegeinek
igényeit elégítették ki.

e)  A  német  kereskedővárosok  egymással  szövetkezve
biztosították a kereskedelmi útvonalakat.

f) A nagy földrajzi felfedezések hozzájárultak hanyatlásához.
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37. A feladat a világvallások civilizációformáló szerepéhez kacsolódik. (K/4)
Nevezze meg azt a világvallást, amelynek szent szövegéből az idézet származik!  Az idézetekből
kihagytuk az isten nevét. (Elemenként 1 pont.)

a)  „[…]  saját  testrészeiből  teremtette  az  egyes  kasztokat.  A  világrend fenntartása  érdekében  azok
számára, akik fejéből, kezéből, derekából és lábából kerültek elő, külön-külön hivatást állapított meg.”

A vallás neve: ____________________________________________________________

b)  „Én  pedig  azt  mondom  nektek,  szeressétek  ellenségeiteket,  és  imádkozzatok  üldözőitekért!  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 újjászületéshez
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 történő megszüntetése, elvetése, feladása, elhagyása,
elutasítása.” 

A vallás neve: ____________________________________________________________
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1. A feladat a középkor történelmével kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre az alábbi céhszabályzat tanulmányozásával!

1. Párizsban senki sem lehet takács, csak ha ipart vásárol a királytól. Ezt pedig a király nevében az adja
el, aki megvette a királytól. […] 2. A párizsi kerület határain belül sem takácsnak, sem másnak nem
lehet műhelye, ha maga nem ért ipara műveléséhez, és ha nem mesternek a fia.
3. Minden párizsi takács két széles és egy keskeny szövőszéket tarthat a házában, de a házán kívül
egyet sem. [...]
8. Minden takácsmester csak egy tanulót tarthat a házában, azt is csak egy évre és 4 párizsi souért,
vagy hatévi szolgálatra 20 párizsi souért, vagy hétévi szolgálatra fizetség nélkül.
17.  Az  atyamester  és  két,  három  vagy  négy  esküdt  köteles  ellenőrizni,  hogy  a  mester  elegendő
vagyonnal és tudással rendelkezik-e, hogy tanulót fogadhasson. [...]
47. Az említett céh tagjai közül senki sem kezdheti a munkát napfelkelte előtt, különben a mester 12, a
segéd 6 dénár  büntetést  fizet,  ha  nem forgott  fenn az  a  körülmény,  hogy a  vég posztót  be  kellett
fejezni.” (XIII. századi céhszabályzat)

a) Válassza ki az előírásokból, mely feltételeknek kellett eleget tennie annak, aki a takács céh
tagjává szeretett volna válni!  Választását a szabályzat sorszámának beírásával jelölje!  (Elemenként
0,5 pont.)

Húzza ki a táblázatban azokat az előírásokat, amelyek nem voltak előírt feltételek a céhtagság
elnyeréséhez! (0,5 pont)

Előírás Sorszám 

a) Értenie kellett a mesterséghez.

b) Ipart kellett vásárolnia a királytól.

c) Nem dolgozhatott napfelkelte előtt.

d) Három szövőszéket kellett tartania.

e) Az egyik céhes mester fiának kellett lennie.

b) Milyen célt szolgáltak a szabályok? Két célt említsen! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Határozza meg, hogy a szövegben szereplő személyek közül (pl. atyamester) kik nem voltak
céhtagok! Kettőt említsen! (Elemenként 0,5 pont.)

Nem céhtagok
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2. A következő feladat az V–X. század meghatározó európai vallási irányzataihoz kapcsolódik. 
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei alapján! (E/3)

a) Állapítsa meg, hogy a képek melyik vallási irányzat templomait mutatják! (Elemenként 0,5 p)
1. kép: ________________________________________________
2. kép: ________________________________________________
3. kép: ________________________________________________

b) Nevezze meg a fenti vallási irányzatok egy-egy jellemzőjét! (Elemenként 0,5 p)
1. kép: ________________________________________________________________________
2. kép: ________________________________________________________________________
3. kép: ________________________________________________________________________

3. A feladat a középkor szellemiségére vonatkozik. (E/4)
Válaszoljon a forrás és ismeretei segítségével a kérdésekre!

„[…]  tehát  azt  kell  mondanunk,  hogy  jóllehet,  azokat  a  dolgokat,  amelyek  az  emberi
megismerőképesség  fölött  állnak,  nem  szabad az  embernek  ésszel  vizsgálnia,  mégis,  miután Isten
ezeket kinyilatkoztatta, hittel kell őket felfognunk. […] 
[…] azt kell mondanunk, hogy a megismerhető dolog aspektusainak (nézőpontjainak) különbözősége a
dologra  vonatkozó  tudományok  különbözőségét  okozza.  Ugyanazt  a  konklúziót  bizonyítja  ugyanis
mind az asztrológus, mind a fizikus, például, hogy a Föld gömbölyű […] Tehát semmi akadálya, hogy
ugyanazokról  a  dolgokról  […]  amennyiben  ezek  az  ész  természetes  fényénél  ismerhetők  meg,  egy
másik tudomány is értekezzék, amennyiben az isteni kinyilatkoztatás fényében ismerhetők meg.
[…]  Ezenkívül  a  szent  tanítás  az  emberi  észt  is  használja.  Noha nem a hit  bizonyítására,  mivel  ez
eltörölné a hit  érdemét,  hanem egyéb,  eme tanításban előadott  dolgok megmutatására.  És mivel  a
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kegyelem nem eltörli, hanem tökéletesíti a természetet, szükségszerű, hogy a természetes ész a hitet
szolgálja, miként az akarat természetes hajlama is a szeretet parancsát követi.” 

(Részletek Aquinói Szent Tamás Summa Theologiae című művéből)

a) Nevezze meg a Szent Tamás által is képviselt filozófiai irányzatot! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezze meg azt az antik filozófust, akinek módszereit, tanításait Szent Tamás felhasználta!
(1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Magyarázza meg, miként vélekedik Szent Tamás az értelem (tudomány) és a hit viszonyáról!
(1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  Melyik  a  középkor  legmagasabb  fokú  oktatási  intézménye,  ahol  tanították  Szent  Tamás
filozófiai nézeteit? Nevezzen meg ezek közül konkrétan egyet! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

4. A feladat az arab hódításokhoz kapcsolódik. (E/4)
Írja be a szövegrészletekbe a hiányzó tulajdonneveket,  illetve helységneveket!  (Elemenként 1
pont.)

a)  „Egy  kis  szekta  csoportosult  köré,  és  amikor  összeütközésbe  került  a  ________________________-i
előkelőkkel  ________________________ Medinába  költözött  maroknyi  hívével  együtt.  Távozása,  a  Hidzsra
hamarosan az új vallás időszámításának kezdőnapja lett.” 

(Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig)

b)  „Rövidesen csaknem az egész félsziget,  sőt rövid időre a délfrancia partvidék is Avignonig arab
uralom  alá  került.  Franciaországi  előrenyomulásukat  a  Karoling  dinasztia  képviselője
________________________ 732-ben ________________________-nél állította meg.” 

(Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig)

5. A feladat a középkori kereskedelemhez kapcsolódik. (E/3)
Nevezze meg azt a földrajzi területet vagy várost, amelyre a meghatározás ráillik! (Elemenként 1
p)

a) A középkorban ez a terület híres volt vásárairól, mert ide az itáliai és a Hanza kereskedői is elvitték
áruikat. Később kiváló minőségű pezsgője tette jelentőssé. 

_________________________________________________________________________

b)  Az  „Adria  királynője”  nevet  viseli  ez  az  észak-itáliai,  szigetekre  épült  város,  mely  a  levantei
kereskedelem egyik központja volt. A középkorban jelentős volt az üvegipara (pl. tükrök) is.

_________________________________________________________________________

c)  Az észak-itáliai Toscana központja, mely fontos szárazföldi kereskedelmi útvonal egyik végpontja.
Jelentős pénzügyi és bankközpontja volt Európának, majd később posztóipara is fellendült.

_________________________________________________________________________
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6. A feladat a XIV. századi pestisjárvánnyal kapcsolatos. (E/5)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

A pestis terjedése és a pusztulás mértéke

„És némelyek akképpen vélekedtek,  hogy a mértékletes élet,  a  mindennemű kicsapongásoktól  való
óvakodás  igen  megnöveli  az  ellentálló  erőt  eme  bajjal  szemben […].  Mások  ellenkező véleményen
voltak,  és  azt  állították,  hogy  ha  nagyokat  isznak  és  dőzsölnek,  és  dalolva,  tréfálkozva  ide-oda
csavarognak, és mindennémű vágyukat kielégítik, amennyire csak tudják, s kacagnak és csúfolódnak
azon, ami történik, az lesz a legbiztosabb orvosság e szörnyű baj ellen.” 

(Boccaccio: Dekameron; 1348–1353)

a) Nevezze meg azt a kereskedelmi útvonalat, amelyen keresztül a járvány Európába érkezett!
(1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Miért  érintette  a  járvány  kevésbé  Közép-  és  Kelet-  Európát?  Nevezzen  meg  két  okot!
(Elemenként 1 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Nevezze  meg,  melyik  művészettörténeti  korszak  jeles  képviselője  volt  a  szöveges  forrás
szerzője! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Írja le,  milyen két eltérő  magatartást alkalmaztak a járvánnyal szemben a forrás szerint!
(Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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7. A feladat a humanizmus és a reneszánsz korszakához kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre az alábbi forrás segítségével! 

„Az uralkodónak nem kell félnie, hogy kegyetlennek híresztelik, ha egységben és békességben tartja
alattvalóit.  Mert alig pár példa statuálása árán még mindig irgalmasabb lesz a fejedelem, mint akik
szabad folyást engednek a rendetlenségnek. A rendetlenség ugyanis az egész közösséget veszélyezteti,
az  uralkodó  által  elrendelt  kivégzések  pedig  egy-egy  személy  ellen  irányulnak.  Mindebből  vita
származik: szeressék-e inkább az uralkodót, mint féljék, vagy ellenkezőleg. Azt feleljük, egyik is, másik
is  szükséges  lenne,  de  mivel  nehéz  e  két  dolgot  összekapcsolni,  biztonságosabb,  ha  tartanak  tőle,
mintha szeretik, ha a kettő közül egyiknek már hiányoznia kell. A bölcs uralkodó ne legyen szótartó, ha
ez a magatartás kárára válik, s ha az okok, melyek miatt ígéretet tett, megszűntek. Ha az emberek jók
lennének, ez az elv kárt okozna, de mert gonosz indulatúak, nem tartanák meg adott szavukat veled
szemben,  így  hát  neked  sem  kell  megtartanod  velük  szemben.  Az  emberek  cselekedeteiben,  de
különösen  a  fejedelemében,  akivel  szemben  nincs  helye  a  jogos  számonkérésnek,  a  végcélt  kell
tekinteni. Győzzön tehát a fejedelem, és tartsa fenn hatalmát, s eszközeit tiszteletre méltónak fogják
ítélni.” (Machiavelli: A fejedelem; 1513)

a) Hogyan viszonyuljanak az alattvalók az uralkodóhoz Machiavelli szerint? Nevezze meg ezt az
érzést! ( 0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Milyen  cél  érdekében  lehet  az  uralkodó  akár  kegyetlen  is  Machiavelli  szerint?  Mivel
indokolja ezt?

Cél: _________________________________________________________________ (0,5 pont)
Indoklás: ___________________________________________________________ (1 pont)

c) Mivel indokolja Machiavelli a fejedelem szószegésének jogosságát? (1 pont) 
Indoklás:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Egy ókori római mondás szerint: Az állam üdve a legfőbb törvény. Milyen hasonlóságot vagy
különbséget fedez fel az előbbi mondás és Machiavelli véleménye között? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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8. A feladat az angol rendiséghez kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre az ábra és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Egészítse ki az ábrát a hiányzó fogalmakkal! Válaszát írja a sorszámokkal jelölt pontozott
vonalra!

b) Hogyan vehettek részt a főurak a Lordok Házának ülésén?
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Húzza alá, hogy melyik igaz a középkori angol törvényhozó testületre!
Egykamarás Kétkamarás

d) Mikor alakult ki az angol rendiség?
Évszázad: ________________________________________
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9. A feladat a reneszánsz korhoz kapcsolódik. (E/5)
Válaszoljon a kérdésekre!
a) Rendelje a művekhez alkotóikat! Válasszon a felsorolt lehetőségek közül!  Egy név kimarad!
(Elemenként 1 pont.)

