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1. Melyik város közelében alapította Szent Márton Marmoutier kolostorát?
a) Grenoble
c) Albi

b) Lyon
d) Tours

2. Kiknek a térítése közben érte a halál Szent Bonifácot?
a) szvévek
c) frízek

b) alemannok
d) szászok

3. Ki tagadta meg Szűz Máriától az "Istenszülő" címet?
a) Athanasius
c) Arius

b) Nesztoriosz
d) Alexander

4. Kit neveztek "alvás nélküli császárnak"?
a) Justinianus
c) Anastasius

b) Justinus
d) Zénon

5. Az alábbiak közül melyik nem tartozik az avar kagán külső hatalmi jelvényei közé?
a) aranykorbács
c) aranyíj

b) aranytrónus
d) aranyalma

6. Mi volt a foglalkozása Theodóra császárné édesapjának?
a) kígyóbűvölő
c) zsonglőr

b) artista
d) medvetáncoltató

7. Kinek a nevéhez köthető az avar honfoglalás?
a) Krum
c) Baján

b) Kuvrat
d) Aszparuh

8. Mikor halt ki a Karoling ház keleti ága?
a) 911
c) 962

b) 987
d) 943

9. Melyik császár esett el a Hadrianopoliszi csatában?
a) Honorius
c) Valens

b) Valentinianus
d) Aurelianus

10. Melyik király lánya volt Nagy Károly első felesége?
a) avar
c) langobárd

b) frank
d) angolszász

11. Hol tört ki az ún. Stellinga felkelés?
a) Thüringia
c) Szászország

b) Bajorország
d) Burgundia

12. Melyik terület felett nem uralkodtak a VII. század majordomusai?
a) Burgundia
c) Neustria

b) Austria
d) Austrasia

13. Ki tett adományt 509-ben Tours-ban a város védőszentjének, Szent Mártonnak?
a) Klodvig
c) Chlothar

b) Childebert
d) Childerich

14. Melyik egyházi méltóság látta el Nagy Károly korában a kancellári tendőket?
a) Freisingi püspök
c) Saint Denis apátja

b) Regensburgi püspök
d) Cluny-i apát

15. Melyik iskola vezetését látta el Alkuin?
a) Corvey
c) Tours

b) Reims
d) Orleans

16. Hol helyezték el legtöbbször a frank uralkodók a kincstárukat?
a) hálószobájukban
c) ebédlőben

b) istállóban
d) konyhában

17. A beszedett tized hány százaléka illette a püspököket?
a) 25%
c) 50%

b) 0%
d) 10%

18. Mi örökítette meg a roncesvallesi vereség emlékét?
a) Nibelung-ének
c) Kalevala

b) Edda
d) Roland-ének

19. Melyek az ír keresztény egyház legfontosabb alapintézményei?
a) kolostorok
c) plébániák

b) püspöki városok
d) esperességek

20. Melyik gót uralkodónak volt a felesége Galla Placidia?
a) Athaulf
c) Eurich

b) Theoderich
d) Alarich

21. Hogy hívják a germánok közös főistenét?
a) Thor
c) Frega

b) Tyr
d) Wotan-Odin

22. Melyik nép római kereszténnyé térítésében játszott nagy szerepet Szent Márton?
a) vandál
c) langobárd

b) gepida
d) szvéb

23. Milyen napon sikerült legyőzni Poitiersnél az arabokat?
a) kedd
c) hétfő

b) péntek
d) szombat

24. Milyen eredetű az osztrák főváros, Bécs neve?
a) frank
c) avar

b) horvát
d) hun

25. Melyik frank királyt nevezte a frankok krónikása "a mi időnk Nerójának és
Heródesének"?
a) II. Clothar
c) Sigibert

b) I. Dagobert
d) Chilperich

26. Ki alapította a Cluny apátságot?
a) Együgyű Károly
c) III. (Jámbor) Vilmos

b) Szemérmes Boleszláv
d) Szertartásos Péter

27. Melyik fegyvernek felel meg a franciska?
a) szekerce
c) íj

b) lándzsa
d) kopja

28. Ki az alábbiak közül az a híres szerző, akinek a neve megegyezik Szent Benedek
tanítványának a nevével?
a) Hrabanus Maurus
c) Paulus Diaconus

