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I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 
 

1. A feladat az ókori görög történelemmel kapcsolatos. 

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

 

„Mi olyan alkotmány szerint élünk, amely nem szomszédaink törvényeit veszi 

mintául, s inkább mi szolgálunk példaképül másoknak, mint hogy mi utánoznánk 

más népeket. A neve pedig, mivel az uralom nem néhány ember, hanem a többség 

kezében van: a) ------------------- A magánügyekben a törvény mindenkinek egyenlő 

jogot biztosít, ami pedig a tekintélyt illeti, a megbecsülés nem a közéletben elfoglalt 

helyzetüktől, hanem az érdemeiktől függ. A közösség ügyeit mi a szabadság jegyében 

intézzük, de a mindennapi életben sem figyeljük gyanakodva egymást, s nem érzünk 

haragot szomszédunkkal szemben sem, ha olykor saját tetszése szerint cselekszik, s 

nem nézünk rá szemrehányó tekintettel. Mindenki egyformán törődik otthona és az 

állam ügyeivel, s bármilyen elfoglaltsága van is, nem kevésbé tájékozott a 

közügyekben sem. Mert mi vagyunk az egyetlenek, akik a közélettel szemben teljesen 

közönyös embert nem visszahúzódónak, hanem semmirevalónak tartjuk. Magunk 

döntünk és tanácskozunk ügyeinkben, abban a meggyőződésben, hogy nem a vita 

akadályozza meg a cselekvést, hanem – ellenkezőleg – éppen az, ha előzőleg 

megtárgyalva nem tisztázzuk, hogy mit is kell tennünk. Városunk: b)---------------------

úgy, ahogy van, Hellász nevelő iskolája, s nekem úgy tűnik, hogy minden egyes olyan 

egyéniség, aki kedvességgel párosult rendkívüli sokoldalúsága révén meg tudja állni 

a helyét az élet minden területén.” (Periklész beszéde, Thuküdidész történetíró alapján, 

Kr.e. 5. sz. második fele) 

 

Melyik történelmi kifejezések hiányoznak a forrásból? 

 

a) ………………………………..   b) ……………………………….. 

 

c) Mit értett a forrás szerzője alkotmány alatt! Karikázza be a helyes megoldás sorszámát! 

 

1. Az adott polisz összes íratlan, csak a hagyomány szerinti működési szabályainak összessége. 

2. Az adott polisznak csak Periklész idején született törvényeinek írott törvénykönyve. 

3. Az adott polisz politikai rendszerét, működését szabályozó, polgárainak jogait rögzítő 

törvények összessége. 

 

d) Milyen tisztséget töltött be a beszéd elhangzásakor Periklész? …………………………… 

 

4 pont  

 

 

 

 