Alkotók: Michelangelo Buonarroti; Sandro Botticelli; Raffaello Santi; Leonardo da Vinci

„A  XIII.  század  első  felében  a  város  kiterjedt  az  Arno  másik  partjára,  számos  hidat  építettek  és
meghosszabbították  a  falgyűrűt.  […]  1252-ben  verik  az  első  aranyforintot,  a  korszak  egyik
legértékesebb  pénznemét.  […]  A  […]  köztársaság  csak  1289-ben  […]  szerezte  meg  azt  a  politikai
stabilitást,  amely  a  következő  éveket  olyan  termékennyé  tette  a  kultúra  és  művészet  terén.  […]
Cosimónak  volt  köszönhető  a  komoly  megalapozottságú  pozíciók  megszerzése,  melyeket  a
kereskedelmi,  de  mindenekelőtt  a  pénzügyi  tevékenységek  egész  Európára  történő  kiterjesztése
eredményezett” (Riccardo Nesti történész)

b) Nevezze meg, melyik városállamról szól a fenti forrásrészlet! (0,5pont)
Városállam neve: ______________________________________________________________________

c) Nevezze meg, melyik család volt a városállam fő irányítója a XV. században! (1 pont)
Család neve: ___________________________________________________________________________

d) Mi a „reneszánsz” kifejezés magyar megfelelője? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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10. A feladat a Frank Birodalom történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Egészítse ki a táblázatot! Írja be a megfelelő mezőkbe a hiányzó adatokat! (Elemenként 1 pont.) 

Évszám Helyszín Személy Esemény

Martell Károly Legyőzte az arabokat

800 Róma Császárrá koronázták

Verdun Lothár, Lajos, Károly A birodalom felosztása

11. A feladat a humanizmus és a reneszánsz korához kapcsolódik. (E/3)
a)  Válassza  ki  a  történelmi  személyiségek  névsorából  azokat,  akiknek  működése  a
humanizmushoz és a reneszánszhoz köthető! Írja a neveket a táblázatba! (Elemenként 0,5 pont.)

Szent Ferenc, Niccolŏ Machiavelli, Leonardo da Vinci, Aquinói Szt. Tamás, 
IV. Károly, Nikolausz Kopernikusz, Habsburg I. Rudolf

b) Az alábbi indoklások közül rendelje a nevekhez a megfelelőket! Írja az indoklás betűjelét a
táblázatba! (Elemenként 0,5 pont.)

A) a haza atyja; B) a heliocentrikus világkép megalkotója; C) polihisztor; 
D) a politikai gondolkodás megújítója; E) a Bibliotheca Corviniana létrehozója; 

F) az eposz megújítója; G) a geocentrikus világkép megalkotója;

Név Az indoklás betűjele

12. A feladat a középkori egyetemi oktatással kapcsolatos. (E/3)
Egészítse  ki  a  forrás  és  ismeretei  segítségével  az  ábrában  az  egyetemeken  oktatott
tudományterületek hiányzó nevét, majd válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.)
„Senki se adjon elő Párizsban a tudományokról életének huszonegyedik éve előtt, és legalább hat évet
hallgassa tudományát, mielőtt előadni kezdene, és vállalja, hogy legalább két évet fog előadni. […] A
teológusok  helyzetét  a  következőképpen  rendezzük:  senki  se  adjon  elő  Párizsban  életének
harmincadik éve előtt, és mielőtt legalább nyolc évig a tárgyát nem hallgatta, és a műveket diákként
alaposan át nem tanulmányozta.” (Robert Courcon pápai követ statútumából; 1215)
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a) A fakultások neve: A) __________________ B) __________________ C) __________________
b) Az első egyetemalapítások évszázada Közép-Európában: __________________
c) Ezen a nyelven tanulhattak a középkorban magyar diákok az egyetemen
Párizsban: __________________ Oxfordban: __________________

13. A feladat a középkori keresztény egyházak történetéhez kapcsolódik. (E/3)
Válassza ki az alábbi fogalompárok, illetve a képpár két-két eleme közül a nyugati egyházra
jellemzőket! Karikázza be soronként a megfelelő fogalom vagy kép sorszámát! (Elemenként 0,5
p.)

a) 1. görög liturgikus nyelv 2. latin liturgikus nyelv
b) 1. papi nőtlenség bevezetése 2. nincs kötelező papi nőtlenség
c) 1. nemzeti egyházak 2. nemzetek feletti egyház
d) 1. bencés szerzetesrend 2. bazilita szerzetesek
e) 1. a világi hatalomnak alárendelt 2. a világi hatalomtól függetlenedik
f) 1.   2.

14. A feladat a középkori, nyugat-európai szerzetesrendekhez kapcsolódik. (E/3)
Írja a meghatározások alatti pontozott vonalra a felsorolt szerzetesrendek közül az  odatartozó
szerzetesrend számát! Egy rend több meghatározáshoz is tartozhat! (Elemenként 0,5 pont)

a) A rend kiválóságai nevéhez fűződik a skolasztika kiteljesítése. _____
b) A rend a VI. században jött létre, Monte Cassino hegyén. _____
c) A rend az itáliai Assisiben született a XIII. században. _____
d) A rend az eretnekmozgalmak visszaszorításában is szerepet játszott, a pápa rájuk bízta az inkvizíció
irányítását. _____
e) A rend a X. században az ún. cluny mozgalom következtében újult meg. _____
f) A rend szabályzatának egyik mondata – „Imádkozzál és dolgozzál!” – a szerzetesi mozgalom lényegét
fogalmazza meg. _____

Szerzetesrendek: 1. bencés; 2. ferences; 3. domonkos
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15. A feladat az Oszmán Birodalom történetéhez kapcsolódik. (E/3)
Az  alábbi  források  az  oszmán-török  társadalom-  és  államszerkezet  néhány  jellegzetes
vonásáról szólnak. Nevezze meg azt a fogalmat, amelyre a forrás vonatkozik, majd írjon hozzá
rövid meghatározást! (Elemenként 0,5 pont.)

A) „Aki a tímár-birtokosok [földbirtokosok] közül nem tüntette ki magát, s a hadjáratról nem hozott
fejet vagy nyelvet:  nem részesült  előléptetésben.  De aki  kitüntette  magát,  s  nyelvet és fejet  hozott,
annak jövedelme fölemeltetett. Amelyik tímár-birtokos pedig a hadjáraton különösen kitüntette magát,
az ziámetet [nagyobb méretű birtok] kapott érdemeiért.” (Kocsi bég emlékirata)

a) A forrás által körülírt birtokos katonák elnevezése: _________________________________________
b) Ennek a forrás által körülírt elnevezésnek a fogalom-meghatározása: ___________________
____________________________________________________________________________________________________________

B)  „Sok ifjút gyűjtöttek össze,  és vittek a szultánnak: adassanak ők a türkök keze alá,  s tanuljanak
törökül. Azután pedig legyenek katonák.” (Török katonai törvény)

c) A forrás által körülírt katonák elnevezése: ____________________________________________________
d) Ennek a forrás által körülírt elnevezésnek a fogalom-meghatározása: ___________________
____________________________________________________________________________________________________________

C) „Szulejmán szultán vagyok, akinek nevét a pénteki imán Mekkában és Medinában elmondják.”
(Szulejmán levele)
e) Az erre okot szolgáltató (a forrásban nem szereplő) méltóság elnevezése:
____________________________________________________________________________________________________________
f) Ennek a méltóságnak a fogalom-meghatározása: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

16. A feladat a középkori művelődéssel kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!

„Ahogyan mármost  a szent  tudomány a hit  világosságán alapul,  úgy a filozófia az  ész természetes
világosságán; ezért lehetetlen, hogy azok az állítások, amelyek a filozófiához tartoznak, ellentétesek
legyenek a hittételekkel.  […] Ha pedig a filozófusok állításai  között olyat találunk,  ami ellentétes a
hittel, az nem filozófia, hanem a filozófiának az ész hiányosságából fakadó hibás használata.” 

