
Szent László Verseny 

„Üdvözlégy kegyelmes Szent László király! 

Magyarországnak édes oltalma,  

szent királyok közt drágalátos gyöngy, 

csillagok között fényességes csillag.”  

 

(Ének Szent László királyról, 1500 körül) 

 

       
 

2. forduló – 2017. 11. 06. 14.00-15.30   

Iskola neve:………………………………………………………………………..  

 

Évfolyam:…………………… …………………………………………………...  

 

Csapattagok:……………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………….

  

Jó szórakozást, eredményes versenyzést kívánunk! 
 



I. KÜLÖNLEGES TOTÓ 11 pont 

Válaszoljon a kérdésekre a megfelelő jel bekarikázásával! 
(Minden helyes válaszelem 1 pont) 

 

1. Melyik versében idézte meg Janus Pannonius a szent királyok nagyváradi szobrait? 

 1. Egy dunántúli mandulafáról 2. Búcsú Váradtól x - Pannónia dicsérete 

 

2. Mikor avatták szentté László királyt? 

 1. 1192 2. 1189 x - 1196 

 

3. Hogy hívták II. Lajos udvari káplánját, aki emlékirataiban azt írta, hogy Szent István és fia, 

Imre ereklyéit Tokaj felé menekítették Mohács után? 

 1. Brodarics István 2. Szerémi György x - Fráter István 

 

4. Mi a Szent Jobb? 

 1. Szent István jobb kézfeje 2. Szent László jobb kézfeje  x - Szent László jobb alkarja 

 

5. Kinek az uralkodása idején került a Szent Jobb Budára? 

 1. II. Lipót  2. II. József x - Mária Terézia 

 

6. A történészek szerint mi vezetett Géza halálához? 

 1. mérgezés    2. betegség    x - baleset 

 

7. Mi volt Géza király keresztény neve? 

 1. Magnus    2. Maior    x - Sermus 

 

8. Kiknek a szobrai voltak láthatóak a nagyváradi székesegyház előtt? 

 1. Szent Erzsébet, Margit, László 2. Szent Gellért, Imre, István 

x - Szent László, István, Imre 

 

9. Kik az alkotói a fent említett királyszobroknak? 

 1. Kolozsvári Márton és György 2. Nagyváradi Péter és János 

    x - Kolozsvári Péter és János 

 

10. Mi történt abban az évben Európában, mikor Magyarországon Lászlót királlyá 

választották? 

 1. Clermonti zsinat  2. Canossa-járás    x - Egyházszakadás 

 

11. Ki volt László kortársa? 

 1. VII. Gergely pápa  2. XIII. Bonifác pápa    x - II. Szilveszter pápa 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Töltse ki a táblázatot az adott szempontrendszer alapján!  

Hasonlítsa össze a két uralkodót! (Minden helyes válaszelem 1 pont) 12 pont  
 

 

Salamon 

 

 

Szempontok 

 

Géza 

 Személyisége, 

tulajdonságai 

 

 

 Családi viszonyok, 

magánélet 

 

 

 

  Hadseregének 

jellemzői, összetétele 

 

 

 

 

 

 

 

Az általa birtokolt, 

ellenőrzött terület 

nagysága, földrajzi 

elhelyezkedése 

 

 

 

 Hazai támogatóik 

(nagyságrend, 

elfogadottság) 

 

 

 

 Szövetségeseik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Az alábbi térképen jelölje be a következő történelmi helyszíneket! 

A helyiséghez tartozó megfelelő számot egyértelműen írja be a 

térképvázlatba! (Vigyázat! Több jelölés van a térképen, mint ahány beírandó települést 

kérünk!) (Minden helyes válaszelem 1 pont!)  

Írja le a pontozott vonalra, hogy miről nevezetesek ezek a helyszínek! 

(Minden helyes válaszelem 1 pont!) 20 pont 

 

 

1. Ménfő:…………………………………………………………………………………... 

2. Mogyoród:………………………………………………………………………………. 

3. Zágráb:………………………………………………..………………………………... 

4. Pozsony:………………………………………………………………………………… 

5. Kerlés:…………………………………………………………………………………. 

6. Vértes:………………………………………………………………………………….. 

7. Vác:…………………………………………………………………………………….. 

8. Csanád:…………………………………………………………………………………. 

9. Esztergom:……………………………………………………………………………… 

10. Székesfehérvár:…………………………………………………………………………. 

 



4. A feladat András királlyal és családjával kapcsolatos. 

(Minden helyes válaszelem 1 pont!) 10 pont 
 

Hogy hívták……. 

