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Fontos tudnivalók 
Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon – javítás esetén is!   

Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre álló 
helyet!  

Csak annyi válaszelemet írjon, amennyit a feladat kér! (Ha többet ír, a beírás sor-
rendjében értékeljük válaszait.) 

Kérjük, kék színű tollat használjon! 
 

A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! 

• Olvassa el figyelmesen a feladatokat!  

• Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait!  

• Tanulmányozza a feladatokhoz kapcsolódó forrásokat (kép, ábra, szöveg, térkép)! 

• Használja minden feladat megoldásához a megengedett segédeszközöket: a középis-
kolai történelmi atlasz térképeit és a helyesírási szótárt! A személyek, topográfiai 
adatok és fogalmak csak pontos helyesírással értékelhetők! 

• Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le!  

 
A szöveges, kifejtendő feladatok kidolgozásakor az alábbi munkamenetet javasoljuk: 
 

1. Helyezze el időben és térben a feladatban megjelölt problémát! 

2. Használja föl a feladat megértéséhez a forrásokat, illetve a középiskolai történelmi at-
laszt! 

3. Gyűjtse össze azokat az általános fogalmakat (pl. fejlődés, változás, termelés), illetve  
az adott korszakhoz kapcsolódó fogalmakat (pl. várjobbágy, céh, személyi kultusz), 
melyekkel az adott probléma bemutatható! 

4. Építse be fogalmazásába a forrásokból megszerezhető információkat, következtetéseket!  

5. Ha szükséges, készítsen vázlatot, illetve piszkozatot! 

6. Tárja föl a probléma előzményeit, okait, következményeit! 

7. Fogalmazzon meg feltételezéseket, magyarázatokat! 

8. Építse be mondanivalójába önálló ismereteit (pl. nevek, évszámok), nézőpontját, véle-
ményét! 

9. Ügyeljen arra, hogy mondatai világosak legyenek! 

10. Szerkessze meg szövegét, és figyeljen a helyesírásra is! 

 
Tájékoztatásul: 

Az esszék javításának szempontjai:  

• a feladat megértése, 

• megfelelés a tartalmi követelményeknek, 

• a válasz megszerkesztettsége, logikussága, nyelvhelyessége és helyesírása. 

Eredményes munkát kívánunk! 
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I. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 
 

1. A feladat az ókori keleti civilizációkkal kapcsolatos.  
Döntse el, hogy melyik fogalom köthető a felsoroltak közül a forrásrészlethez! Írja a 
megfelelő fogalom sorszámát a forrásrészlet alatt található négyzetbe! Egy 
forrásrészlethez egy fogalom tartozik, két fogalom kimarad. (Elemenként 1 pont.)  
 
Fogalmak:  
 
1. brahmanizmus    2. buddhizmus     3. despotizmus     4. dominatus     5. monoteizmus 
 
a) „Az Úr ezeket jelentette ki: Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom 
földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem.” 
 

 

 
b) „[A fáraó] igazgatta a két országot sok évig. […] A déli és az északi [területek] 
nagyjai eljöttek hozzá, s kitárták karjaikat közeledésekor. Dicsőítették őt mint istent. 
Parancsa szerint tettek meg minden elintézendő dolgot […].” 
 

 

 
c) „Két véglet létezik, amelyet nem szabad annak szolgálni, aki lemond a világról. 
Melyik az a kettő? Az egyik a vágyak vezérelte élet, a vágyhoz, az élvezethez való 
ragaszkodás. […]. A másik az önsanyargatásban eltöltött élet.” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 pont  
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2. A feladat az Oszmán Birodalom terjeszkedéséhez kapcsolódik. 
Állapítsa meg, hol történtek az alábbi események! Írja a térképen látható, csillaggal jelölt 
helységek közül a megfelelőnek a számát a táblázatban található leírásokhoz! Egy helység 
kimarad. (Elemenként 1 pont.) 
 

 
 
 

Esemény leírása Helység 
sorszáma 

a) Két csata is zajlott ezen a helyszínen, az elsőben a szerb vezetésű 
balkáni erők vesztettek az oszmánokkal szemben, a másodikban Hunyadi 
János csapatai. 

 

b) Görög, itáliai és szerb védők két hónapig tartották a várost, de az 
nyugati segítség híján elesett, majd a szultán székhelyévé tette. 

 

c) Luxemburgi Zsigmond vezetésével nemzetközi, főleg francia 
lovagsereg tett kísérletet az oszmánoknak a Balkánról való kiszorítására, 
de vereséget szenvedtek. 

 

d) Az oszmánok által ostromlott vár felmentése jelentős keresztény 
győzelemmel zárult, amiben szerepe volt a pápa felhívására meghirdetett 
keresztes hadjáratnak is. 

 

 
 
 
 
 

4 pont  
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3. A feladat a IX–X. századi magyar történelemmel kapcsolatos. 
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
 
 „Sátraik (boltos jurtáik) vannak, és együtt vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld 
vegetációval. Bárhova is mennek, együtt utaznak egész rakományukkal és 
raktárukkal […].” (Ibn Ruszta, arab földrajztudós)  
 
a) Nevezze meg szakkifejezéssel a fenti forrásban körülírt életmódot! 

