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TÖRTÉNELEM- MEGOLDÓKULCS 
7-8. évfolyamos tanulók számára 

2. forduló 
 

 

1. Király-totó  

Karikázd be a helyes választ! (válaszonként 1 pont)  

 

1)Hol jött létre a magyar egyház központja? 

1.  Kalocsa 

2.  Eger 

x   Esztergom 

 

2)Kinek a nevéhez fűződik a decima bevezetése? 

1.  I. László 

2.  I. András 

x  I. István 

 

3)Mi volt az érsekségek létrehozásának az előnye? 

1.  függetlenedni a pápától 

2.  függetlenedni a német-római birodalmi egyháztól 

x   függetlenedni a görög-keleti egyháztól 

 

4)Kinek a törvénykönyvéből származik a következő idézet: `Azt is akarjuk, hogy magát a tolvajt, 

hacsak nem menekül egy egyházba, (templomba) akasszák fel, és egész vagyona vesszen el.` 

1.  I. Szent László 

2.  Könyves Kálmán 

x   I. Szent István 

 

5)Hol nyert végső menedéket IV. Béla a tatárjárás idején? 

1.  Horvátország 

2.  Lengyelországban 

x.  Ausztriában 

 

6)Kit nevezünk második honalapítónak? 



2 
 

1.  III. Béla 

2.  IV. Béla 

x  IV. Kun László 

 

7) Ki volt az az uralkodó, aki enyhébb törvényeket adott ki, mint elődje?  

     1.  Szent László  

     2.  Könyves Kálmán  

     x  I. Nagy Lajos  

 

8) Ki volt lovagkirály?  

1. Károly Róbert  

2. I. Nagy Lajos  

x  Luxemburgi Zsigmond  

 

9) Ki volt az a magyar uralkodó, aki majdnem bizánci császár lett?  

1.  II. Béla 

2.  III. Béla  

x  IV. Béla  

 

10) Ki volt I. Nagy Lajos híres katonája, akit még Arany János is megénekelt?  

      1.  Kinizsi Pál  

      2.  Toldi Miklós 

      x Búvár Kund  

 

11) Kinek nem volt arany forintja?  

      1.  IV. Béla 

      2.  Károly Róbert  

      x I. Nagy Lajos  

 

12) Melyik magyar uralkodó vett részt keresztes háborúban?  

      1.  I. Szent István 

      2.  I. Szent László  

      x  II. András  

 

13) Melyik uralkodónak ölték meg a feleségét egy összeesküvésben?  

      1.  Károly Róbert 
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      2.  IV. Béla  

      3.  II. András  

 

+1) Ki győzte le Csák Mátét?  

1. IV. Béla  

2. csak a halál  

x  Károly Róbert  

14 pont  

2.A feladat a középkori magyar királyokhoz kapcsolódik.  

a, Határozza meg, melyik uralkodó nevéhez kötődnek az alábbi események! (elemenként 1 pont)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Rakd az uralkodókat kronológikus sorrendbe! (1 pont a helyes sorrend)  

I. Szent István 

E 

I. Szent László 

A 

Könyves Kálmán 

B 

II. András 

D 

I. Károly  

C 

 

 

 

6 pont  

Esemény Uralkodó 

A, Szigorú törvények a magántulajdon védelmében  I. Szent László  

B, A papnak nevelt uralkodó  Könyves Kálmán 

C, Az első aranyforint   I. Károly/Károly Róbert  

D, A nemesség ellenállási jogának első beiktatása  II. András 

E, A magyar történelem első koronázása  I. Szent István  
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3. Feladat az egyházalapításra vonatkozik (válaszonként 1 pont)  

a. Egészítsd ki a szöveget!  

 

A magyar katolikus egyház élén esztergomi érsek/Esztergom/érsek állt. Később Kalocsa/kalocsai püspökség 

is érseki rangra emelkedett, s ezután a két érseki tartományhoz tartoztak a püspökségek. (Alapításuk valószínű 

sorrendje: Veszprém, Győr, Pécs, Eger, Gyulafehérvár, Csanád, Várad, Vác.) 

A térítéssel és tanítással is foglalkozó bencés szerzetesek/bencés rend/Benedek rend már István apja, Géza 

idejében betelepült az országba. Az egyházszervezés idején sorra létesültek a bencés kolostorok (Pannonhalma 

és Pécsvárad), s István kiváltságokkal segítette a szerzetesi élet felvirágzását (pl. hatalmas területen a 

pannonhalmi apátság szedhette be a tizedet). 

 

b. Válaszolj a kérdésekre! 

Melyik uralkodóról szól a fenti szöveg? 

