
Osztályozó vizsga 5. osztály – történelem 

 

I. Tétel: Az ókori Egyiptom 

 Mutassa be az ókori Egyiptom jellegzetességeit! 

 Mutassa be az ókori Egyiptom vallásának jellegzetességeit! 

 Mutassa be az ókori Egyiptom írását! 

 

II. Tétel: Az ókori Hellász öröksége 

 Mutassa be az ókori athéni lakosság jellemzőit! 

 Mutassa be a spártai nevelés jellemzőit! 

 Mutassa be az ókori olimpiák legjellemzőbb tulajdonságait! 

 

III. Tétel: Az ókori Róma öröksége 

 Mutassa be a Római Birodalom alapítását és kialakulását. 

 Egy római polgár életének mindennapi jellemzőiről beszéljen.  

 Mutassa be Julius Caesar fellépését és Augustus uralkodását! 

 

IV. Tétel: Görög-perzsa háborúk és Nagy Sándor 

 Mutassa be a görög-perzsa háborúk első szakaszát! 

 Mutassa be a görög-perzsa háborúk másodi szakaszát! 

 Mutassa be Nagy Sándor világhódító tevékenységét! 

 

V. Tétel: Pun háborúk 

 Mutassa be az első pun háborút! 

 Mutassa be a második pun háborút! 

 Mutassa be Karthágó végső vereségét! 

 

VI. Tétel: Kereszténység 

 Mutassa be a zsidó nép történetét! 

 Mutassa be Jézus életét! 

 Mutassa be Jézus tanításainak lényegét! 

 

VII. Tétel: A középkor világa 

 Mutassa be egy középkori város jellemzőit! 

 Mutassa be a várbeli életet! 

 Mutassa be a szerzetesek életét! 

 

 



 

VIII. Tétel: Iszlám és keresztes hadjáratok 

 Mutassa be az iszlám vallás kialakulását és jellemzőit! 

 Mutassa be a lovagi erényeket és a lovaggá nevelés jellemzőit!  

 Mutassa be a keresztes hadjáratok okait! 

 

IX. Tétel: Honfoglalás 

 Mutassa be a honfoglalás kori magyarok életmódját! 

 Mutassa be a honfoglaló magyarok útját a Kárpát –medencéig! 

 Mutassa be a kalandozó hadjáratokat! 

 

 

X. Tétel: Szent István 

 Mutassa be Szent István trónra kerülésének menetét! 

 Mutassa be az állam- és egyházszervező tevékenységét. 

 Mutassa be Szent István trónutódlásának kérdését! 

 

 

Évszámok 

Kr.e. 776 – az első dokumentált olimpia 622 – Mohamed futása Mekkából Medinába 

Kr.e. 753 – Róma alapítása 895 - Honfoglalás 

Kr.e. 27 – Kr.u. 14: Augustus uralkodása 997-1000/1001-1038 – Szent István uralkodása 

Kr.e. 490 – első perzsa támadás a görögök ellen 955 – Augsburgi csata 

Kr.e. 480 – második perzsa támadás a görögök 
ellen 

 

Kr.e. 202 – Zamai csata  

Kr.e. 44 – Caesar halála  

395 – Római Birodalom szétszakadása  

 

 

Fogalmak: 

városállam, konzul, köztársaság, falanx, makedón, idus, diktatúra, polgárháború, barbár, filiszteus, 

parittya, apostol, kereszténypogány, legenda, nemes, ereklye, céh, próféta, erény, hűbérúr, sztyeppe, 

avarok, szlávok , tized 

 

Topográfia: 

Athén, Spárta, Róma, Marathón, Sziciília, Hispánia, Alpok, Arab-félsziget, Mekka, Medina, Levédia, 

Etelköz 



 

Nevek: 

Dareiosz, Xerxész, Romulus, Remus, II. Philipposz, Nagy Sándor, Miltiádész, Hannibál, Scipio, Julius 

Caesar, Augustus, Attila – Isten ostora, Mózes, Jézus, Mohamed, Guttenberg, Álmos, Árpád, István, 

Imre, Gellért, Koppány, Géza 