………………………………………………………….. 
 „Főnökük neve Kende. Ez azonban csak névleges címe királyuknak, minthogy azt az 
embert, aki királyként uralkodik felettük, Gyulának hívják. Minden magyar a Gyula 
nevű főnökük parancsait követi a háború dolgában, a védelemben és más 
ügyekben.” (Ibn Ruszta, arab földrajztudós)   
 
b) Nevezze meg szakkifejezéssel a fenti forrásban körülírt hatalmi rendszert! 

………………………………………………………….. 
 
 „[…] a besenyők rátörtek a türkökre [értsd: magyarokra], és fejedelmükkel […] 
együtt elűzték őket. A türkök tehát megfutamodván földet kerestek, ahol 
megtelepedhetnének, s odaérkezvén elűzték Nagy Moravia [Morvaország] lakóit, s 
megszállták azok földjét, amelyen a türkök most is mindmáig laknak.” 
(Bíborbanszületett Konstantin, bizánci császár) 
 
c) Melyik évben került sor a fenti forrásban említett „megfutamodásra”? 

……………………………. 

d) Melyik területen került sor a fenti forrásban említett besenyő támadásra? Karikázza 
be a helyes válasz sorszámát! 
 
1. Etelköz 
2. Kárpát-medence 
3. Levédia 
4. Magna Hungaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 pont  
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4. A feladat a barokk stílussal kapcsolatos. 
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
 

 
Andrea Pozzo: A jezsuita misszió allegóriája a római 

Szent Ignác-templom mennyezetfreskóján 
 
a) Karikázza be az idézetek közül annak a sorszámát, amelyik a barokk stílusnak a 
freskón is megfigyelhető jellegzetességeit írja le! 
 
1. „Az uralkodói hatalom – javarészt politikai célzatú – törekvése tükröződik vissza 
az egyre magasabbra nyúló, egyre tágasabb teret nyitó csúcsíves tetőzetekben és a 
mind könnyedebbé váló, a boltozatot végül már nem is tartó, csupán körülvevő 
falakban.” (Jesús Massip Fonollosa, művészettörténész) 
 
2. „Először történt meg, hogy egy európai művészeti irányzat […] széles körben tért 
hódított, és közben mégis egységes tudott maradni. Ennek okát egyrészt a 
szerzetesrendek hatásában kell keresnünk, […] másrészt a művészek szabad 
helyváltoztatásában.” (Eduard Carbonell Estellé, művészettörténész) 
 
3. „A képzőművészetekre és a színházra egyaránt kettős szerepet osztottak: le kellett 
nyűgözniük, el kellett kábítaniuk az alattvalókat, ugyanakkor ideológiai tartalmakat 
kellett közölniük. […] [Éppen ezért ez a stílus] először mindig a néző érzékeit ragadja 
meg; színpadias pátosza, […] dinamikus formái hatni akarnak, meggyőzni, az 
érzelmeket megmozgatni.” (Rolf Toman, művészettörténész)  
 
4. „Rajongással tekintettek a klasszikus ókorra, […]. A görögök és a rómaiak 
utánzására való törekvés az építészetben kimondottan feltűnő. […] A […] kultúra 
másik megkülönböztető jegye abban állt, hogy a középkorival ellentétben világi 
jellegű volt.” (Peter Burke, kultúrtörténész)  
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b) Karikázza be annak a személynek a sorszámát, akinek udvarában jellemző volt a 
barokk képzőművészet! 
 
1. XIV. Lajos francia király 
2. VII. Gergely pápa 
3. I. Napóleon francia császár 
4. Lorenzo Medici 
 
c) Karikázza be annak a képnek a sorszámát, amelyen barokk stílusú templombelső 
látható! 
1. 

 
A kölni dóm 

2. 

 
A római Sant’Agnese in Agone templom 

 
3. 

 
A tournus-i Saint-Philibert apátsági templom 

 
4. 

 
A reimsi katedrális 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 pont  
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5. A feladat Mária Terézia uralkodásához kapcsolódik. 
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
 

