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I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 
 

1. A feladat az antik görög kultúrához kapcsolódik.  

Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 

 

  

 

„[...], a dicső istennőt, kezdem énekelni, a bagolyszeműt, kinél bőségben van a 

meggondolt tanács és meglágyíthatatlan a szíve, a tiszteletre méltó szüzet, a városvédőt, 

az erőset, Tritogeneiát, aki magának a meggondoltságot adó [...] felséges fejéből született, 

és mindjárt vele volt harci fegyverzete, aranyból, ragyogva; megdöbbenve nézték a 

halhatatlan istenek.” (Homéroszi himnusz) 

 

a) Nevezze meg a forrásban említett istennőt! 

 

……………………………………………………… 

 

b) Tegyen X jelet a térképvázlaton abba a négyzetbe, amely a képen látható épületegyüttes 

helyét jelöli! 

 

c) Nevezze meg a képen látható épületegyüttest! 

 

……………………………………………………… 

 

d) Hogyan kapcsolódik a forrásban megnevezett istennő a képen látható épülethez? 

 

……………………………………………………… 

 

4 pont  
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2. A feladat az Oszmán Birodalom történetéhez kapcsolódik. 

Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.) 

 
 „[Az uralkodó] hírnévre vágyó, mint 

Nagy Sándor. Minden nap olvastat 
magának a rómaiak s mások 
történeteiből […] a pápák, császárok, a 
francia királyok, a lombardok 
krónikáiból. Három nyelvet beszél: a 
törököt, a görögöt és a szlávot. 
Szorgalmasan tudakolódik Itália 
helyzetéről […] a pápa és a császár 
székhelyéről, s hogy mennyi a 
királyság Európában, melynek 
országait és tartományait mutató 
térképe is van […] A dolgok éles elméjű 
vizsgálóját az uralkodás vágya fűti […] 
Úgy monda, most változnak az idők, s 
miként a nyugatiak elmentek keletre, ő 
úgy megy keletről nyugatra. Úgy 
monda, a világnak egyetlen hit 
egyetlen birodalmává kell lennie. A 
világon nincs más méltóbb hely 
Konstantinápolynál, mely ezen 
egységnek hona lehet.” (Giacomo de 
Languschi velencei utazó leírása a fiatal II. 
Mehmedről) 

 

a) Nevezze meg azt a vallást, amelyre II. Mehmed a forrás vastagon szedett részletében 

hivatkozik! 
 

……………………………………………….……………… 

 

b) Nevezze meg azt a középkori eseménysort, amelyre a forrás aláhúzott részlete utal! 
 

……………………………..………………………………. 

 

c) Írja a vonalakra annak a három, a térképvázlaton jelölt városnak a sorszámát, amelyek 

Konstantinápoly elfoglalása előtt már az Oszmán Birodalomhoz tartoztak! 
 

……………….   ………………. …………… 

 

d) Írja a vonalra annak a városnak a sorszámát, amelyet II. Mehmed a forrás szerint 

fővárosnak szemelt ki! 
 

……………………………….……..…….. 
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e) Hogyan nevezzük az Oszmán Birodalomnak a térképen berajzolt közigazgatási 

egységeit? 
 

……………………………………….……. 

 

f) Mi II. Mehmed tisztsége? 
 

……………………………………………. 

 

4 pont  

 