(Aquinói Szent Tamás)

a) Saját szavaival fogalmazza meg, mi a forrás fő gondolata! Ne a forrásból idézzen! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezze meg a fenti forráshoz kapcsolható filozófiai irányzatot! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Nevezze  meg,  melyik  ókori  filozófus  hatott  leginkább  a  középkori  tudományos
gondolkodásra! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Melyik évszázadhoz és melyik szerzetesrendhez köthető Aquinói Szent Tamás tevékenysége?
Húzza alá a felsoroltak közül a megfelelő évszázadot, illetve a szerzetesrend nevét! (Elemenként 0,5 p.)

XI. század XIII. század XV. század
domonkos rend jezsuita rend  johannita rend
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17. A feladat a középkori mezőgazdaság történetéhez kapcsolódik. (E/3)
A képek a megújult mezőgazdasági termelés eszközeit és módszereit ábrázolják. Döntse el az
állításokról, hogy melyik eszközre vagy módszerre vonatkoznak! Tegyen X jelet a megfelelő ábra
betűjelének oszlopába! (Egy sorban csak egy X szerepelhet.) (Elemenként 0,5 pont.)

Állítás A B C Egyik
sem

a) Hozzájárult az igaerő növekedéséhez.

b) Következménye volt az istállózó állattartás elterjedése.

c) Megjelenése összefüggésben állt a fémmegmunkálás fejlődésével.

d) Két különböző évszakban elvetendő gabona termesztését tette lehetővé.

e) A faluközösség szervezett együttműködését igényelte.

f) Lehetővé tette a takarmánynövények széleskörű elterjedését.
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18. A feladat a középkori Európa gazdaságtörténetével kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével!

„11. A bírságokat és büntetéseket, amelyeket nálunk megállapítottak, és amelyeket mi is megtartunk,
az alábbiakban soroljuk fel.
12.  Ha  valahol  […]  helyenként  bevágott  posztót  találnak,  vagy  pedig  olyat,  amelyről  kiderül,  hogy
hulladékból  vagy  gyapjúcafatokból  készült,  vagy  amelyet  világos  fonallal  javítottak  meg,  az  ilyen
posztót el kell kobozni a mestertől, az utóbbi pedig fizet egy font heller bírságot.
15. […] büntetést fizet az is, aki kettőnél több szövőszéken dolgozik […].
24. Ha valakinél elrejtett szövőszéket találnak, 1 márkát fizet utána […].
31. Akit éjjeli munkán tetten érnek, 1 márkát fizet […].
35. Ha valamely mester bolyhozza a posztót, és a két mester, [aki megvizsgálja a posztót] feljelentést
tesz, hogy azt rosszul mosta ki,  a hibás fizet egy verdung büntetéspénzt és bead egy negyed bort a
céhházba.
44. A [festék előállításához használt növényt] azon a két vásárcsarnokon kívül, ahol azt ellenőrzik és
értékelik, tilos vásárolni, büntetés: egy verdung és negyed bor.”

(A frankfurti posztókészítők szabályzata, 1345)

a) Hogyan nevezzük szakkifejezéssel a frankfurti posztókészítőknek a fenti szabályzatot kiadó
társulását? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  A  munkavégzés  mely  összetevőit  szabályozták  annak  érdekében,  hogy  korlátozzák  az
előállítható áru mennyiségét? Két választ írjon a forrásrészlet alapján! (Elemenként 0,5
pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Foglalja össze egyetlen szóval, mit igyekeznek biztosítani a forrásrészlet azon intézkedései,
amelyek nem az előállítható áru mennyiségének korlátozására irányulnak! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Milyen általános célja volt a mesterek közti piaci verseny korlátozásának? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

19. A feladat a középkori európai kultúrával kapcsolatos. (E/4)
Nevezze meg azokat a szellemi vagy művészeti irányzatokat, amelyekhez a források
köthetőek! Írja le röviden a megnevezett irányzatok egy-egy jellemzőjét a feladatrészhez
tartozó forrás alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

a)  „Ahogyan mármost a szent tudomány a hit világosságán alapul, úgy a filozófia az ész természetes
világosságán; ezért lehetetlen, hogy azok az állítások, amelyek a filozófiához tartoznak, ellentétesek
legyenek a hittételekkel.” (Aquinói Szent Tamás)

1. A szellemi irányzat neve: _______________________________________________________________________
2. Az irányzat egy jellemzője a forrás alapján: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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b)
A reimsi dóm részlete

1. A művészeti irányzat / korstílus neve: __________________________________________________________________
2. Az irányzat egy jellemzője a forrás alapján: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

c)  „Az  emberiség  [...]  szolgálatába  állítja  a  természetet,  méricskéli  az  eget,  fürkészi  a  Tartarosz
mélységét.  Sem az ég nem tűnik  számára túl  magasnak,  sem a  Föld középpontja  túl  mélynek.  [...]
Semmilyen határt nem ismer. Egyszóval igyekszik irányítani és örökkévalóvá válni, mint Isten.” (Egy XV.
századi gondolkodó)

1. A szellemi irányzat neve: __________________________________________________________________________________
2. Az irányzat egy jellemzője a forrás alapján: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

d)
Botticelli: Vénusz születése

1. A művészeti irányzat / korstílus neve: _________________________________________________________________
2. Az irányzat egy jellemzője a forrás alapján: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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20. A feladat a frankok történelméhez kapcsolódik. (E/4)
Döntse el, hogy a szöveges és képi források melyik frank uralkodóhoz köthetők! Írja a források
betűjelét a táblázat megfelelő mezőjébe! Egy betűt csak egy helyre írhat! (Elemenként 0,5 pont.)

