
TESZTFELADATOK 
 
Kedves versenyzők! Az alábbi feladatsorban 13 forrást találtok, amelyek mindegyikéhez több kérdés, 
feladat kapcsolódik. Minden válasz 1-1 pontot ér. Elérhető pontszám: 50 pont. 
Oldjátok meg a forrásokhoz kapcsolódódó feladatokat! A helyesnek vélt választ a válaszlapon jelöljétek! 
A feladatok megoldásához 30 perc áll rendelkezésetekre. Nem baj, ha nem tudtok minden feladattal meg-
birkózni, az a fontos, hogy minél több jó válaszotok legyen. (Ezen a lapon is dolgozhattok, de csak a ki-
töltött válaszlapot kell beadnotok. A feladatmegoldás közben javíthattok a válaszlapon, de a javítás le-
gyen egyértelmű.) 
 
I. EGY HAJÓ 

 

1. Melyik nép használta a képen látható hajót? 
a) punok b) vandálok c) vizigótok d) vikingek 

2. Melyik tenger partvidékét nem érte jelentős támadás a részükről? 
a) Fekete-tenger b) Adriai-tenger c) Balti-tenger d) Földközi-tenger 

3. Hogy nevezték ezt a népet Kelet-Európában? 
a) szlávok b) szkíták c) varégok d) normannok 

4. Leginkább mire használták ezeket a hajókat? 

a) áruszállítás b) diplomáciai kap-
csolatok létesítése c) rabló hadjáratok d) kalózkodás 
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II. EGY TÉRKÉP 

 

5. Mikor jött létre a pápai állam? 

a) 751 b) 752 c) 754 d) 756 

6. Ki, és melyik néptől védte meg Rómát a VIII. század közepén? 
a) Kis Pippin  
a frankoktól 

b) Kis Pippin  
a longobárdoktól 

c) Nagy Károly  
a longobárdoktól 

d) Nagy Károly  
a liguroktól 

7. Miért szerepel Monte Cassino a korszakot bemutató térképen? 
a) a Pápai Állam 
megalapításának 
helyszíne 

b) itt koronázták 
meg Kis Pippint  

c) itt alapították meg 
a bencés rendet 

d) innét indult a 
tirrén támadás  
a Pápai Állam ellen 

8. Mikor történt a 7. kérdésnél megjelölt esemény? 
a) 751 b) 529 c) 622 d) 768 

 

III. EGY ÖSSZEÍRÁS 

„…kőből kitűnően megépített királyi házat találtunk. Van benne három szoba (nők számára) és 
munkahelyek, alul egy pince, felül pedig két tornác. A gazdasági udvarban tizenhét más házat talál-
tunk fából, ugyanannyi hozzájuk tartozó raktárhelyiségekkel és egyéb melléképületekkel, mindezek 
jól voltak megépítve; egy istállót, egy konyhaépületet, egy sütőházat, két magtárat, három csűrt; egy 
sövénnyel jól körülkerített udvart kő kapuházzal. Melyen erkély is volt, ahonnét a kiosztások történ-
tek. Egy kis udvar hasonlóképpen sövénnyel van bekerítve, szabályosan elrendezve, különféle fákkal 
beültetve.” (Nagy Károly korabeli forrás) 

9. Mit mutat be a forrás? 
a) Nagy Károly  
aacheni palotájához 
tartozó épületet  

b) egy önellátó  
birtok épületeit és 
felszerelését  

c) egy lovagvárat  
és környezetét  d) egy kolostort  



 3 

 
10. Mit oszthattak az erkélyről? 

a) pamutot  b) alamizsnát c) munkabért d) terményt  
és eszközöket  

 

IV. EGY HÍRESSÉG A KÖZÉPKORBÓL 

 
11. Kit ábrázol a kép? 

a) Nagy Károlyt b) Justinianust  c) Nagy Theodorikot  d) Klodvigot  

12. Melyik állam uralkodója volt? 
a) Bizánci  
Birodalom 

b) Nyugatrómai 
Birodalom 

c) Keleti gót király-
ság  

d) Keletrómai  
Birodalom 

13. Mely népet győzték le Észak-Afrikában a képen látható uralkodó hadai? 
a) nyugati gótok b) vandálok c) keleti gótok d) arabok 