„Az úrbérszabályozási példányokba kifejezetten és határozottan írassék be mind a 
telki állomány, mind pedig az, hogy az igásrobotot két vagy négy igával [igavonó 
állattal] kell-e teljesíteni, és az, hogy a kilencedet természetben vagy milyen 
egyenértékben kell leróni, mert a nyomtatott úrbéri iratban nem lehet belefoglalni az 
alattvalók meg nem határozott és feltételektől függő szolgáltatásait, és végül a megye 
hiteles pecsétje alatt adassék ki a községeknek. […] 
Minden egésztelkes jobbágy köteles lesz az úrbérszabályozás értelmében hetenként 
egy napi négyigás robotot teljesíteni az úrnak, ahol azonban mostanáig két igával 
szokták teljesíteni az igásrobotot, azokon a helyeken az igásrobot kötelezettségét 
ezután is két igával fogják teljesíteni. […] 
Végül a kilencedszolgáltatással kapcsolatban szintén pontosan és kellően meg kell 
majd vizsgálni - s erről az alattvalók, s ha szükséges a szomszédok vallomásait is ki 
kell venni -, vajon a kilencedszolgáltatás eddig természetben vagy egyenértékben 
volt-e szokásban vagy sem. És ahol úgy fognak értesülni, hogy eddig a természetbeni 
kilencedszolgáltatás volt szokásban, azokon a helyeken az alattvalóknak ezután is 
természetben kell majd a kilencedet a földesúrhoz beszolgáltatni. Ahol azonban a 
kilencedszolgáltatás nem volt szokásban, ott minden egyes faluban és helységben a 
parasztok tetszésére kell majd bízni, hogy a kilencedet ezután természetben vagy 
egyenértékben kívánják-e adni. De a végrehajtó bíráknak szorgos igyekezettel arra 
kell majd törekedniük, hogy jó móddal rávehessék a jobbágyokat a természetbeni 
kilencedszolgáltatásra, hogy ily módon ebben a szolgáltatásban is egyöntetűség 
legyen és vezettessék be.” (Mária Terézia úrbéri rendelete, 1767) 
 

a) Melyik állítás igaz? Húzza alá a megfelelő választ! 

1. Az úrbéri rendelet az egész országban teljes mértékben egységesítette a jobbágyok terheit. 
2. Az úrbéri szabályozást településenként kellett elkészíteni. 
3. Az úrbéri szabályozás minden jobbágyi teherre kiterjedt. 
b) Fogalmazza meg saját szavaival, mit jelent az, hogy a kilencedet „egyenértékben kell 
leróni”! 

………………………………………………………………………………………………… 
c) A jobbágy összes terményének hány százalékát jelentette a kilenced? 

…………………………… 

d) Mitől függött az úrbéri rendelet értelmében, hogy a jobbágynak hány nap igás- vagy 
gyalogrobotot kell teljesítenie? 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 pont  
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6. A feladat az ipari forradalmakhoz kapcsolódik. 
Döntse el, hogy a képeken látható találmányok az első vagy a második ipari 
forradalomhoz kapcsolhatók-e! Írjon X jelet a táblázat megfelelő mezőjébe!  
(Elemenként 1 pont.) 
 

Képek betűjele Első ipari forradalom Második ipari 
forradalom 

a)   
b)   
c)   
d)   

 

a)  b)  
 

c)                    d)  
 

 
 
 
7. A feladat Magyarország reformkori történetével kapcsolatos. 
Döntse el a Széchenyi István beszédére vonatkozó állításokról, hogy igazak vagy 
hamisak-e! Tegyen X jelet a táblázat megfelelő oszlopába! (Elemenként 1 pont.) 
 

„Legyen szabad […], tisztelt gyülekezet, előterjesztenem itt, mi lebegett én előttem, 
és mily célnak elérése után sóvárgott én lelkem, mikor […] kedvezőbb sorsomnál 
fogva nekem is jutott azon szerencse: e jelen intézet felállításához járulhatni némileg. 
Legyen szabad pedig legfőképp azért tárni itt fel most keblemet Akadémiánk 
hivatása fölött őszintén és határozottan, mert […] veszély, nagy veszély fenyegeti 
még mindig, sőt növekedőleg fajtánk nyelvét s ezáltal nemzetiségünket, minél 
drágább kincsünk nincs […]. 

4 pont  
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A magyar mélyen aludt. Eközben nyelvét felejté, nemzeti színét veszté. Sok azt 
hitte, nem eszmél már fel többé, s el van olvasztva. De a magyar felébredt; mily 
halovány színben, mily torzalakban, ki-ki előtt ismeretes. […]  

Gazdagítsuk tehát tiszta, határozott szavakkal a haza nyelvét, […] járuljunk 
[hozzá] ahhoz, hogy Magyarország […] jó egészségű, boldog, dicső és hatalmas 
legyen!” (Széchenyi István akadémiai beszéde, 1842) 

 

Állítás Igaz Hamis 

a) A beszédben Széchenyi utalt 1825-ben, az országgyűlésen tett 
felajánlására.  

  

b) Széchenyi az Akadémia legfontosabb feladatának a 
nyelvművelést tekintette. 

  

c) Széchenyi beszéde a „nyelvében él a nemzet” gondolatát tükrözte 
vissza.  

  

d) Széchenyi beszédének elhangzásakor már a magyar volt 
Magyarország államnyelve. 

  

  

4 pont  

 

8. A feladat a XX. század második felének gazdaságtörténetével kapcsolatos. 
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! 
 