Klodvig Kis Pippin Nagy Károly

a) „Az Úr születésének ezen a szent napján, mikor a király mise közben Szent Péter apostol sírja előtt
elmondott imádsága után felemelkedett, Leó pápa megkoronázta, a római nép pedig ezt kiáltozta: Éljen
és győzedelmeskedjék […], az Isten által megkoronázott nagy, békét teremtő császár! A magasztalások
elhangzása után a pápa olyan tiszteletben részesítette, mint a régi uralkodókat, […].” (A Frank Királyság
Évkönyvei)
b)  „Ebben  az  időben  […]  serege  számos  egyházat  kifosztott,  mivel  ő  maga  ekkor  még  a  pogány
tévelygéseknek  volt  a  rabja.  Tehát  valamelyik  templomból  egy  csodálatosan  nagy  és  szép  kelyhet
ragadott el az ellenség az egyházi szolgálat egyéb ékességeivel együtt. Ennek az egyháznak a püspöke
pedig a királyhoz küld, és azt kéri, hogyha már mást nem kaphat vissza s szent edényekből, legalább azt
a kelyhet kaphassa vissza az egyház.” (Tours-i Gergely krónikája)
c) „Ezután következett a háború az avarok, avagy a hunok ellen és a szászok elleni háborút kivéve, ez
volt  a  legnagyobb,  amit indított;  nagyobb lelkesedéssel  vállalta fel,  mint bármely másik háborút és
sokkal  nagyobb  előkészületeket  is  tett.  Személyesen  vezetett  egy  hadjáratot  Pannóniába,  ami
akkoriban a hunok birtokában volt.” (Einhard)
d) „A Meroving családot, amelyből a frankok mindaddig a királyaikat választották, s amely III. Childeric
idejéig állt fenn, lerakta trónjáról, s Childericet – aki valójában már meg volt fosztva az erőtől, és csak
arról volt ismert, hogy az üres királyi címet birtokolta – megborotváltatta és kolostorba taszította a
római főpap parancsára.” (Einhard nyomán)
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21. A feladat a francia rendi monarchiához kapcsolódik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

„Számos egyházi ember és nemes, valamint a tekintélyes városok sok polgára jött Párizsba; majd az ezt
követő  hétfőn egybegyűltek […] a jelenlevő  normandiai herceg [a trónörökös] parancsa szerint. Itt a
herceg  jelenlétében,  Pierre  de  La  Forest,  Rouen  érseke  és  Franciaország  kancellárja,  ismertette  a
három renddel a király foglyul ejtésének történetét; [az angolok foglyul ejtették a francia királyt] […]
Először  is  kijelentették  neki  [a  rendek],  hogy  a  király  az  elmúlt  időben  rosszul  kormányozta  az
országot: ezért pedig azokat kell okolni, akik neki tanáccsal szolgáltak. Általuk tette a király mindazt,
amit  tett.  Ezek  a  királyságot  kifosztották  és  oly  veszélybe  sodorták,  hogy  teljesen  tönkrement  és
elveszett. Azt követelték továbbá a hercegtől, hogy azokat, akiket ők megneveznek, fossza meg minden
tisztségtől,  fogassa  el  és  börtönözze  be  őket,  […]  A  herceg  azt  válaszolta  nekik,  hogy  a  dolgokat
készségesen hozza tanácsa tudomására döntés végett, de mindenképpen szeretné tudni, hogy a három
rend minő segítséget kíván nyújtani neki. […]” (Franciaország Nagy Krónikája, 1375)

a) Miért nem a király hívta össze a rendi gyűlést?
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Milyen segítséget várhatott a rendektől?
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Mit kértek a rendek segítségükért cserébe?
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Sorolja fel a három francia rendet!
_____________________________________________________________________________________________________________________
Nevezze meg a középkori francia rendi gyűlések két legfontosabb jogkörét!
e) __________________________________________________________________________________________________________________
f) __________________________________________________________________________________________________________________

22. A feladat a nyugati és a keleti kereszténységhez kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!

Európa térképe a XI. században
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„Amikor  a  szlávok  [morvák]  fejedelmükkel  együtt  megkeresztelkedtek,  Rasztiszláv,  Szvjatopolk  és
Kocel [fejedelmek] e szavakkal fordultak Mihály császárhoz: »Országunk megkeresztelkedett, de nincs
mesterünk,  hogy  prédikáljon  nekünk,  tanítson  bennünket  és  magyarázza  a  szent  könyveket.  Nem
értjük sem a  latin,  sem a görög nyelvet  […] Küldj  hát  hozzánk olyan mestereket,  akik  meg tudják
magyarázni  nekünk  a  szent  könyvek  betűjét  és  szellemét.«  Ezt  hallva  Mihály  […]  összegyűjtötte
bölcseit, […] és a bölcsek ezt mondták: »Van Thesszalonikában egy Leó nevű férfi, ennek fiai jól tudják
a szláv nyelvet,  két fia járatos a tudományokban […].« Ezek megérkezve megalkották a szláv ábécé
betűit és lefordították az Apostolok cselekedeteit meg az Evangéliumot.” (Középkori krónika)

a) Melyik állam uralkodójához fordultak a fejedelmek? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________

b) A kora középkori egyház milyen sajátosságára utal az, hogy a fejedelmek vallási kérdésben a
császárhoz küldték követeiket? (1 pont)

_____________________________________________________________________________________

c)  Magyarázza  meg  saját  szavaival,  miért  a  görög  és  a  latin  nyelv  ismeretének  hiányát
hangsúlyozzák a követek? (1 pont)

_____________________________________________________________________________________

d) Ki a szövegben említett két fiú? (Elemenként 0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________

e) A kereszténység melyik irányzatához csatlakozott a szövegben említett fejedelmek által uralt
terület a XI. század után? (0,5 pont)

_____________________________________________________________________________________

23. A feladat a középkori gazdaság történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források, az ábra és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont)

A)  „Itt  felsoroljuk  mindazokat  a  szolgáltatásokat,  amelyeket  a  parasztoknak  […]  teljesíteniük  kell.
Először minden hide-ról [telekről] 40 pennyt kell fizetniük az őszi nap-éj egyenlőség idején, […] és fel
kell  szántaniuk 3 acrét  [négyzetmérföldet]  a  saját  idejükben,  és  bevetni  azt  saját  gabonájukkal,  és
behozni azt a földesúr csűrjébe saját idejükben […] és dolgozni, ahogy nekik megparancsolják minden
héten, kivéve hármat.” (Angliai oklevél, 1050 körül)

B) „A tizedet senki se tartozzék pénzben megváltani, hanem ahogy a föld hozza a bort vagy termést,
úgy kell fizetni.” (Aranybulla, 1222)
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a) Nevezzen meg két közös használatú földterületet az ábra alapján!
1. ____________________________________________; 2. ____________________________________________;

b)  Nevezze meg,  hogy az  uradalom mely  részéhez  tartoztak az  ábrán a  sötét  színnel  (és  1.
sorszámmal), illetve a világos színnel (és 2. sorszámmal) jelzett szántóföldi területek!