14. Hol található a hírességet ábrázoló mozaik?  
a) Ravenna b) Alexandria c) Konstantinápoly d) Nicaea  

 

V. EGY SZERZŐDÉS 
„A jelen órától kezdve én, Rajmond, Hercend fia Bernard algrófot, Reinhard fiát csalárdul el nem 
hagyom sem abban, ami életére vonatkozik, sem abban, ami testének tagjaira vonatkozik, nem fosz-
tom meg őt életétől, fogságba nem ejtem, és egyetlen férfi, sem pedig egyetlen nő ilyet az én taná-
csomra el nem követ ellene. Nem veszem el sem városaidat, sem váraidat, sem hűbérbirtokaidat, 
amelyeket most bírsz és a jövőben a segítségemmel megszerzel (…) és ha bármely férfi vagy asz-
szony ezt tenné, én Rajmond, becsületesen és álnokság nélkül segítőd leszek (...)" 

15. Ki Bernard? 
a) vazallus b) senior c) hűbéres d) jobbágy 

16. Mi a forrás tartalma? 

a) birtokadományozás b) örökbefogadás c) hűtlenség  
megállapítása d) hűbéri eskü 

17. A forrás a XI. századból származik. Milyen típusú hűbérbirtokról lehet szó? 
a) feudum b) majorság c) beneficium d) allódium 

18. Az alábbiak közül ki nem lehetett vazallus? 
a) gróf  b) jobbágy c) püspök d) herceg 
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VI. Egy csata 

 

19. Hol és mikor zajlott le a térképen ábrázolt a csata? 
a) 732-ben  
a Pireneusokban 

b) 754-ben  
Poitiers-nél 

c) 732-ben  
Poitiers-nél 

d) 843-ban 
Verdunnél  

20. Ki volt a frankok vezére? 
a) Martell Károly b) Klodvig c) Nagy Károly d) Kopasz Károly 

21. Milyen tisztséget viselt a frankok vezére?  
a) király b) fejedelem c) udvarnagy d) törzsfő 

22. A frankok vezére ebben a csatában „szerezte” melléknevét. Mit jelent a név magyarul? 
a) sarló b) kalapács c) lándzsa d) merész  

23. A csata frank győzelemmel ért véget. Mi volt a jelentősége e győzelemnek? 

a) A frankok döntő 
győzelmet arattak a 
vizigótok felett.  

b) Megakadályozta, 
hogy Tarik arab vezér 
elfoglalja frankföldet.  

c) Lehetővé tette, hogy 
a frankok fölszabadítsák 
a Pireneusi-félszigetet. 

d) Nyugaton megállítot-
ták az arab előretörést, 
megmentették a keresz-
tény Európát.  

24. Melyik fegyvernem játszotta a legfontosabb szerepet a frankok győzelmében? 

a) a könnyűlovasság b) a nehézlovasság 
(lovagok) c) a gyalogság d) az íjászok 
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VII. EGY KRÓNIKA 
„Amikor a szlávok fejedelmükkel együtt megkeresztelkedtek, Rasztiszláv, Szvjatopolk és Kocel  
e szavakkal fordultak Mihály (…)-hoz: »Országunk megkeresztelkedett, de nincs mesterünk, hogy 
prédikáljon nekünk, tanítson bennünket és magyarázza a szent könyveket.(…) 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 [Cirill és Metód] járatos a tudomá-
nyokban (…)«” 

25. Ki volt Mihály? 
a) bolgár cár b) varég vezér c) kijevi fejedelem d) bizánci császár 

26. Milyen vallású lett Rasztiszláv, Szvjatopolk és Kocel? 
a) római katolikus b) görög katolikus c) ariánus d) görögkeleti 

