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Megjegyzés: a monotematikus rész  kérdéseit  * jelöltük meg 

 

1.*  Olvasd el az alábbi állításokat a francia király, Capet Hugo személyéről, és állapítsd 

meg, hogy igazak vagy hamisak. A válaszíven jelöld meg az igen vagy a nem választ. 

 

a)  Capet  Hugo 987-ben lett  Franciaország  királya. 

b) Capet Hugo megalapította a Robert uralkodóházat. 

c) Capet Hugo a Capeting-házból százmazott. 

d) Capet Hugo megalapította a Koplot uralkodóházat.  

e)  Capet Hugo-t francia királlyá választották. 

 

 

2.*  A Capeting – dinasztia  a Frank Birodalomban uralkodott  és uralkodása megmaradt 

a birodalom szétbomlása és  annak nyugati és keleti részre osztása után is. Hosszabb ideig 

uralkodtak a nyugati részben, melyből  megalakult Franciaország. Ki volt a dinasztia 

utolsó francia uralkodója?  

 

a)  IV. Lajos 

b)  V. Lajos 

c)  VI. Lajos 

d)  VII. Lajos 

 

 

3.* Állapítsd meg, melyik személyiségről van szó. 

Segítségül szolgál a mellékelt ábra. 

 

Háromévesen  lett királlyá,  16 éves korában lett   császárrá, és 

21 éves korában meghalt.  Ki volt ez az uralkodó?  

 

a)  I. Ottó 

b)  II. Ottó                                

c)  III. Ottó                               

d)  IV. Ottó                            

 

 

4.*  A válaszíven állítsd történeti   sorrendbe a következő  eseményeket. Írd le az esemény 

betűjelét a legrégebbitől a legújabbig.  

 

a) Hódító Vilmos angliai partraszállása 

b) A hastingsi csata 

c) A Stamford Bridge-i csata 

d)  Yorkshire –i hadjáratok 

e) Hódító Vilmost angol királlyá koronázták 



5. * Állapítsd meg, hogy melyik állítás igaz és melyik állítás hamis. A helyes megoldást 

karikázd be a válaszíven.  

 

a) Vilmos, Normandia hadvezére, a Fattyú gúnynevet viselte, mert a bal lábára sántított. 

b) Az angol királyi udvarban  Hódító Vilmos korában angolul beszéltek.  

c) A Szicíliai Királyságot a normannok alapították. 

 

6.* Állítsd  párba az uralkodókat   az országokkal, ahol uralkodtak.  A  válaszívre írd 

a megfelelő szám és betű párost.  

 

  A - II. Plantagenet  Henrich            1 - Franciaország 

  B - Balduin                                       2 - Dánia 

  C -  IX. Lajos                                   3 - Jeruzsálem 

  D - Knut                                           4 - Anglia 

          Knut 

 

 

7.* Válaszd ki az alábbi állítások közül azokat, amelyek helyesen jellemzik Fülöp Ágost 

király uralkodásának korát.  A válaszívre írd a megfelelő három számot.  

 

1) Fülöp Ágost  III. Francia Fülöp  néven is ismeretes. 

2) A középkori Franciaország első valódi, tényleges királya volt. 

3) Sikerült megtörnie a hadvezérek és grófok hatalmát. 

4) Támogatta a műveltséget, beleértve a párizsi egyetemet.  

5) Az ország fővárosa Reims lett. 

6) A  Bourbon házból származott. 

 

8.* Állítsd  párba a francia királyokat a hozzájuk fűződő eseményekkel.  A válaszívre 

írd a megfelelő szám és betű párost.  

 

A – Fülöp Ágost      1 – Két nem túl sikeres keresztes hadjárat Észak - Afrikába  

 B –  IX. Lajos         2 – Az angol hadsereg ellen folytatott sikeres harc és  

                                       a Bastille   erőd felépítése  

 C – Szép Fülöp        3 – A szövetséges csapatok felett aratott győzelem a bouvines-i csatában  

 D –  V. Károly          4 – A pápa székhelyét  Avignon-ba helyezték (a képen a pápa  

                                        palotája  látható) 

 



                           

9.* Állítsd párba az  urakodókat a  fogalmakkal.  A helyes megoldást karikázd  

       be  a válaszíven.  

 

A –Capet  Hugo                            1 –  császár akit  Rómában  koronáztak 

B – III. Otto                                  2 –  a pápa kétszer  exkommunikálta 

C – Harold                                     3 – frank hadvezér 

D – Godefroy de Bouillonu          4 –  meghalt a harctéren 

E – II. Frigyes                               5 –  a Szent Sír védelmezője 

 

 10.* Állapítsd meg, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak. 

A helyes megoldást karikázd be a válaszíven.  