„Térjünk vissza a termelőeszközök magántulajdonához? […] Vissza a szabad 
versenyhez és a szabad munkaerőpiachoz? Nem és nem, a kapitalizmushoz nincs 
visszaút. A piacgazdaság, bármilyen jelzőkkel illessék is, képtelen megfelelni a 
szocializmus lényegének, azaz annak, hogy mindent az emberek jóléte érdekében 
kell tenni. Ehhez egységes gazdaság- és társadalompolitika kell, és ez csak egy 
dologra alapulhat: a szocialista tervgazdálkodásra.” (A keletnémet kommunista párt 
lapja, 1989. január) 
 
a) A szocialista rendszerek mely törekvésével indokolja a cikk a tervgazdálkodás 

helyességét? (1 pont) 
………………………………………………………………………………………………… 
 
b) A kapitalizmus mely jellemző összetevőit tekinti károsnak a cikk? Írjon két példát! 

(Elemenként 0,5 pont.) 
 
- ……………………………………………………………… 
 
- ……………………………………………………………… 
 

c) Az aláhúzott részben a szerző a Nyugat-Európában (különösen az NSZK-ban) az 
1950-es évek óta jellemző gazdasági rendszerre utalt. Melyik jelzőre gondolhatott? 
Karikázza be a helyes válasz sorszámát! (1 pont) 

 

1. állami 
2. nemzeti 
3. polgári 
4. szociális 
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d) Alátámasztják-e az alábbi táblázat adatai az eredmények tekintetében a cikk 
érvelését? Válaszát indokolja egy mondattal! (1 pont) 
 

Az NDK és az NSZK hozzájárulása az egységes 
Németországhoz az egyesüléskor

ország lakosság 
(%)

személygép
kocsi (%) 

légszennyezés 
(%)

NDK 21 8 56 
NSZK 79 92 44 

 
……………………………………………………………………………………………… 

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

4 pont  

 
9. A feladat a két világháború közti magyar társadalommal kapcsolatos. 
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
 

Az egyes társadalmi rétegek aránya a népességen belül és az egy főre jutó jövedelem 
megoszlása társadalmi rétegek szerint Magyarországon 1930–31-ben 

 A teljes 
népességen 

belüli arány (%) 

Egy főre jutó 
havi jövedelem 

(pengő) 

Jövedelem az 
átlaghoz  

(534 pengő=100%) 
viszonyítva (%) 

 
1. Nagybirtokosok és 
nagypolgárok 

0,6 17 800 3 335 

2. Középosztály 
 

18,2 1 050 197 

3. Parasztok 10–100 
kataszteri holdas birtokkal 

8,6 432 81 

4. Bányászok és kohászok 
 

1,3 427 80 

5. Ipari és közlekedési 
munkások 

21,9 376 71 

6. Önálló kisiparosok 
 

5,4 320 60 

7. Ipari napszámosok 
 

2,6 250 47 

8. Parasztok 1–10 kataszteri 
holdas birtokkal 

20,1 227 43 

9. Mezőgazdasági cselédek 
 

6,9 205 38 

10. Mezőgazdasági 
napszámosok 

14,4 183 34 
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a) Nagyjából hányszoros különbség volt a legnagyobb és legkisebb jövedelmű rétegek 
átlagjövedelme között? Karikázza be a helyes válasz sorszámát! 
 

1. 10-szeres 
2. 33-szoros 
3. 100-szoros 
4. 3300-szoros 
 

b) Melyik állítás nem igaz az alábbiak közül? Karikázza be a megfelelő válasz sorszámát! 
 
1. Az átlagosnál alacsonyabb átlagjövedelemmel rendelkező rétegek tagjai a társadalomnak 
több mint 80 százalékát tették ki.  
2. A középosztály jövedelmét tekintve közelebb állt az arisztokráciához mint a módos 
parasztokhoz.  
3. A mezőgazdaságból élők együttesen nagyjából a népesség felét alkották.  
4. Az iparban és a közlekedésben dolgozók a népesség közel egyharmadát tették ki.  
 
A következő források egy-egy társadalmi csoportra vonatkoznak. A táblázatban 
szereplő társadalmi rétegek közül melyikbe sorolhatók be ezek a csoportok? Írja a 
megfelelő rétegeknek a táblázatban olvasható sorszámát a források után! 
 
c) „[A tanyatelken] nagyobbfajta tanyaépület áll sokféle és terjedelmes gazdasági 
épületekkel. […] A gazda családjának munkaereje általában nem foglalkozik teljesen 
ebben a tanyai gazdaságban. Mindenesetre részt vesz benne a gazda, ő vezeti a 
gazdaságot, de tényleges munkát már nagyon kevés esetben végez.” (Erdei Ferenc, 
szociológus, író)  

 

 
d) „Bartha Béla m[agyar] kir[ályi] rendőrfőtanácsos és neje Hofbauer Edit tudatják, 
hogy Edit leányukat Tejfalusy Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank ellenőre, néhai Dr. 
Tejfalusy Béla kir[ályi] ítélőtáblai bíró és neje néhai Krimszky Józsa fia március hó 14-
én […] vezeti oltárhoz […].” (Esküvői meghívó) 

 

