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Keresztes háborúk, lovagrendek

TESZT

60 perc

Név: ________________________________________
Iskola neve: __________________________________
Javító tanár neve: _____________________________

1. feladat
Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb válaszát írja a képek alatti pontozott vonalra!
(Ügyeljen arra, hogy válasza világos, egyértelmű legyen!) (Elemenként 1 pont)

A)

B)

C)

D)

E)
5 pont

2. feladat
Egészítse ki a táblázat betűkkel jelölt hiányzó részeit! (elemenként 0,5 pont)
Hanyadik hadjárat?
(betűvel írja!)

VII. Lajos francia király

a)

A hadjárat
kezdetének éve
b)

IX. Lajos francia király

c)

d)

II. Frigyes német-római császár

e)

f)

II. András magyar király

g)

h)

I. Barbarossa Frigyes

i)

j)

Dandolo velencei dózse

k)

l)

A hadjárat vezetője

6 pont
3. feladat
Magyarázza meg tömören, világosan az alábbi fogalmakat! (elemenként 1 pont)
a) tarida: .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
b) Kiddush ha-Scherm: .................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
c) szaracén byzantius: ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
d) dime: ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
e) sénéchal: ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5 pont

4. feladat
Írja az alábbi információk mellé, hogy mely lovagrendre vonatkoznak! (elemenként 0,5 pont)
Információ

Lovagrend neve

a) Jelképük a fekete kereszt volt, fehér köpennyel.
b) Eredetileg leprások ápolására alakult közösség volt.
c) A rend alapítója egy burgundiai lovag volt, tagja fehér köpenyen
vörös keresztet viseltek.
d) Jelképük a nyolcsarkú fehér kereszt volt, központjuk egy
konstantinápolyi épület mintájára épült.
e) A rendet spanyolok alapították, nevét a Jeruzsálem előtt
emelkedő hegyről kapta.
f) I. Alfonz portugál király lovagi testülete.
g) A latin keresztények Jakab apostolhoz köthető zarándokhelyéről
elnevezett rend.
h) Hódításra, és a pogányok megtérítésére, Albert livóniai püspök
kezdeményezésére létrejött rend.
i) A rend pozícióit nagyban segítették a befolyásos világi férfiak és
nők, a lovagok sajátos „baráti köre”.
j) A rend szabályzatának teljes szövegét csak a legfőbb tisztségviselők ismerték, a rendbe történő felvétel szigorú határozatokkal járt.
5 pont

5. feladat
1. Nevezze meg (teljes névvel), mely keresztes államokat jelölik a betűk! (elemenként 1 pont)

A)

……………………………………………………

B)

……………………………………………………

C)

……………………………………………………

D)

……………………………………………………

A.

B.

C.

D.

4 pont

6. feladat
Alkosson helyes párokat! A megfelelő helyszíneket írja be a megadott épületek mellé!
(elemenként 1 pont)
Helyszínek: Jeruzsálem, Akkon, Betlehem, Sion-hegy, Tripolisz, Tarszosz, Olajfák hegye, Getszemáni kert
Épület

Helyszín

a) Mennybemenetel kápolna
b) Szűz sírja kápolna
c) Születéstemplom
d) Szent Pál székesegyház
e) Szent András templom
f) Szent Anna templom
g) Utolsó vacsora templom
7 pont
7. feladat
Egészítse ki ismeretei alapján az alábbi mondatokat! Írja válaszát a hiányzó, pontozott részre!
(elemenként 1 pont)
Az első keresztes hadjárat idején (a) ……………………..………(név) magyar király csapatai több nyugati
keresztes seregrészt szétvertek. II. András a magyar fennhatóság érvényesítésének érdekében telepítette le
(b) ……………………………ban/ben (évszám) a Német Lovagrendet a (c) ………………………………ban/ben (terület). Az V. keresztes hadjárat első csapatai mintegy (d) …………………………….(szám)
hajón indultak Keletre, de csak 1218 tavaszán szálltak partra (e) …………………….városánál. A tényleges
katonai akciók (f) ………………………(hely) várának a megtámadásával indultak el, ami már kezdettől
fogva szerepelt a haditervekben. A szentföldi örökség fontos csoportját jelenti az az

(g)

……………………………….(lelet) gyűjtemény, amely 1982-ben került a Nemzeti Múzeumba. A hazafelé
választott

úton

II.

András

Tarszoszban,

Leó

örmény

király

leányát

saját

fiával,

……………………………(név) herceggel jegyezte el.
8 pont

(h)

8. feladat
Válaszoljon az egyes leírásokhoz kapcsolódó két-két kérdésre! (elemenként 1 pont)
Bizánci hercegnő, aki megírta az első keresztes hadjárat történetét.
a) Ki a fenti személy?

Név:

b) Melyik uralkodóház tagja volt?

Dinasztia:..................................................................

......................................................................

A XII. században a legjelentősebb keresztes állam női társuralkodója, II. Balduin leánya.
c) Kiről szól a leírás?

Név:

......................................................................

d) Mikor alapították ezt a keresztes
államot?

Év:

......................................................................

VII. Lajos francia király felesége, aki elkísérte férjét a Szentföldre, az első „keresztes turista”
e) Nevezze meg, kiről szól a fenti mondat!

Név:

......................................................................

f) Ki volt a leírásban olvasható hölgy
második férje?

Név:

......................................................................
6 pont

9. feladat
A feladat a Szentföld gazdaságával kapcsolatos. Nevezze meg, milyen késztermékre vonatkoznak az
alábbi meghatározások!
(elemenként 1 pont)
a) E termék az egyik legjelentősebb hasznot adta, nagy mennyiségben exportálták, előállításának központja
Tűrosz volt. Akkonban is volt egy nagy gyár, de több part menti városban is működtek üzemek.
Termék neve:

……………………………….

b) Bejrút és Tripolisz környékén már a VI. század vége óta folyt e termék alapanyagának előállítása. Türosz
nevezetes volt a zendado vagy cendal néven ismert termékeiről.
Termék neve:

………………………………

c) Európában főként egyházi célra használt termék, melynek alapanyagát Jeruzsálem környékén
termesztették nagy mennyiségben. Amikor a muszlimok visszafoglalták a területet, előállítása lehanyatlott.
Termék neve:

………………………………

d) A zsidók számos városban, különösen Türoszban és Antiokhiában gyártották exportra ezt a terméket, de
sikerük érdekében meg kellett küzdeniük az egyiptomi konkurenciával.
Termék neve:

………………………………
4 pont