 

a) III. Orbán pápa  felszólította a hívőket,  hogy szerezzék vissza a törököktől Krisztus sírját 

1095-ben 

b) II. Orbán pápa  felszólította a hívőket, hogy szerezzék vissza a törököktől Krisztus sírját 

1095-ben 

c) II. Orbán pápa  felszólította a hívőket, hogy  szerezzék vissza a törököktől  

      Krisztus  sírját 1096-ban 

d) I. Orbán pápa   felszólította a hívőket, hogy  szerezzék vissza a törököktől  

      Krisztus  sírját 1096-ban 

 

11.* Az  kusza szavakból alkoss olyan szavakat, amelyek választ adnak az alábbi 

kérdésekre. Egy esetben két  szó a helyes megoldás. A megoldást írd a válaszívre.  

tarkai, diktinter, karcíi, kriackeži vavyýpr 

 

 a) tilos egyházi szertartást végezni  

 b) a római –katolikus egyház ellenzői 

 c) a római – katolikusok  katonai támadásai a más vallásúak ellen és azok ellen, akik 

a kereszténység más formáját követték. 

 d) a római –katolikus egyház ellenzői Dél-Franciaországban a 12. században. 

 

12.* Jelöld meg (karikázd be) a válaszíven, hogy az alábbi állítások Oroszlánszívű 

Richárdról igazak vagy hamisak.  

 

  a) II. Henrik fia volt.  

  b) verseket írt 

  c) legyőzte Szaladint (a képen látható) 

  d)  Lothar, osztrák havezér  foglyul ejtette 

  e) kiadta a  Magna Cartát 

  f) megtartotta angol pozícióját (vagyonát)  Normandiában.  

 

 

 

 

 



13. * Állapítsd meg, hogy az alábbi állítások IV. Szép Fülöpről igazak vagy hamisak . 

A helyes megoldást karikázd be a válaszíven.  

 

a)  1314 –ben összehívta  a francia rendek gyűlését. 

b) Az ország lakossága pénzrontónak nevezte. 

c) A templomos lovagok vagyonának egy részét 

a johannita lovagrendnek  adta. 

d) Vaskirálynak nevezték 

  e) Meghalt, miután leesett a lóról. 

 

  14.  A 18. században Európában kialakult egy sajátos kormányzási forma, melynek 

legismertebb képviselője Mária Terézia és  fia, II. József volt.  

 

  a) A két fogalom kombinációjával találd meg a helyes választ, milyen volt ez a 

kormányzási forma. A megoldást írd a válaszívre.    

   

1) klasszikus                     A) totalitárius 

2) felvilágosult                 B) monarchista 

3) autoritatív                    C) abszolutizmus 

 

b) Az alábbi lehetőségek közül melyik három jellemzi az osztrák monarchia kormányzási 

formáját?  Írd le a sorszámokat.  

 

1. Erős centralista állam kialakítása 

2. Erős demokratikus állam kialakítása 

3. Reformokkal erősíteni a  monarchiát 

4. Meggátolni a reformokat 

5. A reformterveket  a tanácsadók csoportja  készítette elő 

 

 

15.  A tömör jellemzés után írd a válaszívre, hogy mit neveztek urbáriumnak Mária 

Terézia uralkodása idején? Írd a válaszívre a helyes válasz betűjelét.  

 

 a) a szántóföldek és legelők tulajdonosainak  társasága 

 b) a jobbágyok kötelezettségeinek összeírása 

 c) a termeszthető növények jegyzéke a talaj termőképessége szerint 

 

 

16. Az alább felsorolt növények közül 

válaszd ki azt a két növényt, amely az 

amerikai kontinensről származik, és 

jelenleg is eledelünk fontos részét képezi.  

A válaszívre írd csak a megoldás 

számjegyét. A mellékelt ábra is segít 

a feladat megoldásában.  

 

   1) burgonya 

   2) batáta 



   3) cukorrépa 

   4) borsó 

   5) kukorica 

 

 

17. Olvasd el az alábbi kijelentéseket és állapítsd meg, hogy igazak vagy hamisak. 

Karikázd be a válaszíven a helyes megoldást. 

 

  a) A 18. század  80-as éveiben Franciaország prosperált és fejlődött a gazdasága. 

  b) Az elégedetlenséget a társadalomban a műveletlen felvilágosult emberek szították.    

  c) Abban a korban (a 18. század 80-as évei) az országban a parlament már több, mint 100 évig 

nem ülésezett. 

  d) A parlamenti ülést XVII. Lajos király hívta össze.  

  e) A parlamentnek el kellett volna fogadnia az új földadó bevezetését. 

