
Írja a meghatározás mögé, kire vonatkozik! Egy személy többször is szerepelhet. 

 

Ókori Kelet 

a) Egyiptomi fáraó, akinek az uralkodása alatt érte el a birodalom 

 legnagyobb kiterjedését. ______________ 

b) Zsidó király, aki az első templomot felépíttette. ______________ 

c) Óbabiloni uralkodó, az első írott törvények az ő nevéhez fűződnek. ______________ 

d) Az Ószövetség első 5 könyve az ő nevéhez fűződik. ______________ 

e) Perzsa uralkodó, aki először ütközött meg Athénnal. ______________ 

f) Indiai filozófus, aki a boldogsághoz vezető utat a vágyakról 

való lemondással találta meg. ______________ 

g) Isten neki adta a tízparancsolatot. _______________ 

h) Kínai filozófus, aki az ősi hagyományhoz azokba ágyazva 

i) fogalmazta meg tanításait. _______________ 

 

Ókori Hellász 

a) Reformjaival eltörölte az adósrabszolgaságot.   _____________  

b) Területi alapon szervezte meg a képviseleti rendszert (phüle reform).   _____________  

c) Görög hadvezér, aki legyőzte a perzsákat Marathonnál. ______________ 

d) Görög szobrász, aki az olimpiai Zeusz szobor megalkotója. ______________ 

e) A görög-perzsa háborúk történetírója, a történetírás atyja. ______________ 

f) Makedón uralkodó, aki legyőzte a Perzsa birodalmat. ______________ 

g) Hivatali ideje alatt élte az athéni demokrácia a fénykorát. ______________ 

h) Az athéni népet jövedelem szerint osztotta csoportokba. ______________ 

i) Spártai király, aki a thermopülai szorost védte. ______________ 

j) Filozófus, akinek a munkássága a középkorban is meghatározó. 

      Az ő nevéhez fűződik a logika tudománya. ______________ 

k) Filozófus, aki az ideák világát tekintette felsőbbrendűnek. ______________ 

 

 Ókori Róma 

a) Néptribunusként a Licinus-féle földtörvényt akarta felújítani.  _____________  

b) A dominátus létrehozója.  _____________  

c) Caesar triumvir társa, majd ellenfele Pharsalosnál.  _____________  

d) Rómát támadó pun hadvezér; Zamanál győzték le.  _____________  

e) Az ő reformjai után jön létre a zsoldoshadsereg. ______________ 

f) Élethossziglani diktátora volt Rómának. _____________ 

g) Ő engedélyezte a keresztény vallást a birodalomban. ______________ 

h) A ”térítő apostol”, aki Jézus tanításait 2 ponton újra értelmezi. _______________ 

i) A szenátori rend politikusa, aki a néppártiakat halállistákon  

íratta össze. _______________ 

j) A principátus kialakítója. 

k) Caesar hadvezére, a második triumvirátus tagja,  

aki az actiumi csata után öngyilkos lett. _______________ 

l) Róma első püspöke, akire a hagyomány szerin Jézus  

a földi egyházát alapította. ________________ 

m) Hun király, aki a Catalaunumnál megütközött a rómaiakkal. ________________ 

 

 