(1.): ____________________________________________;

(2.): ____________________________________________;

c)  Nevezze  meg  szakkifejezéssel  az  ábrán  megjelenő  földművelési  rendszert  (gazdálkodási
módot)!
________________________________________________________________________________________

d) Nevezze meg az A) jelű oklevélben olvasható két jobbágyi szolgáltatást!
1. ____________________________________________; 2. ____________________________________________;

e) Nevezze meg, kinek fizették a B) forrásban szereplő adót! 
________________________________________________________________________________________
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24. A feladat a középkori egyetemekkel kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a feladatot a térképvázlat és ismeretei segítségével!

Jelentős egyetemek a középkori Európában (Az évszámok az alapítás évét jelölik.)

a) Nevezze meg azt a várost, amelyikre a leírás vonatkozik! (1 pont)
Itt  alapították  Európa  egyik  legrégebbi  és  máig  az  egyik  legnevesebb  egyetemét.  A  várost  átszelő
folyótól délre eső negyed sokezer diáknak, köztük számos külföldinek adott otthont. A város püspökség
és  királyi  udvar  székhelye  is  volt,  így  az  egyetemnek  mind  az  egyházi,  mind  a  világi  hatalommal
szemben meg kellett küzdenie önállóságáért.

A város neve: ____________________________________________

Hogyan folytatódnak a megkezdett mondatok? Karikázza be a helyes folytatás sorszámát!
Feladatrészenként egy sorszámot karikázzon be! (Elemenként 0,5 pont.)

b) A XII–XIII. században több jelentős egyetemet is alapítottak …
1. … Európa arab uralom alatt álló részén.
2. … azokon a területeken, ahol a korszakban keveredtek a nyugati és a keleti kereszténység kulturális
hatásai.
3. … azon a területen, ahol leginkább jellemző volt az antik kultúra továbbélése.
4. … azokon a területeken, ahol jelentős számú német anyanyelvű polgárság élt.

c) Az első közép-európai egyetemek …
1. … jellemzően a megerősödő városi polgárság kezdeményezésére jöttek létre.
2. … megalapítása jellemzően uralkodókhoz köthető.
3. … létrejötte egybeesett a román stílus elterjedésének időszakával.
4. … létrejötte összefüggött az anyanyelvű írásbeliség elterjedésével.

d) Melyik állítás igaz a középkorban alapított pécsi egyetemre? Karikázza be a helyes állítás
sorszámát! (1 pont)
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1. Vitéz János püspök alapította.
2. I. (Nagy) Lajos alapította.
3. Megalapításának fő oka az volt, hogy a város már korábban jelentős reneszánsz központtá vált.
4. A középkorban alapított egyetem a mai napig folyamatosan működik.

* 25. A feladat a középkori, kora újkori szerzetesrendekre vonatkozik. (E/3)
Egészítse  ki  a  hiányzó  szöveget,  és  nevezze  meg  a  leírások  alapján  a  szerzetesrendeket!
(Elemenként 0,5 pont)

a) A rend alapítója Assisiben élt a XII–XIII. század fordulóján. A szerzetesek ______________________________
fogadalmat tesznek, mert céljuk a javaktól, a becsvágytól, a szenvedélyektől való elszakadás. Regulájuk
fontosnak tartja a teremtett világ szeretetét, a napsugaras világszemléletet, a szolgáló szeretetet és a
feltétlen engedelmességet Istennek. Magyarországi követői között találjuk Kapisztrán Szent Jánost és
Tomori Pált. 

A szerzetesrend neve: ________________________________________

b) A nyugati szerzetesség első rendje. Kolostorát 529-ben alapították Montecassinóban. A rend tagjai
engedelmességi fogadalmat tettek.  A Regula előírta a kétkezi munkát.  Jelmondatuk: „ora et labora”.
Magyarországon már Géza idejében _____________________________________ nevű településen megtelepedtek.

A szerzetesrend neve: ________________________________________

c) A rend alapítója a baszk származású Inigo de Loyola, Izabella királynő főkincstárnokának apródja,
majd katona. A pamplonai ostromnál megsebesült, s ez után határozta el, hogy Krisztus katonája lesz. A
rend  működését  1540-ben  kezdte  meg.  Nagy  szerepe  volt  az  ________________________________________
elindításában. Legjelentősebb magyarországi képviselője Pázmány Péter.

A szerzetesrend neve: ________________________________________
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26. A következő feladat a késő középkori állam működésére vonatkozik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre az ábrák és ismeretei segítségével!

a) Nevezze meg, hogy az 1., illetve a 2. ábra mely állam rendi gyűlését mutatja! (Elemenként 0,5
p)

1. ábra: ___________________________; 2. ábra: ___________________________

b) Írja be az ábrákon található üres helyekre a megfelelő fogalmakat! (Elemenként 0,5 pont.)

c) Értelmezze a rendi dualizmus kifejezést! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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27. A feladat a középkori gazdasággal kapcsolatos. (E/5)
Oldja meg a feladatokat!

a) Válassza ki az alábbi felsorolásból a megfelelő fogalmakat, és egészítse ki velük az ábrát! A
folyamat okaira és következményeire egyaránt figyeljen! (Elemenként 1 pont.)

önellátó gazdálkodás; népességnövekedés; legelőváltó;
háromnyomásos gazdálkodás; szügyhám; háziipar

b) Nevezze meg a XI–XIII. században a nyugat-európai iparban elterjedt üzemszervezési formát!
(1 pont) 
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Fogalmazza meg a fenti üzemszervezési forma céljait! Említsen kettőt! (Elemenként 0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

28. A feladat a középkori céhes iparra vonatkozik. (E/4)
Válaszoljon a forrás segítségével a kérdésekre.

„1.  Szegéllyel  ellátott  posztót  céhünk  egyetlen  tagjának  sem  szabad  készítenie,  csakis  a  főbírák
megrendelésére, akik családjaikkal együtt viselhetnek ilyen posztót.
5. Olyanoknak, akik nincsenek benne céhünkben és nem élnek városunkban, tilos posztóra alkalmazott
pecsétünket használni.
6.  Aki  ellen  feljelentés  érkezett,  és  nem  tudta  bebizonyítani  tisztességes  voltát,  nem  maradhat
céhünkben […]
11. A bírságokat és büntetéseket, amelyeket nálunk megállapítottak, és amelyeket mi is megtartunk, az
alábbiakban soroljuk fel.
12.  […]  Ha  valahol  szegéllyel  ellátott  vagy  helyenként  bevágott  posztót  találnak,  vagy  pedig  olyat,
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amelyről  kiderül,  hogy  hulladékból  vagy  gyapjúcafatokból  készült,  vagy  amelyet  világos  fonallal
javítottak meg, az ilyen posztót el kell kobozni a mestertől. […]
14. A szegéllyel ellátott posztót senki sem festheti tarkára. 
15. Ugyanilyen büntetést fizet az is, aki kettőnél több szövőszéken dolgozik.
24. Ha valakinél elrejtett szövőszéket találnak, 1 márkát fizet utána.
41. Az a szövő, aki mestertársainktól a megállapítottnál többet kér, négy hétre elveszti a jogot, hogy
mesterségét folytassa, ő maga és a felesége is.
47. Senki sem csalhatja el más embereit, sem munkást, sem munkásnőt. Bírságpénz: fél márka.”

