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A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 



1. feladat 

Töltsd ki a táblázatot! Karikázd be azoknak a tisztségviselőknek a nevét, akiket 

választottak! 
 

ÁLLAMI SZERV, TISZTSÉGVISELŐ FELADATA 

népgyűlés  

hadvezérek  

 két népgyűlés között irányítja Athént 

 bíráskodás 

 

 4p/ 
 

 

2. feladat 

Határozd meg az alábbi meghatározások nevét! 
 

a) olaj és bor szállítására alkalmas tárgy:  ____________________________________  

b) ők művelték a spártai katonák földjeit:  ___________________________________  

c) a görögök harci alakzata:  ______________________________________________  

d) a perzsák ellen létrehozott szövetség neve:  ________________________________  

e) hegység, melyre az életképtelennek ítélt csecsemőket tették ki:  ________________  

f) a keleti kultúra elgörögösítése:  __________________________________________  

 6p/ 
 

 

3. feladat 

Egészítsd ki a spártai társadalomról készített táblázatot! 
 

TÁRSADALMI RÉTEG JOGI HELYZETÜK FELADATUK 

spártai katonák   

 szabadok, de nincs 

polgárjoguk 

 

  a spártai katonák földjeit 

művelik 

 

 6p/ 
 



4. feladat 

Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit! 
 

csatahely időpont győztes fél görög hadvezér perzsa király 

Marathón     

Thermopülai     

Szalamisz     

 

 12p/ 
 

 

5. feladat 

Minek köszönhették a görögök a perzsák elleni győzelmüket? Sorolj fel három tényezőt! 
 

a)  _________________________________  

 

b)  _________________________________  

 

c)  _________________________________  

 3p/ 
 

 

6. feladat 

Kapcsold az athéni állam felsorolt államformáihoz a rájuk jellemző vonásokat! 
 

zsarnoki uralom az államot több arisztokrata irányítja 

királyság a legfőbb hatalom a népgyűlés kezében van 

arisztokratikus köztársaság egyetlen ember ragadja magához a hatalmat 

demokrácia a város élén egyetlen ember áll, a király 

 

 4p/ 
 

 

7. feladat 

Írj legalább hat mondatot az athéni demokráciáról! 
 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 6p/ 



8. feladat 

Határozd meg, hogy kikből állt a spártai társadalom, s mi volt az ő feladatuk? 
 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 6p/ 
 

 Összes pont: 47p/ 