b) Sedulius Scotus
d) Johannes Scotus Eriugena

29. Melyik kifejezés hozható összefüggésbe Szent Márton köpönyegével?
a) kántor
c) káptalan

b) kanonok
d) káplán

30. Mit jelent Martell Károly neve?
a) ásó
c) kard

b) kalapács
d) kasza

31. Melyik volt az elsőként alapított germán királyság Britannia területén?
a) Kent
c) Sussex

b) Essex
d) Wessex

32. Melyik volt az első Szent Patrik által alapított püspökség?
a) Derry
c) Kilmore

b) Ardagh
d) Armagh

33. Melyik zsinaton hangzott el a következő híres felkiáltás: "Péter szólt Leó által!"
a) Efezusi
c) Konstantinápolyi

b) Khalkedoni
d) Níceai

34. Milyen arányban részesültek a frank grófok az állami bevételekből?
a) 100%
c) 10%

b) 25%
d) 33%

35. Ki volt Franciaország első királya?
a) Capet Hugó
c) Fülöp Ágost

b) Szép Fülöp
d) Kövér Lajos

36. Melyik egyházi központ emelkedett érseki rangra 798-ban?
a) Regensburg
c) Köln

b) Aachen
d) Salzburg

37. Milyen haditechnikai újításnak köszönhették az avarok első katonai sikereiket?
a) lándzsa
c) kétélű kard

b) vaskengyel
d) visszacsapó íj

38. Melyik nép emlékét őrzi Lombardia neve?
a) lombardok
c) lusitanok

b) langobárdok
d) latinok

39. Hol került sor Kis Pipin királlyá kikiáltására?
a) Soissons
c) Köln

b) Mainz
d) Herstal

40. Melyik város a burgundok királyi székhelye?
a) Arles
c) Marseille

b) Lyon
d) Genf

41. −rendszert?
a) Hérakliosz
c) II. Justinus

b) Mauricius
d) Honorius

42. Melyik római isten templomának helyén épült Monte Cassino kolostora?
a) Jupiter
c) Mercurius

b) Mars
d) Cassina

43. Ki lett a fent említett monostor templomának a patrónusa?
a) Szent Mihály
c) Szent Márton

b) Szent Perpetuus
d) Szent István

44. Melyik pápát száműzte II. Konsztansz császár a Krím félszigetre?
a) I. (Szent) Márton
c) I. Szilveszter

b) Nagy Szent Gergely
d) I. Leó

45. Melyik ünnepen koronázta a pápa császárrá Nagy Károlyt?
a) Pünkösd
c) Húsvét

b) Karácsony
d) Nagyboldogasszony

46. Melyik császár szülőhelye egyezik meg Szent Benedekével?
a) Vespasianus
c) Traianus

b) Caracalla
d) Nerva

47. Melyik zsinaton ítélték el a monofizita eretnekséget?
a) Jeruzsálemi
c) Khalkedoni

b) Lateráni
d) Níceai

48. Melyik bizánci császár adta a képtisztelet elleni ediktumot?
a) III. Leó
c) II. Jusztinianosz

b) Leontiosz
d) Hérakleiosz

49. Melyik zsinatot nevezte a pápa "rablózsinatnak"?
a) Konstantinápolyi
c) Níceai

b) Efezusi
d) Khalkedoni

50. Ki fordította le gót nyelvre a Bibliát?
a) Oddur Gottskálksson
c) Rotterdami Erasmus

b) Bonifacio Ferrer
d) Wulfila

51. A Római Birodalom melyik provinciájából származott Konstantin császár
édesanyja?
a) Hispania
c) Britannia

b) Pannonia
d) Asia

52. Hol temették el Szent Bonifácot?
a) Salzburg

b) Passau

c) Regensburg

d) Fulda

53. Melyik város latin neve Singidunum?
a) Bukarest
