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„Magyarok tündöklő csillaga…” Szent István és kora (950-1050) 

Történelmi vetélkedő 2015/2016 
 

II. forduló  

Maximálisan elérhető pontszám:  pont 
 

Elért pontszám:  pont 
 

Visszaküldési határidő: 2016. január 25. 

 

 

 

 

 

 

Feladatok 
 

1. Kérdés 

 
Húzd alá melyik esemény történt előbb! 
 

Kalandozások vége                                               Koppány felnégyelése 

 

Zoborhegyi remeték szentté avatása                    Szent Adalbert szentté avatása 

 

Szent István kisebb legendájának keletkezése    Szent István nagyobb legendájának keletkezése 

 

Vata-féle pogányfelkelés kezdete                        I. András királlyá koronázása 

 

Eucharisztikus világkongresszus kezdete            Aranyvonat megérkezik Székesfehérvárra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pont  
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2.  Kérdés 
Vaktérkép. Jelöld a térképen az egyházmegyék határait és nevezd meg 

központjukat is, amelyeket szintén jelölj a térképen! 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.  Kérdés 
Nézd meg jól az ábrát és válaszolj a kérdésekre! 

 

 
 

 

20 pont  



 
a) Mit ábrázol és mi a szövege? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

b) Hol maradt fenn?  

……………………………………………………………………………………………………. 

c) Mit tartalmaz a ránk maradt irat?  

……………………………………………………………………………………………………. 

d) Hol őrzik most?  

……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

4. Kérdés 
Mi látható az alábbi képeken? Add meg a képek címeit, majd alkoss párokat és 

töltsd ki az alábbi táblázatot! 

 
 

5 pont  

1 

 

A 

 

2 

  
 

B 

 

 
 



3 

 

C 

 

4 

 

D 

 

5 

 

E 

 



6 

 

  

F 

 
 

 

1: ………………………………………………… 

2: ………………………………………………… 

3: ………………………………………………… 

4: ………………………………………………… 

5: ………………………………………………… 

6:…………………………………………………. 

7: ………………………………………………… 

 

A: ………………………………………………… 

B: ………………………………………………… 

C: ………………………………………………… 

D: ………………………………………………… 

E: ………………………………………………… 

F: ………………………………………………… 

G: ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 

 

E 

 

Szám Betű 

  

  

  

  

  

  

  

20 pont  



5. Kérdés 
Totó. Karikázd be a helyes választ!  

 

 
A Gesta Hungarorum szerint kinek a fiai Hunor és Magor? 

1./ Jáfet 

2./ Nimród 

X./ Magóg 

Mit jelent a szarvas-gím kifejezés? 

1./ nőstény szarvas 

2./ hím szarvas 

X./ kanalas gém 

Hol folyik a Don folyó? 

1./ Oroszország 

2./ Belorusszia 

X./ Ukrajna 

Mit  jelent a mű csodaszarvas szimbóluma? 

1./ Isten által küldött mitikus vezérállat 

2./  termékenységi szimbólum 

X./ vadászat ősi istene 

Hol élt a műben említett Ménrót Kézai krónikája szerint? 

1./ Szkítiában 

2./ Perzsiában 

X./ Egyiptomban 

Mit jelent az Enéh személynév? 

1./ nőstényszarvas 

2./ nőstény csikó 

X./ fiatal tehén 

Milyen uralkodó lehetett a valóságban Belár? 

1./ bolgár 

2./ mongol 

X./ bizánci 

Mit jelent a fenyér kifejezés? 

1./ gyér növényzetű terület 

2./ vörösfenyő 

x./ tarvágás 

Létezett-e Dúl király? 

1./ nem, kitalált személy 

2./ igen, a bolgárok, kotragok és unugurok királya volt 

 



Kinek a lányait vette feleségül Hunor és Magor? 

1./ Belárét 

2./ Egyik Belárét, másik Dúlét 

X./ Dúlét 

Hány vitéze volt Hunornak és Magornak? 

1./ 102 

2./ 100 

X./ 98 

Kik voltak a szittyák? 

1./ pusztákon élő ókori nomád nép 

2./ kínaiak európai csoportjai 

X./ egyiptomi rabszolgák leszármazottai 

Mit jelent a fajd kifejezés? 

1./ emberi faj régies elnevezése 

2./ háziasított kakas 

X./ erdőben élő, nagyobb termetű, gyengén repülő madár 

Hol található ma a Meóti kis tenger? 

1./ Fekete-tenger keleti medencéje az 

2./ a sekély vizű, mocsaras Aral-tó régies neve 

X./ a Góbi sivatag területén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kérdés 
Húzd alá az alábbi szöveg tartalmi hibáit és írd a javításokat a vonalra! 