 4 pont  

 
10. A feladat az 1956-os forradalomhoz kapcsolódik. 
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
 
„Egész helyzetünket az dönti el, hogy a kétszázmilliós Orosz Birodalomnak mi a 
szándéka a határainkon belül lévő katonai erejével. […] Ne tévesszük szem elől, hogy 
az országban lefolyt harc nem forradalom volt, hanem szabadságharc. 1945-től egy 
vesztett, számunkra céltalan háború után erőszakkal épült ki az itteni rendszer, 
amelynek örökösei most a tagadás és a megvetés izzó bélyegét ütik annak minden 
porcikájára. A rendszert az egész magyar nép söpörte el. Az örökösök ne kívánjanak 
erről még egy bizonyosságot. […] A bukott rendszer örököseinek eddigi leleplezései 
feltárták, hogy a törvényes felelősségre vonásoknak független és pártatlan bíróság 
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útján kell bekövetkeznie. Magánbosszúkat el kell kerülni. A bukott rendszer részesei 
és örökösei külön felelősséget viselnek saját tevékenységükért, mulasztásukért vagy 
helytelen intézkedéseikért. […] Mint a katolikus egyház feje kijelentem, hogy […] 
nem helyezkedünk szembe a történelmi haladás igazolt irányával. Azt a magyar nép 
természetesnek találja, hogy nagy múltú és nagy értékű intézményeinkről 
gondoskodni kell.” (Mindszenty József rádióbeszéde, 1956. november 3.) 
 
a) Mi volt a tisztsége Mindszenty Józsefnek a beszéd elmondásakor? Húzza alá a 
megfelelő választ! 

1. római pápa  2. esztergomi érsek          3. pannonhalmi főapát 

b) Nevezze meg azt a miniszterelnököt, akinek a kormányát Mindszenty József a 
„bukott rendszer örökösének” tekinti! Vezeték- és keresztnevet is írjon! 

 ……………………………………………… 

c) Mit ért Mindszenty József „nagy múltú és nagy értékű intézményeink” kifejezésen? 
Húzza alá a megfelelő választ! 

1. földbirtokokat     2. iskolákat  3. püspökségeket 
 

3 pont  

 
11. A feladat a harmadik világ problémáihoz kapcsolódik. 
A grafikonok és a diagramok a szövegben leírt válsággal kapcsolatos jelenségeket 
mutatnak be. Rendelje a grafikonokhoz és diagramokhoz a válság felsorolt okai közül a 
megfelelőt! Írja annak az oknak a sorszámát a kipontozott vonalra, amelyik a grafikonon 
vagy diagramon ábrázolt jelenséggel kapcsolatos! Egy ok kimarad. (Elemenként 1 pont.) 
 
„Tavaly a fejlődő országok élelmiszerimportja 25 százalékkel drágult, mivel az 
élelmiszerárak emberöltőnyi ideje ismeretlen magasságokba szöktek. A kukorica ára 
megduplázódott két év alatt. A búza ára 28 éve nem volt ilyen magas. Az 
áremelkedések már most nyugtalansághoz vezettek sok helyen, Haititől Egyiptomig. 
Több ország rögzítette az élelmiszerárakat és különadót vetett ki az 
élelmiszerexportra.” (The New York Times, 2008. április 10.) 
 
A válság okai: 
1. Az áruszállítás jelentősen megdrágult. 
2. A gazdák csökkentették az élelmiszer- és takarmánynövények vetésterületét. 
3. A fejlett országok magas vámot vetettek ki az élelmiszerimportra. 
4. Folyamatosan növekedett a gyorsan fejlődő országokban a hús és a tejtermékek 
fogyasztása. 
5. Az ezredfordulóra gyakorivá váltak az aszályok több trópusi területen. 
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a)  ……… 
A bioüzemanyagok (etanol és biodízel) termelésének változása a világon (millió tonna) 
 

b)  ……… 
A légkör szén-dioxid koncentrációjának és az átlaghőmérsékletnek a változása a világon  
 

c)  ………… 
Az egy főre jutó jövedelem alakulása Kínában (dollár) 
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d)  ………… 
A kőolaj árának változása (dollár hordónként) 

4 pont  

 
12. A feladat az emberi jogokhoz kapcsolódik. 
Válassza ki a felsorolásból azt a négy emberi jogot vagy jogelvet, amelyeket már az 
1789-es Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatában is megfogalmaztak (ún. első 
generációs jogok)! Írja a megfelelő szövegrészletek sorszámát a pontozott vonalra! 
(Elemenként 1 pont.) 
 
1. Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi 
méltósághoz. 
2. Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 
3. Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 
4. Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. 
5. Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. 
6. Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. 
7. A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 
8. Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett 
szabadsághoz. 
(Részletek Magyarország Alaptörvényéből, 2012) 
 
Már a XVIII. században is megfogalmazott emberi jog vagy jogelv: 

 ……      …….. ……..        …….. 

4 pont  
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II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 

Olvassa el figyelmesen! 

A következő feladatok közül összesen hármat kell kidolgoznia. 
Az alábbi szabályok alapján kell választania: 

Kidolgozandó: 
egy, az egyetemes történelemre vonatkozó feladat, 
kettő, a magyar történelemre vonatkozó, egy rövid és egy hosszú, 

különböző korszakokra vonatkozó feladat. 