c) Belgrád

b) Szófia
d) Prága

54. Milyen jelzővel illette Nagy Károly életrajzírója az utolsó száz évben uralkodó
Merovingokat?
a) tunya
c) tohonya

b) renyhe
d) henye

55. Ki volt ez a szerző?
a) Einhard
c) Sevillai Szent Izidor

b) Venantius Fortunatus
d) Sulpicius Severus

56. Ki volt a pápa a milánói ediktum kihirdetésének idején?
a) II. Félix
c) Szent Simplicius

b) Symmachus
d) Miltiadész

57. Mi a verduni szerződést követően a nyugati frank területekkel rendelkező király
mellékneve?
a) Kékfogú
c) Jámbor

b) Kopasz
d) Véres

58. Mitől fosztotta meg Kis Pipin az utolsó Meroving uralkodót?
a) szakállától
c) hajától

b) szemevilágától
d) bajszától

59. Melyik szent tanítványa volt a Sankt Galleni kolostor névadója?
a) Szent Kolumbán
c) Szent Boethius

b) Aniane-i Szent Benedek
d) Szent Wolfgang

60. Melyik pápa misekönyve képezte a római liturgia alapját?
a) Szent Bonifác
c) Nagy Szent Leó

b) Nagy Szent Gergely
d) Szent Benedek

61. Melyik pápa örökítette meg Szent Benedek életét?
a) Nagy Szent Leó
c) Szent Hormiszdasz

b) Szent Szimpliciusz
d) Nagy Szent Gergely

62. Kitől vette fel a kereszténységet Klodvig?
a) Szent Aidan
c) Szent Remigius

b) Szent Jeromos
d) Szent Bernát

63. Ki a szerzője a De civitate Dei című műnek?
a) Szent Ambrus
c) Szent Ágoston

b) Szent Tamás
d) Szent Kolumbán

64. Melyik tant ítélték el a III. konstantinápolyi zsinaton?
a) monofizitizmus
c) monothelétizmus

b) nesztorianizmus
d) donatizmus

65. Melyik építmény mintájára épült az aacheni kápolna?
a) Lateráni Bazilika
c) ravennai San Vitale

b) Szent Péter Bazilika
d) Falakon kívüli Szent Pál Bazilika

66. Miről szól a Decretum Gelasianum?
a) a monofiziták elítéléséről
b) a cezaropapizmusról
c) a Szent Péter Bazilika felépítéséről d) a római pápa primátusáról
67. Az alábbiak közül melyik terület képezi az Egyházi Állam alapját?
a) Pentapolisz
c) Szardínia

b) Szicília
d) Beneventói Hercegség

68. Mennyi időre szóltak leggyakrabban a hadba hívó parancsok?
a) 1 év
c) 6 hónap

b) 3 hónap
d) 2 hét

69. Mire vezethető vissza a Capeting elnevezés? Az alábbi feltételezések közül egy
nem igaz. Melyik ez?
a) kapucnis reverendára
c) Szent Márton köpönyegére

b) Krisztus leplére
d) koronázatlan királyságára

70. Mekkora birtokhoz kötötték Nagy Károly korában a gyalogos katonai szolgálatot?
a) 8<
c) 2<

b) 3<
d) 6<

71. Honnan származó néppel azonosítják az avarokat?
a) Egyiptom
c) India

b) Kína
d) Szíria

72. Melyik nép uralkodója volt Balambér?
a) alán
c) hun

b) szkíta
d) gót

73. Nagy Károly az istenítélet mely humánusabb fajtáját próbálta bevezetni?
a) tűzpróba

b) tetemre hívás

c) keresztpróba

d) vízpróba

74. Az alábbi szentek közül ki hozható összefüggésbe a szerzetesi megújulással?
a) Aniane-i Szent Benedek
c) Szent Celesztin