 
A kalandozó hadjáratok célja a területszerzés volt. A hadjáratok kelet felé irányultak. Sikerüket 

a politikai széttagoltság és a bizánci-bolgár ellentétek tették lehetővé. A számszeríj a magyar 

gyalogosok kezében legyőzhetetlen fegyverként szolgált. A magyarok Bulcsú és Lehel vezérek 

vezetésével nagy győzelmet arattak Lech mezején Madarász Henrik felett. Ezt követően még 

számos hadjáratot vezettek az Itáliai-félsziget irányába is. 

  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pont  

8 pont  



7. Kérdés 
Válaszd ki, hogy az alábbiak közül melyik a kakukktojás! Választásodat indokold! 

 
a, gyepü, Quedlinburg, Bulcsú, táltos, tarsolylemez 

Kakukktojás: ………………………… 

Indoklás: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

b, Adalbert, Gellét, Brúnó, Mór, Zoárd, Benedek 

Kakukktojás: ………………………… 

Indoklás: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

c, Pannonhalma, Zalavár, Pécsvárad, Zobor, Bakonybél, Somogyvár 

Kakukktojás: ………………………… 

Indoklás: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

d, Civakodó Henrik, Burgundi Gizella, Passau, Veszprémvölgy, Ottó, Péter 

Kakukktojás: ………………………… 

Indoklás: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

e, ispán, nádor, tized, egyházmegye, kilenced, várjobbágy 

Kakukktojás: ………………………… 

Indoklás: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

8. Kérdés 
A kép segítségével válaszolj a kérdésekre! 

 

 

10 pont  



 
a) Mi látható a képen? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

b) A szállítóeszközt kiknek a képei díszítették? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

c) Ki volt az a személy, akit ekkor még nem avattak szentté, de képe megtalálható volt a 

díszítés között? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

d) A középkorban hol őrizték a képen látható ereklyét? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

e) Hol őrzik ma? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

f) Ki és mikor avattatta szentté I. Istvánt? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

 

 

9. Kérdés 
Igaz vagy hamis? Válaszolj a pontozott vonalra, hamis állítás esetén pedig  

indokolj! 
 

A szeniorátus rendje szerint a hatalmat a nemzetség legidősebb, nemzőképes férfitagja 

örökölte. 

………..……………………………………………………………………………………… 

Fajsz volt az első fejedelem, aki az elsőszülöttségi elv alapján adta át utódjának a hatalmat.  

………………………………………………………………………………………………… 

Géza fejedelem görög rítusú keresztséget vett fel, mert felesége, Sarolt is az volt. 

………………………………………………………………………………………………… 

I. Ottó császár küldte Magyarországra az első hatékonyan térítő papokat, például Szentgalleni 

Brunót is. 

………………………………………………………………………………………………… 

Géza idején már kiépült a magyar templomhálózat, a fejedelem teremtette meg a magyar  

egyházszervezetet. 

………………………………………………………………………………………………… 

Géza legidősebb lánya a bolgár trónörökös, a második lány pedig a lengyel uralkodó felesége 

lett. 

………………………………………………………………………………………………… 

Géza a legfontosabb dinasztikus kapcsolatot azzal építette ki, hogy István fiának a bajor II. 

Henrik lányát, Gizellát kérte feleségül. 

………………………………………………………………………………………………… 

Géza egyik unokája Orseolo Otto velencei dózse volt. 

………………………………………………………………………………………………… 

Géza fejedelmi központja Kalocsán volt, mert félt a bizánci betörésektől. 

………………………………………………………………………………………………… 

Géza megszerezte Veszprém várát, majd átengedte Saroltnak, így az hagyományosan a 

királynék székhelyévé vált. 

………………………………………………………………………………………………… 

Géza után Mihálynak, Géza legidősebb fiútestvérének kellett volna következnie a fejedelmek 

sorában, ha a szeniorátus elvét követik. 

…………………………………………………………………………………………………... 

A primogenitura elvét követve Gézát fia, István követte a hatalomban. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

10 pont  

15 pont  



10. kérdés 
Válaszolj a kérdésekre! 

 

 
 
a) Milyen jeles esemény alkalmából adták ki a képen látható pénzt? 

……………………………………………………………………………………………… 

b) Mikor volt ez az esemény? 

……………………………………………………………………………………………… 

c) Milyen másik, az egész katolikus világ számára fontos eseményre került még sor 

Magyarországon ugyanebben az évben? 

……………………………………………………………………………………………… 

d) Melyik két európai ország nem képviseltette magát ezen az eseményen? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

11. Kérdés 
Az alábbi linkre kattintva hallgasd meg a zenemű részletét, majd válaszolj a 

kérdésekre! 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3qqITdfwoDJZWcyd3Q1dGs4VzA/view?usp=sharing 

 

 
a) Mi a mű címe és ki a zeneszerző? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Ki adott megbízást a mű elkészítésére? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Kinek akart a művel kedveskedni? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

5 pont  

4 pont  



 

 

12. Kérdés 
Örökítsd meg tetszőleges technikával, (maximum A/3-as méretben ) Szent István 

életének egy jelentős mozzanatát! Választásodat röviden (maximum 5 mondat) 

indokold! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

25 pont  