Tanulmányozza figyelmesen a feladatokat! 

 Sorszám Korszakok, témák A feladat típusa

Egyetemes 

történelem 

13. Caesar hatalomra jutása rövid 

14. Konzervativizmus rövid 

Magyar 

történelem 

15. Buda eleste rövid 

16. Hunyadi Mátyás uralkodása hosszú 

17. Magyarország a XVIII. században rövid 

18. Magyar ipar a dualizmus korában hosszú 

19. Magyarország a II. világháborúban rövid 

20. Kádár-korszak hosszú 

 
Segítségül megadjuk a helyesen kiválasztott feladatok sorszámainak lehetséges 
kombinációit. 
Jelöljön meg egy oszlopot az alábbi táblázatból! 
Karikázza be a választott oszlop betűjelét! 

Feladattípus A B C D E F G H I J K L 

rövid 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 

rövid 15. 15. 17. 17. 19. 19. 15. 15. 17. 17. 19. 19. 

hosszú 18. 20. 16. 20. 16. 18. 18. 20. 16. 20. 16. 18. 

Csak a szabályok szerint kiválasztott feladatok értékelhetők! A feladatok után az értéke-
lési szempontok szerepelnek, az elért pontszámokat a javító tanár állapítja meg. 

A feladatok közül csak a választott hármat dolgozza ki, a többit hagyja üresen! 

A feladatok kidolgozása előtt tanulmányozza a 2. oldalon található útmutatót! 

A válaszok elkészítése során fogalmazvány (piszkozat) készíthető! 
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13. A feladat az ókori római köztársaság válságával kapcsolatos. (rövid) 
Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével Julius Caesarnak a hatalom 
megszerzéséhez vezető útját! Válaszában magyarázza meg, miért sértette Caesar 
hatalomra jutása a köztársaság államrendjét! Használja a középiskolai történelmi atlaszt!  
 
„[Caesar nem azért békítette ki Crassust és Pompeiust], mintha azt akarta volna, 
hogy egyetértésben éljenek, hanem mert látta nagy befolyásukat, és tisztában volt 
azzal, hogy mindkettőjük, vagy legalább egyikük pártfogása nélkül nem juthat 
hatalomhoz. És ha akármelyiküket külön nyeri meg barátjának, ezzel ellenfelévé 
teszi a másikat. És ettől több kárt szenvedne el, mint amennyi hasznot az elsővel való 
együttműködésből várhatna […].” (Cassius Dio) 
 
..…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szempontok 
Elérhető Elért 

pont 
Feladatmegértés 4  
Tájékozódás térben és időben 4  
Szaknyelv alkalmazása 4  
Források használata 4  
Eseményeket alakító tényezők feltárása 6  
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  
Összpontszám 24  
 Osztószám 2 
Vizsgapont 12  
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14. A feladat a XIX. század politikai eszméihez kapcsolódik. (rövid) 
Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével az angolszász konzervativizmus jellemzőit 
a XVIII. század végén, a XIX. század elején!  
 
„A lassú és óvatos előrenyomulásnál az ember minden általa megtett lépés hatását 
bizonyos mértékig előre ki tudja kémlelni: az első sikere vagy balsikere rávilágít a 
második lépésre, és így megvilágítva lépésről lépésre biztosan a dolog végére tudunk 
jutni. Látni fogjuk, hol nem illeszkednek egymásba a rendszer részei. Még idejében 
biztosítjuk magunkat a hátrányos következményekkel szemben, amelyek a 
szépreményű tervekben rejtve maradtak. Nem kell egyik előnyt a másikért 
feláldoznunk. Kiegyenlítünk, egyesítünk, mérlegelünk, abba a helyzetbe hozzuk 
magunkat, hogy a rendellenességeket, eltéréseket, az egymással szemben álló 
elemeket, amelyek az emberek kedélyében és ügyeiben mindig megtalálhatók, egy 
egységes egésszé tudjuk összefűzni. Ami ezáltal létrejön, az nem kiválóság az 
egyszerűségben, hanem valami sokkalta nagyobb: kiválóság az összetételben.” 
(Edmund Burke: Töprengések a francia forradalomról, 1790) 
 
 
..…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..…………………………………………………………………………………………………. 
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Szempontok 
Elérhető Elért 

pont 
Feladatmegértés 4  
Tájékozódás térben és időben 4  
Szaknyelv alkalmazása 4  
Források használata 4  
Eseményeket alakító tényezők feltárása 6  
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  
Összpontszám 24  
 Osztószám 2 
Vizsgapont 12  

 
15. A feladat Magyarország török megszállásához kapcsolódik. (rövid) 
Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével Buda török általi elfoglalását! Válaszában 
csak magát az eseményt, valamint közvetlen előzményét és következményét ismertesse!  
 
