
A1 Alap ismeret – előző hét
3 pont SZ+F

Mit jelent? démosz

A2 Év eleji/régi összefüggés –
diák által generált példával

40 pont K+SZ+F
Hasonlítsa össze az ókori
keleti és az athéni állam 

működését!

A3 Nehéz – új ismeret
5 pont F

Magyarázza meg:
Vagyoni alapú felosztás

B1 Asszociációk az új témához
10 pont K+R

Milyen korlátai voltak az 
athéni demokráciának?

B2 Múlt heti nehéz ismeret
10 pont F+S

A krétai palotagazdaság
jellemzői

B3 Asszociációk egy régi 
témához 20 pont K+F+A

Mi a jelentősége Hammurapi
törvénykönyvének?

C1 Több témakörből származó 
elemek összekötése

40 pont K+F+SZ
Hasonlísa össze, hogyan jött 

létre az állam Mezopo-
támiában és Athénban!

C2 Alap-összefüggés az új 
anyagból F 15 pont
Hogyan biztosította 

Kleiszthenész, hogy minden 
polgár részt vegyen az állam 

ügyeiben? 

C3 Alap ismeret – legújabb
2 pont F

Mi az esküdtbíróság?

Kidolgozás, Felidézés, Szakaszos



Alap ismeretek – előző hét
3 pont - SZ+F

Soroljon fel öt ókori filozófust 
és/vagy tudóst!

Év eleji/régi összefüggés – diák 
által generált példával

40 pont - K+SZ+F
Miért és hogyan került sor az 

ókori Keleten a törvények 
írásba foglalására?

Nehéz – új ismeretek
5 pont - R

Sorolja fel a görög történetírás 
4 fő irányát!

Asszociációk az új témához
10 pont - K+R

Ki és miért a legjelentősebb 
ókori filozófus? (3-4 mondat)

Múlt heti nehéz ismeret
10 pont - F+S

Fogalmazza meg 3-4 mon-
datban, milyen kérdések 

foglalkoztatták az ókori görög 
filozófusokat!

Asszociációk egy régi témához
20 pont - K+F+A

Mi jellemezte az ókori Keleti 
civilizációk földrajzi viszonyait?

(10-15 kulcsszó vagy 4-5 
mondat)

Több témakörből származó 
elemek összekötése

40 pont - K+F+SZ
Hasonlítsa össze az ókori keleti 

és a hellén tudományt! (3-4 
szempontból) 

Alap-összefüggés az új 
anyagból - 15 pont - R
Melyek az ókori görög 

építészetet fő sajátosságai?
(8-10 kulcsszó)

Alap ismeret – legújabb
2 pont - R

A három oszloprend –
időrendi sorrendben!

Kidolgozás, Felidézés, Szakaszos



A1 Alap ismeret – előző hét
3 pont SZ+F

A pun háborúk fő oka

A2 Év eleji/régi összefüggés 
– diák által generált 

példával 40 pont K+SZ+F
Az athéni demokrácia és a 

római köztársaság 
összehasonlítása

A3 Nehéz – új ismeret
5 pont F

Sulla és Márius
polgárháborújának 3 fő oka

B1 Asszociációk az új 
témához 10 pont K+F
A római köztársaság 
válságának 5 fő oka

B2 Múlt heti nehéz ismeret
10 pont F+S

Marius
hadseregreformjának 5 

jellemzője

B3Asszociációk egy régi 
témához 20 pont K+F+A

Egyiptomi kultúra 10 
kulcsszava

C1Több témakörből 
származó elemek 

összekötése 40 pont K+F+SZ
Kormányformák az ókori 

keleten, Athénban és 
Rómában (6-7 mondat)

C2 Alap-összefüggés az új 
anyagból 15 pont F

Hogyan oldotta meg a had-
sereg reformját, Marius, és 
miért jelentett ez problé-

mát a későbbiekben?

C3 Alap ismeret – legújabb
2 pont F

Mit jelentenek az alábbi 
fogalmak?

Veterán, diploma, proletár

Kidolgozás, Felidézés, Szakaszos



A1Alapismeretek–előző hét
3 pont SZ+F

Az ókori Babilon két fontos 
istenségének a neve

A2 Év eleji/régi összefüggés 
– diák által generált 

példával 40 pont K+SZ+F
Milyen szerepet játszottak a 

földrajzi tényezők és  az éghajlat 
az ókori civilizációk kialaku-

lásában, jellegzetességeiben?

