
Villámkérdések (Igaz – Hamis) 

1. Szókratész mondta: „Mindennek mértéke az ember.” hamis (Prótagorasz mondta) 

2. A görög poliszok módosabb polgárai a búzakenyeret hallal, sajttal és 

gyümölcsökkel egészítették ki.  igaz 

3. Az ókori görögök gyönyörködtek a márványszobrok és frízek vakítóan fehér 

színében. hamis (általában festették a szobrokat) 

4. Az ókori Athénban az esküdtbíróságok tagjait sorsológép segítségével választották 

ki.  igaz 

5. Az ókori római köztársaságban a tisztségviselők nem kaptak járandóságot.  igaz 

6. A korai köztársaság korában a rómaiak közül csak a patríciusok vehettek részt a 

népgyűlésen. igaz 

7. A római történelem kezdeteikor Itália földjén négy nép osztozott. igaz (etruszkok, 

görögök, latinok, punok) 

8. Az etruszk és a latin ábécé hasonlósága miatt az etruszk feliratokat a rosette-i 

kőhöz hasonlóan meg tudták fejteni.  hamis (rossz a fordítás és a szöveg rövid) 

9. Mucius Scaevola bizonyította az etruszkok hősiességét Decebál, a latinok 

uralkodója előtt. hamis (Porsenna) 

10. Az utolsó, zsarnoknak tartott római király elűzése Brutus, neves patrícius 

nevéhez fűződik. igaz 

11. Az első pun háboró után Szicília lett az első római provincia.  igaz 

12. Hannibál Zámánál döntő vereséget szenvedett. igaz 

13. Róma a második pun háború után méltányos békefeltételeket diktált Karthágó 

számára. hamis (hatalmas hadisarcot követelt, és elkobozta Karthágó flottáját) 

14. Az első császárok végszükség esetén a pretoriánusokra számíthattak. hamis 

(gyakran ők ölték meg a császárokat) 

15. Aureliánus császár kiüríttette Pannóniát. hamis (Dáciát üríttette ki.) 

16. A római hódítás előtt Pannóniát kelták lakták. igaz 

17. Trajanus oszlopa megörökítette Porsennát, a dákok uralkodóját. H (Decebált) 



18. A londoni fertály középkori angol űrmérték volt, amely a Magna Chartában is 

szerepel. (igaz: a Magna Charta 35. pontja előírta, hogy Angliában egyféle mértéke 

legyen a bornak, a sörnek, a gabonának, mégpedig a londoni fertály.) 

19. A koronázási jelvények között van olyan, amely Szent István korában keletkezett. 

(igaz: a koronázási palást.) 

20. Az ortodox egyházak liturgiájának nyelve a görög. (hamis: a görög vagy a 
nemzeti nyelv.) 

21. A korai kereszténység egyik legfontosabb központja Alexandria volt. 
Virágzásának az arab hódítás vetett véget a VII. században. (igaz: 642-ben 
foglalták el az arabok.) 

22. A verduni szerződés alapján Verdun település a Nyugati Frank Birodalom 
fennhatósága alá került. (hamis: Lothár birodalmához került.) 

23. A honfoglaló magyarok tényleges vezetője a gyula volt, akit a Nap jelképezett. 
(hamis: a gyula jelképe a Hold volt.) 

24. A ’hierarchia’ szó eredeti jelentése: törvényesség. (hamis: a szó eredeti jelentése: 
szent uralom.) 

25. Az egyházszakadás után a keleti keresztény egyházban kovásztalan kenyeret 
használtak az úrvacsorához. (hamis: fordítva van – kovászos kenyeret 

használtak.) 

26. A magyarok 907-ben legyőzték a morvákat a mai Pozsony mellett vívott csatában. 
(hamis: a bajorokat győzték le.) 

27. Konstantinápoly városa a Boszporusz partján terült el. (igaz) 

28. A Balkánra érkező szláv népek egyike volt a bolgár. (hamis: a bolgár török 
eredetű nép.) 

29. A nagyszentmiklósi kincslelet 23 aranyedényből áll. (igaz) 

30. Julianus barát a Volga és a Káma folyó vidékén levő területet, ahol megtalálta a 
keleten maradt magyarokat, a környék tatár lakóiról Baskíriának nevezte el. (hamis: 
Magna Hungariának nevezte el.) 

31. Mohamed 622-ben Mekkából Medinába távozott, ezért Mekka Mohamed életében 
nem vált az iszlám központjává. (hamis: Mohamed tette Mekkát az iszlám 
központjává.) 

32. A ’hal’ és a ’tűz’ finnugor eredetű szavak. (igaz) 

33. A ’Korán’ arab szó, jelentése: szent iratok. (hamis: a szó jelentése: olvasmány.) 

34. A kereszténység kezdeti időszakában minden püspököt megilletett a ’pápa’ 
elnevezés. (igaz) 

35. Nagy Károly hosszabb ideig uralkodott, mint Klodvig. (igaz: Klodvig 481 és 511 
között, Nagy Károly 768 és 814 között uralkodott.) 



36. Cirill és Metód az egyházszakadás után kidolgozta a keleti egyház 
szertartásrendjét és a szlávok számára új írást alkotott. (hamis: Cirill és Metód a 
IX. században éltek, az egyházszakadás a XI. században volt.) 

37. Bölcs Leó hallhatott Einhard híres életrajzi művéről. (igaz: Einhard 830 körül írta 
meg Nagy Károly életrajzát, Bölcs Leó Bizánci császár viszont 870 és 912 között 
uralkodott.)  

38. Árpád parancsnoksága alatt Simeon bolgár cár ellen is harcolt egy magyar sereg. 
(hamis: Árpád fia vezette a sereget.) 

39. A ’liturgia’ szó magyar jelentése: szertartásrend. (igaz) 

40. Egy honfoglalás kori hajdíszítő korong nagyobb volt, mint egy tarsolylemez. 
(hamis: a korong kb. 5 cm átmérőjű, a tarsolylemez kb. 10-15 cm volt.) 

41. A muszlin Moszul városáról elnevezett finom szövésű gyapjúszövet. (hamis: nem 
gyapjú-, hanem pamutszövet.) 

42. A córdobai kézművesipar remeke a kecskebőrből készült csizma volt. (igaz) 

43. Justinianus volt az utolsó latin nyelven kormányzó bizánci császár. (igaz) 

44. Az iszlám prófétaként tartja számon Jézust. (igaz) 

45. Az Árpád-kori Magyarországon három világvallás hívei éltek. (igaz: 
keresztények, zsidók és az iszlám hívei.) 

46. Az Omajjádok uralkodása idején az arabok keleten eljutottak az Indus völgyéig. 
(igaz) 

47. Az Európa felé terjeszkedő arab hódítókat a VIII. században először Poitiers-nél, 
majd Konstantinápoly falainál állították meg. (hamis: a sorrend éppen fordított 
volt; a poitiers-i csata 732-ben, Konstantinápoly sikertelen ostroma 718-ban 
történt.) 

 