I. Szent István  

Mettől meddig uralkodik?  

997-1000/1001-1038 

Melyik magyar szent volt a fia a fent említett uralkodónak? 

Szent Imre herceg 

7 pont  

 

 

 

4. A feladat az Árpád-korra vonatkozik! (válaszonként 1 pont)  

 

a. Egy-egy helyszín egy-egy uralkodóhoz kapcsolódik! Kihez melyik helyszín kapcsolódik? 

 

1) Muhi csata: IV. Béla  

2) Halics hadjárat: I. Szent László/Könyves Kálmán/II. András/II. Géza/II. István/III. Béla 

3) Zágráb püspökség: I. Szent László  

4) Székesfehérvári „törvénylátónapok” III. Béla . 
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5) Esztergomi érsekség: I. Szent István  

 

 

 

b. Jelöld a helyszínek számait a vaktérképen! (Van egy kakukktojás helyszín jelölve) 

 

c. Mi lehet kakukktojás helyszín ? 

Mohács/Kalocsa/Baja 

11 pont  

 

5. A következő kérdés a magyar szentekre vonatkozik! 

Melyik kép melyik magyar szenthez köthető? (válaszonként 1 pont)  

 

 

Szent Erzsébet  

 

 



6 
 

 

Szent Imre herceg . 

 

 

Szent Gellért 

 

 

I. Szent László  

 

 

Szent Kinga/Kuniguda . 

5 pont  
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6. A feladat az 1351. évi törvényekhez kapcsolódik.  

A forrás és ismereteid segítségével döntsd el az állításokról, hogy igaz, vagy hamis! (válaszonként 1 pont)  

9. § Mi tehát országunk említett báróinak, előkelőinek és nemeseinek a kérését királyi kegyes jóindulattal 

meghallgatván, […] kérésüknek eleget tenni és óhajukat teljesíteni akarván, hogy őket hasonló hű tetteknek 

odaadással való véghezvitelére serkentsük, legkedvesebb ősünknek és elődünknek, András király úrnak előbb 

említett, s aranypecsétjével megerősített, minden gyanútól teljességgel mentes, szóról szóra ide közbeiktatott 

oklevelét, a benne leírt minden szabadsággal együtt elfogadván, magunkévá tévén és jóváhagyván. […] 

11. § Kivéve […] ezt: „Hogy az örökösök hátrahagyása nélkül elhaló nemeseknek jogukban és 

szabadságukban álljon az egyháznak, avagy tetszésük szerint mások részére, élők közt vagy halál esetére 

adakozni, hagyományt tenni, birtokaikat eladni vagy elidegeníteni.” Sőt ellenkezőleg […] ne legyen joguk ezt 

megtenni, hanem birtokaik jog és törvény szerint, tisztán és feltétlenül, minden ellentmondás nélkül, 

legközelebbi atyafiaikra és nemzetségeikre háramoljanak […] 

VI. törvénycikk 

 

Ezenkívül minden, bármely néven nevezendő szabad községben, valamint az udvarnoki és királynői 

községekben levő összes szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyainktól (kivéve a falakkal bekerített városokat) 

minden terményüknek és boruknak a kilencedét beszedetjük és a királyné asszony is be fogja szedetni. És 

a fönt nevezett bárók és nemesek bármely birtokaikon lévő minden szántóvető és szőlővel bíró jobbágyuktól 

ezek minden terményének és borának kilenced részét a maguk szükségére hasonlóképpen hajtsák és szedjék 

be […] 

XI. törvénycikk 

 

Ugyanazon nemeseknek abba a kérésébe is beleegyeztünk, hogy az országunk határai közt lakó valódi 

nemesek, még az országunk határai közt fekvő hercegi tartományokban levők is, egyetemlegesen egy és 

ugyanazon szabadságnak örvendjenek. 

(Részletek az 1351. évi törvényekből) 

 

Állítás Igaz Hamis 

Az 1351. évi törvények megerősítik III. András törvényeit   X 

Az 1351. évi törvény megerősíti az Aranybullát, kivéve az öröklési jogra 

vonatkozó szabadságot.  

X  

Az ősiség törvénye a nemesi birtokot elidegeníthetetlenné tette.  X  

A termények kilenced része volt a kilenced.   X 

A kilencedtörvény kötelezővé tette a kilenced beszedését a földesuraknak, ezzel 

védték a kisebb birtokosokat.  

X  

Az egy és ugyanazon szabadság elve Magyarország minden lakójára 

vonatkozott, mindenkinek egyenlő jogokat és szabadságot adott.  

 X 

Az ősiség törvénye 1848-ig volt érvényben.  X  

 

7 pont  

 