(Egy német posztócéh szabályzatából, 1345)

a) Határozza meg, mi az a céh! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Állapítsa meg a 12. pont alapján a céh egyik alapfeladatát! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Melyik pontok felelnek meg a tisztességes verseny betartatásának? Kettőt nevezzen meg!
(Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Határozza meg, mi volt a célja a 15. pontnak! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

29. A feladat a középkori Anglia történelmére vonatkozik. (E/5)
a) Egészítse ki az ábrát a megadott betűjellel és válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.)

A) városok küldöttei
B) Lordok Háza
C) grófságok küldöttei
D) világi főurak
E) Közösségek Háza
F) főpapok

b) Kik vehettek részt személyesen a parlament gyűlésein? (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) A rendek beleszólását a hatalomba először a Magna Charta tette lehetővé. Mikor adták ki ezt
a dokumentumot? (1 pont)
évszám: ___________________________________________________________________________________________________________
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30. A feladat a román és gótikus stílus jellegzetességeire vonatkozik. (E/5)
Válassza ketté az alábbi forrásokat és képeket aszerint, hogy a román vagy a gótikus stílusra
vonatkoznak! Írja a betűjeleket a megfelelő oszlopba! (Elemenként 0,5 pont.)

a) „Ha magasabbra akarjuk a boltozatot, az ívet hegyesebbre kell venni, sőt jobb, ha az nem is ív, hanem
két  összeillesztett  körszelet.  […]  Legfőbb  előnye  az  volt,  hogy  magasságát  változtatni  lehetett,
laposabbra vagy hegyesebbre aszerint, ahogy az épület szerkezete kívánta.” (E. H. Gombrich)
b) „Az egész templom kívül  is,  belül  is  masszív erőt  áraszt.  Dísz  nem sok van,  ablak is  kevés.  Az
áttöretlen nagy falfelületek, tornyok a középkori várakra emlékeztetnek.” (E. H. Gombrich)
c)  „Félkörív  az  épület  külsején  és  belsejében  egyaránt  előfordulhat,  akár  statikai,  akár  dekoratív
feladatok megoldására.” (F. Conti)
d)  „Az  üvegfestészet  […]  földöntúli  fénye  nagyban  hozzájárult  a  célul  kitűzött  misztikus  hatás
kiváltásához. […] Ablakai kis színes üveglapocskákból állnak össze, melyeket ólomcsíkok kereteznek.”

(M. C. Gozzoli)

i) A csempeszkopácsi templom

j) A párizsi Notre-Dame

Román Gótikus 
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31. A feladat a szerzetesrendekhez kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.)

„Isten  nevében  kezdődik  […]  a  mi  Urunk  Jézus  Krisztus  szent  Evangéliumának  megtartása,  az
engedelmesség,  szegénység és tisztaság gyakorlásával.  Ferenc testvér engedelmességet és hódolatot
fogad urának, Honorius pápának, valamint az ő törvényes utódainak és a római Anyaszentegyháznak. A
többi  testvér  pedig  engedelmeskedni  köteles  Ferenc  testvérnek  és  utódainak.  […]  Szigorúan
megparancsolom minden testvérnek, hogy sohase fogadjanak el semmiféle pénzt vagy pénzjegyet, sem
önmaguk, sem közvetítő személy útján. […] A testvéreknek ne legyen semmi tulajdonuk, se házuk, […]
sem egyéb birtokuk. Hanem mint idegenek és jövevények e világon, szegénységben és alázatosságban
szolgáljanak Istennek. Bizalommal menjenek alamizsnát kéregetni. Ne szégyelljék magukat, mert az Úr
miérettünk lett szegénnyé e földön.” (Szerzetesrendi szabályzatból)

a) Nevezze meg, melyik szerzetesrendről szól a fenti forrás!
Szerzetesrend neve: ___________________________________________________________________________________

b) Húzza alá, melyik évszázadhoz kapcsolódik a rend születése!
V. század X. század XIII. század XVIII. század

c) Húzza alá azt a kifejezést, amelyet leginkább használnak a fenti szerzetesrendre!
evangélikus engedelmeskedő kolduló alázatos

d) Nevezze meg a fenti  szerzetesrenddel egy időben születő,  hasonló tevékenységet folytató
szerzetesrendet!
Szerzetesrend neve: ___________________________________________________________________________________

32. A feladat a céhes iparra vonatkozik. (E/3)
Döntse el,  hogy a táblázat állításai  megállapíthatóak-e a  forrásból!  Ha igen,  akkor írja  be a
szabályzat megfelelő sorszámát, ha nem, a megfelelő sorba tegyen egy „X” jelet! (Elemenként 0,5
pont.)

„2.  Ha a céhen kívüliek közül bárki valamely élelmiszerkészletre vagy bármi hasonlóra alkuszik,  és
valamelyik a céhbeliek közül közbelép, csak az utóbbi vásárolhatja meg, tekintet nélkül arra, hogy a
másik milyen árat ígért. Ha a céhbeliek valamelyike bármi olyan árura alkuszik, amely nem minősíthető
élelmiszernek és értéke 5 nagy solidus, vagy annál több, és valamely más ugyancsak céhbeli közbelép,
akkor ez utóbbi is, amennyiben úgy kívánja, részt kérhet az üzletből, és ha az alkut folytató elutasítja a
közbelépőt,  ez viszont a dékán (tizedszedő) előtt  két céhbeli  tanúval  bizonyítani  tudja,  hogy amaz
elutasította részvételét, akkor amaz két solidus pénzbírságot fizet.
3. Midőn beköszönt az italozás ideje, a dékánok feladata értesíteni a káptalan tagjait, hogy a kijelölt
napon vegyenek részt az italozásban, és előírni, hogy kilenc órakor békésen jelenjenek meg a maguk
helyén, és közülük senki ne kezdjen civakodást régi vagy közelmúlt dolgokat hánytorgatva.
5. Ha az italozáson nem céhbeli jelenik meg és titokban iszik, de ivás közben tetten érik, akkor ő 5 nagy
solidust fizet, vagy ott nyomban köteles belépni a céhbe. Ez alól kivesszük a klerikusokat, a lovagokat
és az idegen országbeli kereskedőket.
8. Ha valaki bárkit ököllel vagy kenyérrel vagy kővel megüt, más fegyverhez ne forduljon, így két unciát
fizet.
13.  Ha  valaki  az  első  harangszó  után  nem  jelenik  meg  káptalanjában,  12  dénárt  fizet,  aki  pedig
engedély nélkül távozik el, ha nem betegség kényszeríti, 12 dénárt fizet. 
15. Szabály, hogy a bor és minden céhbeli szükséglet költségeit a céh vagyonából fedezik.
17. Ha valaki belép a céhbe, akár fiatal,  akár öreg, köteles a lajstromba vételig két dénárt fizetni az
írnoknak, a dékánoknak úgyszintén kettőt.”