A3 Nehéz – új ismeret
5 pont F

Az egyistenhit kialakulásának 
négy fő lépése a zsidó nép 

történetében.

B1 Asszociációk az új 
témához 10 pont K+F

Fogalmazza meg 3-4 mondatban, 
miért lett Jeruzsálem három 

világvallás szent helye! 

B2 Múlt heti nehéz ismeret
10 pont F+S

Mutassa be a római 
Forum Romanumot: funkciói, 

épületek…

B3 Asszociációk egy régi 
témához 20 pont K+F+A

Miért csodálja a mai euró-
pai ember az ókori Athént?

C1Több témakörből 
származó elemek 

összekötése 40 pont K+F+SZ
Jelemezze három ókori 

civilizációban a rabszolgák 
szerepét!

C2 Alap-összefüggés az új 
anyagból 15 pont F

Jellemezze az egyiptomi vallás 
főisteneit, viszonyukat 

egymáshoz és funkciójukat!

C3 Alap ismeret – legújabb
2 pont F

A görög istenek három 
fontos tulajdonsága 

November 30. Kidolgozás, Felidézés, Szakaszos



A1Alapismeretek–előző hét
3 pont SZ+F

Az olümposzi istenek 5 
fontos tulajdonsága.

A2 Év eleji/régi összefüggés 
– diák által generált 

példával 40 pont K+SZ+F
Hasonlítsa össze egy kiválasztott 
ókori keleti és egy kora középkori 

birodalom kialakulását!

A3 Nehéz – új ismeret
5 pont F

Karoling reneszánsz 
jelentése

B1 Asszociációk az új 
témához 10 pont K+F

Fogalmazza meg 3-4 mondatban, 
miért terjedt el az iszlám vallás! 

B2 Múlt heti nehéz ismeret
10 pont F+S

Miért válhatott a kereszténység 
államvallássá?

B3 Asszociációk egy régi 
témához 20 pont K+F+A

Mit örökölt a mai Európa 
az ókori Egyiptomtól?

C1Több témakörből 
származó elemek 

összekötése 40 pont K+F+SZ
Jellemezze három ókori 

civilizációban a hadsereg 
működését!

C2 Alap-összefüggés az új 
anyagból 15 pont F

Jellemezze az egyiptomi vallás 
főisteneit, viszonyukat 

egymáshoz és funkciójukat!

C3 Alap ismeret – legújabb
2 pont F

A római vallás 5 istene

December 14. Kidolgozás, Felidézés, Szakaszos



A1 Alapismeretek–előző hét
3 pont Sz+F

Miért omlott össze a Hun 
Birodalom Attila halála után? 

(3 ok)

A2 Év eleji/régi összefüggés 
– diák által generált példával

40 pont K+Sz+F
Igazolja, hogy a Kr.e. 2. században a 

a köztársaság válságba került 
Rómában!

A3 Nehéz – új ismeret
5 pont F

Miért hiányosak az ismereteink 
a hunokkal kapcsolatban?

B1 Asszociációk az új 
témához 10 pont K+F

B2 Múlt heti nehéz ismeret
10 pont F+Sz

Melyek a szerzetesi mozgalom 
kibontakozásának fokozatai? 

(4)

B3 Asszociációk egy régi 
témához 20 pont K+F+Sz

Soroljon fel 10 fogalmat 
és/vagy nevet az ókori zsidó 

nép történelmével és vallásával 
kapcsolatban!

C1Több témakörből 
származó elemek 

összekötése 40 pont K+F+Sz
Melyek az ókori keleti, a görög 

és az arab tudományok hasonló 
és eltérő sajátosságai? (6-8 

mondat)

C2 Alap-összefüggés az új 
anyagból 15 pont F

Mi volt a fő különbség Nagy 
Károly birodalmában a grófságok 

és az őrgrófságok között?

C3 Alap ismeret – legújabb
2 pont F

Az iszlám vallás 5 pillére

Január 4. Kidolgozás, Felidézés, Szakaszos