27. A felsorolt szláv népek közül melyik nem a nyugati kereszténységet vette fel? 
a) szerb b) horvát c) cseh d) lengyel  
 

VIII. EGY GESZTA 
„Mesternek mondott P. a néhai jó emlékű, dicsőséges Bélának, Magyarország királyának jegyzője, 
(…) a különböző történetírók példája szerint, az isteni kegyelem segedelmére támaszkodva, magam 
is jónak láttam, hogy mindezt utódainknak legvégső nemzedékéig feledésnek ne engedjem. (…) 
Szkítiával szomszédos keleti tájon pedig ott voltak Góg és Mágóg nemzetei, akiket Nagy Sándor el-
zárt a világtól. A szittya földnek széle-hossza igen nagy. Az embereket meg, akik rajta laknak, kö-
zönségesen dentü magyarnak nevezik a mai napig, és soha semmiféle uralkodó hatalmának az igáját 
nem viselték. (…) Szkítia első királya Mágóg volt, a Jáfet fia, és a nemzet Mágóg királytól nyerte a 
magyar nevet. Ennek a királynak az ivadékaitól sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila 
király. Ő az Úr megtestesülésének négyszázötvenedik esztendejében a szittya földről kiszállva ha-
talmas sereggel Pannónia földjére jött, és a rómaiakat elkergetve, az országot birtokba vette. Majd 
királyi székhelyet állított magának a Duna mellett (…). Ezt magyar nyelven most Budavárnak mond-
ják (…)” 

28. Mi a címe P. mester művének? 
a) Képes Krónika b) Gesta Ungarorum  c) Gesta Hungarorum d) Gesta Hungariae 

29. Ki volt a „jó emlékű, dicsőséges” Béla? 
a) I. (Bajnok) Béla b) IV. Béla c) II. (Vak) Béla d) III. Béla 

30. Kire vezeti vissza Anonymus magyarok eredetét? Ki volt Mágóg? 
a) Noé unokája b) Jákob unokája c) Mózes unokája d) Ábrahám unokája 

31. A  forrás szerint „Attila az Úr megtestesülésének 450. évében elkergette a rómaiakat.” Való-
ban, nem sokkal később megküzdött a római sereggel az ókori népek csatájában. Hol? 

a) Róma falainál b) Lugdunumnál (Lyon) c) Katalóniában d) Catalaunumnál 
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IX. EGY JELENTÉS 
„Ennek az országnak [volgai Bolgárország] egyik nagy városában, mely állítólag ötvenezer harcost 
tud kiállítani, a barát egy magyar nőt talált, aki a keresett földről erre a vidékre ment férjhez. Ez 
megmagyarázta a barátnak az utat, hogy merre menjen, s azt állította, hogy kétnapi járóföldre megta-
lálja azokat a magyarokat, akiket keresett. Így is történt. 
Megtalálta pedig őket a nagy Etil folyó mellett. Kik látván őt, s megértvén, hogy keresztény magyar, 
nagyon örvendeztek megérkezése felett. Körülvezették őt házaikon és falvaikon, és keresztény ma-
gyar véreik királyáról és országáról behatóan tudakozódtak. Bármit mondott nekik a hitről vagy 
egyebekről (…) megértették őt, és ő is azokat. 
Pogányok, akiknek semmi tudomásuk nincs Istenről, de bálványt nem imádnak, hanem úgy élnek, 
mint az állatok. Földet nem művelnek, lóhúst, farkashúst esznek, kancatejet és vért isznak. Lovakban 
és fegyverekben bővelkednek, és igen bátrak a harcban. A régiek hagyományaiból tudják, hogy azok 
a magyarok tőlük származnak, de hogy hol vannak, nem volt tudomásuk róla.” (Riccardus jelentése, 
XIII. század első fele) 