(Saint-Omer város kereskedőcéhének a XII. században született szabályzatából)
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Állítások Szabályzat
sorszáma

a) A céhszabályzat megteremti a tagok munkavégzésének egyenlő feltételeit.

b) A céhtagok közösen viselik mesterségükkel kapcsolatos terheiket.

c) A céhbe való belépés előtt a leendő tagnak vizsgát kell tennie.

d) A céhszabályzat megsérti a piaci versenyt.

e) A céh érdekvédelmet nyújt tagjainak a céhbe be nem lépőkkel szemben.

f) A szabályzat előírja, hogy a mester hány segédet alkalmazhat.

33. A feladat a Frank Birodalom történetével kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a térképvázlat és ismeretei segítségével!
A)

a) Hol és mikor kötötték azt a megállapodást, amelynek tartalmát a térképvázlat szemlélteti? 
(Elemenként 0,5 pont.)
A megállapodás helyszíne (település): ____________________________________________________
A megállapodás éve: ____________________________________________________
b) Hogyan nevezzük azt a dinasztiát, amelyhez a megállapodást kötő felek tartoztak? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

B) Nevezze meg a térképen szereplő uralkodók közül azt, akire az állítás vonatkozik! 
(Elemenként 0,5 pont.)
c) Uralma alá került az a település, amelynél Martell Károly 732-ben megállította az arabokat.
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Az Egyházi Állam védelmezőjeként lépett fel.
_____________________________________________________________________________________________________________________
e) Trónjának egyik későbbi birtokosa 962-ben császári címet szerzett.
_____________________________________________________________________________________________________________________
f) Trónjának későbbi birtokosai a X–XI. században Magyarország hűbéri függésbe vonására törekedtek.
_____________________________________________________________________________________________________________________
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34. A feladat a középkori Oszmán Birodalommal kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

a)  Nevezze  meg  szakkifejezéssel,  az  oszmán  társadalom  mely  csoportjára  vonatkozik  a
forrásrészlet!
„Melyik szenvedést ne ismerte volna meg az az ember,  aki váratlanul erőszakos,  idegen kezek által
elragadva és különös szokásokra kényszerítve látja azt a gyermeket, akit nemzett, aki miatt oly gyakran
sírt, s akinek mindig csak a legnagyobb szerencsét kívánta. Kit sirasson inkább az apa: önmagát vagy a
gyermeket?  Önmagát,  mert  megfosztották  öregségének  támaszától?  A  gyermeket,  mert  szabadból
szolgává, nemesből barbár szokások követőjévé alacsonyítják?” 

(Izidorosz Glabasz, Thesszaloniki metropolitája, 1395-ben)
______________________________________________________________________________________________________________________

b)  Említsen  két  olyan  tényezőt,  amelyek  a  korabeli  nyugat-európai  államokkal  összevetve
magyarázzák az alábbi forrás alapgondolatát!
„A  szultán  korlátlan  hatalmat  élvezett,  amit  a  vallási  és  erkölcsi  törvények  ugyan  behatároltak,  a
valóságban azonban ellenőrizhetetlen volt. Az állam és a szultán személye szorosan összefonódott: a
padisah [később is] joggal mondhatta volna „az állam én vagyok.” (Balázs Judit, történész írásából)
1.  __________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
2.  __________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

c) Tegyen „X” jelet ahhoz a képhez, amelyikhez a forrásrészlet kapcsolódik!
„A föld egészében az uralkodó, a szultán tulajdona lett.  Ennek legnagyobb részét a kormányzat […]
katonai szolgálat fejében oszmánoknak adta […] Földbirtokuk valójában pontosan meghatározott évi
jövedelmet  jelentett,  ezt  a  parasztoktól  szedték  be.  A  […]  birtok  nem  volt  örökletes,  a  katonai
szolgálatot sokáig igen komolyan vették.”  (Niederhauser Emil, történész)
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35. A feladat az iszlám vallás születésével és az arab terjeszkedéssel kapcsolatos.
Írja  a  táblázatba  annak  a  településnek  a  nevét  és  –  a  térképen  az  elhelyezkedését  jelölő  –
sorszámát, amelyikre a leírás vonatkozik! Négy sorszám kimarad. (Elemenként 0,5 pont.)

Állítás A település
neve

A település
sorszáma

a)  Az  arabok  ősi  zarándokhelye,  az  iszlám  vallás  születésének
helyszíne.

b) Itt zajlott le az a döntő jelentőségű ütközet 732-ben, amelyben
a frankok megállították az arabok európai terjeszkedését.

c)  A VIII.  század második felétől az arab birodalom fővárosa,  a
kalifák székhelye, virágzó kereskedelmi és kulturális központ. A
korabeli Európában mesés gazdagságáról volt híres.

d)  Az Európában a VIII. és a XI. század közt fennállt arab állam
központja. A XIII. században, a reconquista folyamán került újra
keresztény kézre.

36. A feladat a középkori gondolkodásra vonatkozik. (E/3)
Húzza alá a szövegben lévő két-két kifejezés közül az odaillőt! (Elemenként 0,5 pont.)

A XIII.  században Nyugat-Európa egyetemein alakult  ki  az ésszerű gondolkodásra épülő teológia,  a
humanizmus/skolasztika  a),  amely  fő  feladatának  a  hit/ember  b) és  a  természet/tudás  c)
összehangolását  tekintette.  Eme  gondolkodás  legnagyobb  alakja  a  domonkos  rendi  Aquinói  Szent
Tamás/Loyolai Szent Ignác  d) volt.  Korának egész tudományosságát ismerte és rendszerbe állította.
Legnagyobb hatást az ókori görög filozófus, Arisztotelész/Platón e) gyakorolta rá Logika című művével.
Megpróbálta bizonyítani, hogy minden létnek a forrása (a) négy őselem/Isten f). 

(Tankönyvi szöveg alapján)