 

 

  18. Az alábbi kijelentések közül válassz ki négyet, amely jellemzi a  jakobinusok 

uralmát Franciaországban – a megoldás betűjelét írd a válaszívre.  

  

 

   a) A jakobinusok diktatúrát és rémuralmat vezettek be. 

   b) A jakobinusok a mérsékelt forradalmárok közé tartoztak. 

   c) A jakobinusok  republikánusok voltak. 

   d) A jakobinusok  vezetőit kivégezték. 

   e) A jakobinusok  üldözték a protestáns egyházat. 

   f) A jakobinusok  bevezették az országban a  Legfőbb   

Lény  kultuszát. 

   g) A jakobinusok  új naptárat vezettek be. 

 

19. Az alábbi lehetőségek közül válassz ki hármat, 

amelyet a Code Civil törvénykönyv tartalmazott.  

A megoldás betűjeleit írd a válaszívre.  

 

a) a törvény  előtt mindenki egyforma 

b) polgári szabadság 

c) a magánvagyon államosítása 

d) vallásszabadság 

e) általános választójog  

f) a nők egyenjogúsága a társadalomban 

 

20. A solferinói csata döntő ütközet volt 1859-ben, mely több komoly 

következménnyel járt. Az alábbi lehetőségek közül válaszd ki a  három helyes választ 

és írd a válaszívre a betűjelüket.  

 

a) Megalakult a Vöröskereszt. 

b) Olaszország egyesült. 

c) Meggyengítette az olasz függetlenségi mozgalmat , mert az ütközetben elesett  G. Garibaldi. 

d) Meggyengítette Ausztria pozícióját a Appennini-félszigeten. 



e) Ausztria elveszítette  Lombardiát és Velencét. 

f) Bizonyították a tengeralattjárók katonai célokra történő alkalmazásának lehetőségét. 

 

21. Állítsd párba a dátumokat az 1848-as eseményekkel. A válaszívre írd a megfelelő 

szám és betű párost.  

 

a) 1848.május 11               1) I. Ferenc József trónra lépett 

b) 1848 június                   2) megalakult a Szlovák Nemzeti Tanács 

c) 1848 szeptember           3) kihirdették a A szlovák nemzet kérelmeit  

d) 1848  december             4) Prágában zajlott a szláv kongresszus 

 

  22. Liptószentmiklóson a szlovák nemzet képviselői megfogalmazták a szlovák 

nemzet kérelmeit.     

 Állapítsd meg és írd  (karikázd be) a válaszívre, hogy  az 1848-1849-es forradalom 

leverése után megvalósultak -e a kérelmek vagy nem valósultak meg.  

 

   a) a magyar  országgyűlésben legyen a nemzetiségeknek  képvislete  

   b) legyen  a  szlovákoknak saját parlamentje 

   c) megszüntetni Magyarországon az egy nemzet  más nemzetek feletti uralmát 

   d) szabadon alapíthassanak egyleteket 

 

  

  23. 1861-ben Túrócszentmártonban  össznemzeti gyűlést tartottak, melyen elfogadták a 

szlovák nép memorandumát.    Melyik három kérelmet  tartalmazott ez a dokumentum? 

Írd a válaszívre a megfelő sorszámot.  

 

  1) a szlovák nyelv legyen hivatalos nyelv 

  2) a szlovák nyelv legyen államnyelv 

  3) a szlovák parlament létrehozása 

  4) szlovák megyés ispán pozíciójának  létrehozása  

  5) szlovák iskolák megalapítása 

 

     
                                   Emlékmű – A Szlovák Nemzet Memoranduma 



   

  24. A Matica slovenská-t  az egyik jelentős történelmi esemény 1000. évének 

megünneplése alkalmával alapították meg.   Az eddig tanultak alapján válaszolj a 

következő kérdésekre. A válaszívre írd a helyes sorszámot és az évszámot. 

 

  a) Történelmünk milyen jelentős eseményéről van szó?  

  

     1) Nagy-Morávia megalakulása 

     2) Cirill és Metód érkezése Nagy-Moráviába 

     3) A Nagymorva Birodalom uralkodójának Svätopluknak a halála 

   

  b) Írd le az évet, amikor megalapították a  Matica slovenská -t. 

  c) Írd le helyesen a Matica slovenská első elnökének vezeténevét. 

 

 

  25. Állítsd  párba az eseményeket az évszámokkal. Írd a válaszívre a   megfelelő szám és 

betű párost.  

 

  a) 1871         1) megalakult a Cseh-Szláv Egység Szövetsége 

  b) 1895         2) megalakult  a Szlovák Néppárt 

  c) 1896         3) megalakult a Szlovák Nemzeti Párt 

  d) 1905         4) megalakult a Szlovák Múzeum Egylet 
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