b) Szent Kozma
d) Szent Bernát

75. Ki az angolszászok történetírója?
a) Paulus Diaconus
c) Tours-i Gergely

b) Eugippus
d) Beda Venerabilis

76. Melyik városban rendezték be fővárosukat a langobárdok?
a) Bologna
c) Velence

b) Pavia
d) Róma

77. Mi okozta a Hagia Sophia kupolájának beomlását?
a) rossz tervezés
c) villámcsapás

b) gyors építkezés
d) szélvihar

78. Melyik néphez tartozott a római hadsereg fővezére, Stilicho?
a) vandál
c) gepida

b) keleti gót
d) szvév

79. Melyik királyságban működött az a Martianus Capella, aki először említette a hét
szabad művészetet?
a) Vandál
c) Burgund

b) Nyugati Frank
d) Keleti Frank

80. Mi volt Uldin hun vezér "karácsonyi ajándéka" Arkadiosz császárnak?
a) egy arany íj
c) egy levágott fej

b) egy ezüst edény
d) egy levágott kéz

81. Melyik gót uralkodó szenvedett vereséget a bizánci császár hadvezérétől,
Narsestől?
a) Totila
c) Hilderich

b) Vitigis
d) Theodehad

82. Az alábbi hadvezérek közül ki állt barátságban Attilával?
a) Anthemiosz
c) Aetius

b) Galla Placidia
d) Honorius

83. Ki írta meg a gótok történetét?
a) Ammianus Marcellinus
c) Florus

b) Cassiodorus
d) Florentinus

84. A következő országok közül melyik területén található Raetia?
a) Hollandia
c) Luxemburg

b) Belgium
d) Svájc

85. Az alábbiak közül melyik város a vizigót királyság központja?
a) Bordeaux
c) Barcelona

b) Tolosa
d) Narbonne

86. Melyik nép hozható kapcsolatba a Nibelung énekkel?
a) langobárd
c) gepida

b) gót
d) burgund

87. Mivel azonosítható az alábbiak közül a Codex Euricius?
a) vizigót törvénykönyv
c) langobárd törvénykönyv

b) császári rendeletgyűjtemény
d) zsinati határozat

88. Milyen jelentésű a germán uralkodók nevében előforduló "rik" szóelem?
a) király
c) katonai vezető

b) szolgáló
d) főpap

89. Milyen rokoni kapcsolatban állt Attila Bédával?
a) testvére
c) nagyapja

b) fia
d) apja

90. Hol aratott döntő győzelmet Theoderich Odoaker felett?
a) Velence
c) Vicenza

b) Ravenna
d) Verona

91. Melyik hadvezér nevéhez fűződik az észak-afrikai Vandál Királyság felszámolása?
a) Belizar
c) Thrasamund

b) Hunerich
d) Geiserich

92. Melyik hunok elől menekülő város lakói alapították Velencét?
a) Aquileia
c) Lucca

b) Messina
d) Pisa

93. Kinek a fia volt az utolsó nyugat-római császár?
a) Oidipus
c) Julius Nepos

b) Orestes
d) Cornelius Nepos

94. Milyen cím birtokában uralkodott Theoderich a római lakosság felett?
a) néptribunus
c) pontifex maximus

b) patrícius
d) cenzor

95. Az alábbi melléknevek közül, melyik tartozik a képrombolás kori Bizánc
császárához?
a) Trágyanevű
c) Bosszúálló

b) Kékfogú
d) Átkozott

96. Ki egyesítette utoljára a frank területeket?
a) Róbert
c) III. (Vastag) Károly

b) Lothar
d) V. Lajos

97. Mi biztosítja a német szent lándzsa ereklye erejét?
a) Krisztus keresztjének hasítéka
c) Péter bárkájának szálkája

b) Krisztus keresztjének szege
d) olajág az Olajfák hegyéről

98. Ki lett III. Ottó nevelőjéből?
a) XV. János
c) II. Szilveszter

b) V. Gergely
d) XIV. János

99. Ki Írország védőszentje?
a) Szent Brigitta
c) Szent Tamás
100.
a) 17
c) 23

b) Szent Patrik
d) Sienai Szent Katalin

Hány évig tartottak a frankok szászok elleni hadjáratai?
b) 32
d) 42