 

András édesapját: 

András feleségét: 

Kisebbik fiát: 

Nagyobbik fiát: 

Nagyobbik fia feleségét: 

Idősebb testvérét: 

Fiatalabb öccsét: 

Nagyobbik öccsének fiait: 

 

5. A feladat I. Szent László király törvényeihez kapcsolódik! 9 pont 

Határozza meg, melyik sorszámú törvénykönyv részei az egyes idézetek! Írja az idézetek 

betűjelét a megfelelő oszlopba! (Minden helyes válaszelem 1 pont!) 6 pont 

 

A - Ha valamely férjes asszony lopást követ el, orrát veszítse, és adják el, és minden 

vagyonával együtt, amivel férje halála után más férfihez mehetett volna, bűnhődjék. És ha 

özvegyasszony cselekszi ugyanezt, egyik szemét veszítse, és – kivéve a gyermekeit megillető 

részt – vagyonával bűnhődjék.  

 

B - Ha pedig valamely pap rabszolganőjét vette maga mellé feleség helyett, adja el, és ha nem 

akarná, erőszakkal adják el, és árát vigyék a püspöknek. 

 

C - Ha valaki lopott jószág nyomait követi, hírnököt küldjön előre abba a faluba, melybe a 

nyomok vezetnek, nehogy a falubeliek az állatok kihajtásával megzavarják a követendő 

nyomokat. Ha ezt konokul (mégis) megtennék, fizessék meg az elveszett dolgokat. Ha pedig, 

mielőtt a küldött megérkezik, a falubeliek kihajtják állataikat, ily esetben nyomozók 

kutassanak át minden házat, ahogy nekik tetszik.  

 

D - Ha valamely szabad lopást követ el, és az egyházba menekül, legyen annak az egyháznak 

a szolgája, amelyben menedéket keresett. Az pedig, akinek tanácsára menekült meg, saját 

részét veszítse (ti. a tolvaj szétosztandó vagyonából ). És ha a pap amazt (az odamenekült 

tolvajt ) felszabadítja, helyette legyen az egyház rabszolgája. Azt pedig, ki a lopást elkövette  

(és a pap szabadon bocsátott) adják el más országba, és ha később ide visszatér, szúrják ki a 

szemét. 

 

E - Egyetlen kereskedő se merjen ennek az országnak semelyik határvidékén lovat vagy ökröt 

eladni vagy venni, hanem csupán saját magának. 

 

F - Ha valaki a nemesek vagy vitézek közül más nemesnek a házát megtámadja, és ott harcot 

kezd, s annak feleségét megostorozza, ha elegendő vagyona van, vagyonának kétharmad 

részét adják át a bűntett elkövetéséért, egyharmada pedig feleségének és gyermekeinek maradjon 

meg.  

 

 



I. törvénykönyv II. törvénykönyv III. törvénykönyv 

   
 

Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 3 pont 

 

Mit jelent az asylum-jog? Ismertesd a tartalmát! 2 pont  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Melyik betűjelű törvénycikkhez kapcsolható az asylum-jog? 1 pont 

………………………………………………………………………………………………….. 

6. Milyen tulajdonságokkal rendelkezett Szent László, amiért 

lovagkirálynak tartották? Soroljon fel közülük négyet!  

(Minden helyes válaszelem 0,5 pont!) 2pont 
 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. Hogyan kapcsolódnak az alábbi történelmi tényezők Szent László 

korában történt szentté avatásokhoz? (Minden helyes válaszelem 2 pont!) 10 pont 
 

Elevatio:………………………………………………………………………………………… 

 

1046:…………………………………………………………………………………………….. 

 

1083 …………………………………………………………………………………………….. 

 

Raguza:………………………………………………………………………………………….. 

 

Caritas:………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 



8. Mi kapcsolja össze az alábbi szavakat? Nevezze meg a szavakat 

összekapcsoló történelmi személyt! Írja a nevét a középen lévő üres téglalapba! 

Töltse ki a táblázat üres részeit! (Minden helyes válaszelem 1 pont!) 7 pont 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történelmi jelenségek 
 

 

Történelmi információ 

Pozsony 

 

 

Isztriai-félsziget 

 

 

IV. Henrik 

 

 

Kutesk 

 

 

1087 

 

 

Judit 

 

 

 

 

 

 

Isztriai-félsziget 
 

Pozsony 

IV. Henrik Kutesk 
 

Judit 1087 

 



9. Alkosson a következő két mondat betűiből két, Szent László életével 

kapcsolatos földrajzi helyet! Határozza meg a két földrajzi hely 

jelentőségét! 4 pont  
 

Csibés Ág! Rá várva nagyon sápadt e gyom! 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

10. Ismertesse Szent László király külpolitikáját és hadjáratait! 15 pont  
 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 



…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Összpontszám: 100/ 


