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15. feladat (1 pont) 

 

Röviden vázold a magyar és a cseh uralkodók közötti politikai viszony hatását a magyar 

uralkodónak I. Megújító Kázmér (Kazimierz I. Odnowiciel, született 1016. július 25-én, 

meghalt 1058. november 28-án) lengyel fejedelemre vonatkozó döntését illetően. 

(B források alapján) 

 

16. feladat (1 pont) 

 

Magyarázd meg, hogy az 1079-ben Lengyelországból elmenekült Merész Boleszláv király 

miért Magyarországon keresett menedéket. 

(B források alapján) 

 

17. feladat (1 pont) 

 

Magyarázd meg, hogyan értékelte a krónikaíró Merész Boleszláv királynak – a magyar 

uralkodóval szembeni – magatartását 1079-ben. Állításodat igazold a forrásból vett megfelelő 

idézettel! 

(C források alapján) 

 

18. feladat (1 pont) 

 

Említs meg három, a magyar Árpádház és a lengyel Piasztház képviselői közötti házassági 

kapcsolatot. Az idevonatkozó információt helyezd el az alábbi táblázatban: 

 

 

Házasság 

az Árpádház képviselője 

(férfi vagy nő) 

 

a Piasztház képviselője 

(férfi vagy nő) 

1.   

2.   

3.   

 

 

19. feladat (1 pont) 

 

Határozd meg az I. István magyar király és Orseoló Péter közti rokonsági kapcsolatot! Milyen 

rokoni kapcsolat fűzte őket össze? 

(D források alapján) 
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21. feladat (1 pont) 

 

Magyarázd meg, mi volt az oka a Henryk Dembiński tábornok és a Kossuth Lajos közötti 

vitának! 

(E források alapján) 

 

22. feladat (1 pont) 

 

Ki volt az 1849-ben Krosno és Sanok környékéről Magyarországra indult seregek fővezére? 

Határozd meg az akkori európai uralkodók közötti megállapodást, amelynek értelmében 

kezdetét vette ez az intervenció. 

A. A fővezér neve: ………… 

B. A megállapodás elnevezése, mely alapján sor került erre az intervencióra  ………… 

(G, H, I források alapján) 

 

23. feladat (1 pont) 

 
Döntsd el az alábbi táblázatban olvasható válaszok közül melyik az igaz, melyik a hamis! A 

megfelelő rubrikába írd be hogy igaz-e, vagy hamis. 

 

A. A kolozsvári asszonyok olyan ajándékot adtak a lengyel vezérnek, amely 

az ókori hagyományok szerint a győzelem és a hírnév jelképe. 

 

 

B. Ki a Józef Bem tábornoknak szentelt vers költője, aki elesett a 

szabadságharcban 

 

 

C. Ki annak a szövegnek a szerzője, aki kritikusan értékelte a magyaroknak 

a januári felkeléssel kapcsolatos véleményét? 

 

 

 

24. feladat (20 pont!!!) 

 

A feladat két témakörből áll. Válassz a kettő közül! 

 

I. témakör: Nehéz szomszédság. Jellemezd a török veszély hatását Lengyelország és 

Magyarország politikájára a XVI. és a XVII. században! 

 

II. témakör: Mi volt Lengyelország és Magyarország állásfoglalása a XX. századi 

európai sorsfordító eseményekkel kapcsolatosan? Jellemezd az 1918-1956. közötti 

lengyelországi és magyarországi politikai átalakulásokat! 