„Odahívták a budai bírót a basák sátrához, hogy az urak elnémultak a császár 
parancsa nyomán, ő sem mert ellenkezni. Odahívták Markus Péter őnagyságát is, ki 
a bíró társa volt, azért, hogy sem a városkapuban, sem bent a városban senki se 
merjen sem tiltakozni, sem ellenszegülni. Eközben belépett a császár sátrába a 
janicsáraga, a janicsárok parancsnoka, aki, midőn a sátorba lépve meghallotta a 
császár parancsát, egyetlen szót sem szólt, de a karjával adott jelre máris csapatostul 
rohantak a janicsárok s a testőrök is Buda elfoglalására. Mindebből azt láttuk, hogy 
ezt az ügyet már előzetesen megbeszélték és el is döntötték, mert soha máskor annyi 
török lovast be nem küldtek a városba, mint azon a napon; emellett a város kapuját – 
a gondoskodó barátság ürügyén – már előre megszállták, mint mondották, azért, 
hogy az esetleges kizárásokból, be nem engedésekből viszály vagy éppen öldöklés ne 
támadjon. De mi felismertük ebből a cselvetést. Rövidre fogva: csapatonként 
nyomultak be a városba, megszállták az összes őrhelyeket; a szembejövőket 
bezavarták saját házaikba, ők maguk két napon át a polgárok házai előtt tanyáztak, 
tele volt velük a piactér, zsúfolásig tömve az utcák; a királyné őfelsége fiát 
visszatartották a többi úrral együtt a sátorban, s nem is engedték korábban haza, csak 
már akkor, amikor a császár megbízott emberei visszajöttek és jelentették: Budát a 
császár akarata szerint, ellenállás nélkül bevették.” (Részlet egy Izabella királyné 
szolgálatában álló nemes leveléből) 
 
 
..…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szempontok 
Elérhető Elért 

pont 
Feladatmegértés 4  
Tájékozódás térben és időben 4  
Szaknyelv alkalmazása 4  
Források használata 4  
Eseményeket alakító tényezők feltárása 6  
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  
Összpontszám 24  
 Osztószám 2 
Vizsgapont 12  

 
16. A feladat Hunyadi Mátyáshoz kapcsolódik. (hosszú) 
Mutassa be a történészi értékelés és saját ismeretei segítségével Mátyás uralkodói 
portréját! Válaszában a főbb bel- és külpolitikai célkitűzések érdekében hozott 
intézkedésekre összpontosítson, és ne eseménytörténetet írjon!  
 
„Jól hangzó feltevés, hogy Mátyás azért erőltette az északi és a nyugati hódításokat, 
hogy ily módon kiegyenlítse a területi aránytalanságot, s a törökellenes fellépés 
céljából egyesítse a térség erőforrásait. Mióta az oszmánok megjelentek a Balkánon, 
minden környékbeli uralkodóház a török fenyegetéssel indokolta a maga 
tróngyűjtési« kísérleteit. […] A perszonálunió formájában megvalósult 
országegyesítések azonban nem sokat lendítettek a törökellenes összefogás ügyén. 
Az egyazon főt uraló, de belügyeiket önállóan intéző, saját törvényeik szerint élő 
országokat csak nagy ritkán sikerült tényleges katonai és politikai akcióegységbe 
kovácsolni. A magasztos közcélok hangoztatása valójában mindig dinasztikus 
érdekek leplezésére szolgált. Ez alól Mátyás sem kivétel, olyannyira nem, hogy 
egyenest őt tekinthetjük a becsvágyó dinasztia-alapító prototípusának.” 
 
„A középkori magyar struktúrában – a legfőbb központi írásszerv vezetőjeként – 
leginkább a kancellárok ellenőrizhették az uralkodót a királyi tanács nevében, s 
korlátozhatták annak a bárók számára kedvezőtlen kül- és belpolitikai döntéseit. 
Mátyás már a kezdet kezdetén igyekezett visszaminősíteni kancellárjait egyszerű 
hivatalfőnökké, illetve diplomáciai ügyvivővé. […] részben idegen kegyenceit, 
részben pedig polgári vagy paraszti származású magyar kancelláriai hivatalnokokat 
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nevezett ki titkos kancellárrá, a főkancellári hivatalt pedig be sem töltötte. […] A 
kancellár feje fölött átnyúlva, a mindenkori titkárral referáltatta – vagyis: 
tulajdonképpen ő maga intézte – a fontos ügyek többségét.” 
 
„Maga Mátyás alaposan képzett, sokoldalú érdeklődéssel rendelkező, szellemes 
férfiú volt. Több nyelven beszélt, s nemcsak gyűjtötte, hanem forgatta is könyvesháza 
darabjait. A jelek szerint azonban az uralkodót leginkább az udvar fényében és 
hírében rejlő propagandalehetőségek érdekelték. Az [alacsony] származású Hunyadi 
János trónra emelkedett, császárságra törő fiának jóval nagyobb szüksége volt ezekre 
a külsődleges eszközökre, mint a régi dinasztiákból származó környékbeli 
uralkodóknak, akiknek családneve önmagában is tekintélyt és legitimitást sugárzott. 
[…] Alighanem ez magyarázza, hogy az 1470-es évek közepétől fogva évi közel 
százezer aranyforintot fordított a művészetpártolásra […].” (Részletek Szakály Ferenc 
Virágkor és hanyatlás című művéből) 
 
..…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

..…………………………………………………………………………………………………. 
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17. A feladat Magyarország XVIII. századi újranépesüléséhez kapcsolódik. (rövid) 
Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével a katolikus németek (ún. svábok) 
betelepítésének okait és körülményeit a török kiűzése után!  
 