32. Ki az a barát, akiről a jelentés szól? 
a) Georgius  b) Julianus  c) Riccardus  d) Julius  

33. Melyik szerzetesrend tagja volt?  

a) ferences b) bencés c) domonkos d) cisztercita 

34. Milyen nyelven beszélt a barát „vendéglátóival”? 

a) magyarul b) latinul c) bolgárul  d) tolmács  
segítségével 

35. Mi az Etil folyó mai neve?  
a) Urál b) Don c) Volga d) Káma 

36. Mit jelent a Magna Hungaria kifejezésben a ’Magna’ szó? 
a) régi, ősi b) nagyon nagy c) a legnagyobb d) híres 

 

X. EGY ÁBRA ÉS EGY ÍRÁS 
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37. Hol igyekezett kiépíteni Nagy Károly a frank állam központját, a császári udvart? 
a) sehol, az udvar 
állandóan vándorolt b) Rómában c) Aachenben d) Verdunben 

38. Melyik országba utazol ma, ha Nagy Károly székhelyét szeretnéd meglátogatni? 
a) Franciaország b) Belgium c) Németország   d) Svájc 

39. Mi a neve annak az írásnak, melyet Nagy Károly udvarában fejlesztettek ki? 
a) minuszkula 
Romana  

b) Karoling 
maiuscula 

c) Karoling 
minuszkula 

d) maiuscula 
Romana 

40. Mi volt az őrgrófok legfontosabb feladata? 
a) az adószedés b) a bíráskodás c) a király képviselete d) katonai védelem 

41. Az alábbiak közül a Frank Birodalom melyik területén volt őrgrófság? 
a) Pannónia b) Szászország c) Bajorország d) Róma és környéke 

 

XI. A KORONÁZÁSI PALÁST 

 

42. A koronázási palásttal kapcsolatos állításokat olvashatsz. Közülük az egyik nem felel meg  
a valóságnak. Melyik az? 

a) Eredetileg mise-
ruhának készült. 

b) A paláston maradt 
fenn István király egyet-
len korabeli ábrázolása. 

c) A paláston szen-
teket és apostolo-
kat is ábrázoltak . 

d) A palástot Gizella 
királyné hímezte ki. 

43. A Parlamentben napjainkban kiállított koronázási jelvények közül melyiknek az ábrázolása 
látható a paláston? 

a) lándzsa b) kard c) Szent Korona d) egyik sem 

44. Milyen alkalomból adományozta a székesfehérvári bazilikának ezt a remekművet a királyi 
pár? 

a) győzelem az  
országra törő  
németek felett 

b) a pannonhalmi 
apátság megalapítása 

c) házasságkötésük 
35. és a magyar  
királyság fennállásá-
nak 30. évfordulójára  

d) István megkoro-
názása alkalmából 
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XII. A NAGYSZENTMIKLÓSI KINCS 

 

 
 

 
  

45. Melyik állam területén van ma Nagyszentmiklós? 
a) Románia b) Magyarország c) Szerbia d) Ukrajna 

46. Melyik fejedelmi udvarból származhat a kincs? 
a) magyar b) kazár c) avar d) keleti gót 

47. A leleteken írások és jelképek is vannak. A felsoroltak közül mi nem fordulhat elő a kincseken? 
a) görög felirat b) latin felirat c) rovásírás d) bizánci kereszt 

48. Melyik mesterség magas színvonaláról tanúskodik a lelet? 
a) ötvös b) fazekas c) rézműves d) csanakos 

 

XIII. HÁROM TÉRKÉP – ÖT ÉVSZÁZAD 

1. 2. 3. 

49. Mi a térképek helyes időbeli sorrendje? 
a) 1–2–3 b) 2–1–3 c) 2–3–1 d) 1–3–2 

50. A térképen szereplő népek közül melyik nem germán nép? 
a) keleti gótok b) longobárdok  c) frankok d) avarok  

 

1799-ben találták a tíz kilogramm súlyú aranykincs 
leletet. A fejedelmi udvarból származó, 23 edény-
ből álló készletet feltehetően egy frank vagy bolgár 
támadás idején ásták el. A korsók, ivóedények, 
kelyhek, tálkák gazdagon díszítettek. A kincseket 
ma Bécsben őrzik. 