„Hogy a rómaiak példája nyomán nem szabad nemzetiségi alapon különbséget tenni 
a bejövő idegen népek között […], mégis miközben a többieket egyformának 
tekintjük, mindig a németeket, különösen a császári Felséged német örökös 
tartományaiból származókat […] mások elé kötelesek helyezni, hogy az ország vagy 
legalább nagy része lassanként elnémetesedjék, a forradalomra és nyugtalanságra 
hajlamos magyar vért a némettel lehessen mérsékelni, és ezáltal természetes örökös 
királya és ura iránti állandó hűségre és szeretetre nevelni. […] Hasonlóképpen, hogy 
a vallások különbségét itt megszüntessük vagy helyesebben a katolikusok között 
bizonyos más vallásúakat nyilvános gyakorlat nélkül tűrni kellene, […] De csak a 
vidékre kell kiterjeszteni és nem a várakra, mert ezeket amennyire csak lehetséges, 
katolikus németekkel kell megszállani.” (Kollonich Lipót esztergomi érseknek, az Udvari 
Kamara elnökének tervezetéből, 1689) 
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18. A feladat Magyarország dualizmus kori történetéhez kapcsolódik. (hosszú) 
Mutassa be a források és ismeretei segítségével az ipar fejlődését! Válaszában térjen ki 
arra is, miként hatottak az ipar fejlődésére a vasúti szállítás feltételeinek változásai! 
Használja a középiskolai történelmi atlaszt!  
 

A tőkeállomány értéke Magyarországon néhány ágazatban 1860–1873 
(millió forint) 

Ágazatok 1860–1866 1867–1873 
Vasúti vállalatok 68,7 377,0 
Egyéb közlekedési vállalatok 2,1 15,1 
Ipari vállalatok 4,6 97,1 
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A Láng Gépgyár 
szerelőcsarnoka 
az 1910-es 
években (Láng 
László 1868-ban 
alapította meg 
gépjavító 
műhelyét, amely 
az 1890-es évekre 
gőzgépeket gyártó 
vállalkozássá 
nőtte ki magát) 

 

 
A búza és a liszt megoszlása a kivitelben (A búza és a liszt együttesen = 100 %) 
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19. A feladat Magyarország második világháború alatti történetével kapcsolatos. (rövid) 
Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével a Szovjetunió elleni magyar hadba lépés 
körülményeit! Válaszában térjen ki a forrás alapján arra, utólag hogyan viszonyult 
Horthy Miklós a hadba lépéssel kapcsolatos felelősség kérdéséhez!  
 
„Nem kímélhetem meg Bárdossyt attól a szemrehányástól, hogy azokban a válságos 
napokban eltitkolta előttem moszkvai követünk egyik táviratát, melyről csak három 
évvel később értesültem. Ekkor Bárdossy, nyomatékos kérdésemre, be is ismerte ezt 
a tényt. Kristóffy követ távirata azt a jelentést tartalmazta, hogy Molotov [szovjet 
külügyminiszter] Magyarország semleges magatartása esetére az erdélyi kérdésben a 
Szovjet támogatását helyezte kilátásba. […] Moszkva ezen kívül erélyesen cáfolta, 
hogy a magyar városok ellen intézett „kihívó” bombatámadásokat szovjet 
repülőgépek hajtották végre.” (Horthy Miklós: Emlékirataim, 1953) 
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20. A feladat Magyarország második világháború utáni történetéhez kapcsolódik 
(hosszú) 
Mutassa be a források és ismeretei segítségével, milyen jellemző változások történtek az 
életkörülményekben az 1960-as és az 1970-es években!  
 

Néhány fontosabb élelmiszer egy főre jutó fogyasztása 
1960-ban és 1980-ban  

Élelmiszer 1960 1980 
Hús (kg) 49,1 73,9 
Tejtermék (liter) 114,0 166,2 
Tojás (db) 160,0 317,0 
Zöldség, gyümölcs (kg) 139,4 154,6 

„Az 1973. évi [népesedéspolitikai] programnak pénzügyi vonatkozásai is voltak, így 
a terhességi, gyermekágyi segély és a családi pótlék lényeges növelése. Speciális 
kedvezményeket biztosított ezenkívül a lakásellátásban. A három- és többgyermekes 
családoknak viszonylag rövid időn belül alacsony bérű tanácsi lakást, az új 
házasoknak pedig kamatmentes vagy alacsony kamatlábú kölcsönöket biztosított. 
Ezenkívül szociálpolitikai lakástámogatást adott a megígért gyermekekre is.” 
(Miltényi Károly, szociológus, 1997) 

 
 

Szakszervezeti üdülő Hajdúszoboszlón, 1965 
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