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Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához 
 
A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől eltérő színű tollal javítsa az alábbiak 
szerint! 

1. Jó válasz        

2. Hiány(osság)      √ 

3. Nem tartozik szorosan a megoldáshoz     [    ] 

4. Felesleges, értékelhetetlen rész (áthúzás)    

5. Súlyos hiba, tartalmi tévedés (aláhúzás)                                    

6. Értelmetlen szöveg, logikai problémák (aláhúzás)      ∼∼∼∼∼∼ 

7. Nyelvhelyesség (aláhúzás)           ………… 

8. Durva helyesírási hiba (aláhúzás) 

(Durva helyesírási hiba: 
- a mássalhangzók időtartamának hibás jelölése, 
- az összeolvadás, a hasonulás és a kiesés hibás írásmódja, 
- kis- és nagy kezdőbetű tévesztése (pl. Római Birodalom, Széchenyi, napóleoni, 

németországi), 
- igekötős igék hibás egybe-, illetve különírása, 
- tagadószó egybeírása, 
- az ly- j tévesztése.) 

 

A feladatok alatt található téglalapok közül a bal oldaliban a feladatra adható maximális 
pontszám van, a jobb oldali téglalapba kell beírni a tanuló által elért összes/teljes pont-
számot. 

A feladatok egyes részeinek megoldásáért járó részpontszámokat is írja a dolgo-
zat(ok)ra! 

Csak a megoldási útmutatóban megadott/megfogalmazott válaszelemeket fogadja 
el, és az egyes feladatoknál feltüntetett pontozás szerint értékeljen! A megadott válaszelemek-
től eltérést lehetővé tevő feladatokra, feladatelemekre (pl. indoklás) és feladattípusokra a rész-
letes megoldási útmutatóban külön utalás található.  
 

I. A rövid feladatok javítása, értékelése 
 

Értékelési alapelv, hogy a javítókulcsban szereplő válaszelemeket kell jó válaszként elfo-
gadni.  
 

Pontozás 
 

Jó válasz/válaszelem:                 0,5 vagy 1 pont (a megoldókulcsban feltüntetettek szerint) 
Rossz válasz:                              0 pont 
Hiányzó válasz:                          0 pont 
 

Azokra a feladatelemekre lehet 0,5 pontot adni, amelyeket a javítókulcs külön is meg-
jelöl. 

A megoldókulcsban megadott pontszám egy-egy eleme már tovább nem bontható.  
Az egyes feladatrészek pontjainak összesítése során kapott pontszámot nem kell kerekí-

teni, lehet pl. 3,5 pont.  
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A több válaszelemből álló feladatok pontozása:  
• ha 2 pont adható, és két válaszelemet vár el a feladat, akkor minden egyes hibátlan 

válaszelemért 1–1 pont adható; 
• ha 1 pont adható, és két válaszelemet vár el a feladat, akkor minden egyes hibátlan 

válaszelemért 0,5–0,5 pont adható.  

A nem zárt végű feladatoknál (az indoklásoknál, szövegértelmezéseknél stb.) minden 
olyan megoldás elfogadható, amely tartalmilag megegyezik a megoldási útmutatóban szereplő 
válasszal. (Ezért ezeknél a feladatoknál a megoldások „Pl.”-val kezdődnek.) 

Azoknál a feladatoknál, ahol több válaszelem közül kell a jó megoldást kiválasztani (pl. 
igaz-hamis), ott az összes válaszelem aláhúzása, megjelölése esetén a válasz nem értékelhető. 
Ha egy feladat meghatározza az elem(ek) számát, és a vizsgázó ennél többet ír, akkor a beírás 
sorrendjében kell értékelni. 

A megoldásokért az előírt maximális pontot meghaladó „jutalompont” nem adható. 
Hibás vagy hiányzó válaszelemek miatt pontot levonni nem szabad. 
A kerettantervekben szereplő személyek, topográfiai adatok és fogalmak csak pontos 

helyesírással értékelhetők. 
 Az egyszerű, rövid feladatok összpontszámát a feladatlap utolsó oldalán az 
összesítő táblázat megfelelő rovataiba be kell írni: 

- ha ez az összpontszám egész szám, akkor az Összesen rovatba, majd 
megismételve az I. Elért pontszám egész számra kerekítve rovatba is; 

- ha ez az összpontszám törtszám, akkor az Összesen rovatba, majd a 
matematika szabályai szerint egész számra kerekítve (pl. 23,5 pont kerekítve 
24 pont) az I. Elért pontszám egész számra kerekítve rovatba. 

A megoldásban szereplő javítókulcstól csak különösen indokolt esetben lehet eltérni. 
Az eltérések okát a javítónak külön szöveges magyarázattal kell indokolnia. 

 

II. A szöveges feladatok javítása, értékelése 
 

1. A feladatválasztás 
 

Összesen három feladat értékelhető:  
egy egyetemes történelemre vonatkozó rövid feladat,  
egy magyar történelemre vonatkozó rövid feladat,  
egy magyar történelemre vonatkozó hosszú feladat.  

A két magyar történelemre vonatkozó feladatnak különböző korszakokra kell vonat-
koznia. 
 

A feladatok értékelése a tanulók hibás feladatválasztása esetén 
 

Ha három feladatot oldott meg a tanuló, de helytelenül választott a korszakok, a feladat-
típus stb. vonatkozásában, akkor  

• azt a feladatát (vagy feladatait) kell figyelmen kívül hagyni, amelyikben a legkeve-
sebb pontot érte el, így az összpontszám kiszámításánál a legkisebb pontveszteség éri; 

• azt az egy (kettő) feladatát kell figyelembe venni, amely(ek) megfelel(nek) a válasz-
tási szempontoknak, és amely(ek)ben a legtöbb pontot szerezte. 

Ha a tanuló háromnál több feladatba is belekezd, de nem jelöli egyértelműen választását, 
és a megoldások között van három olyan feladat, amelyik megfelel a választási szabályoknak, 
akkor a legkisebb sorszámú megoldott feladattól indulva, a jó választás szabályai alapján 
emelkedő számsorrendben kell a feladatokat értékelni (pl. 13., 15., 18. vagy 14., 15., 18.). 

Ha a tanuló háromnál több feladatba is belekezd, de nincs három olyan feladata, amely 
megfelel a választási szempontoknak, akkor azokat a feladatait kell figyelembe venni, 
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amely(ek) megfelel(nek) a választási szempontoknak, és amely(ek)ben a legtöbb pontot sze-
rezte. 

Ha a vizsgázó mindegyik feladatba belekezd, és nem jelzi egyértelműen választását, 
akkor a vizsgaleírásnak megfelelően a 13., 15., 20. feladatok megoldását kell értékelni.  

 
 
 
 
 

2. A feladatok értékelése 
 

A feladatok értékelésében a következő szempontok a meghatározók:  

a) feladatmegértés,  
b) követelményeknek (kompetenciák, tartalmak) való megfelelés,  
c) megszerkesztettség, nyelvhelyesség. 

A szöveges feladatok értékelése a javítókulcs felhasználásával történik, amely tartal-
mazza a konkrét értékelési szempontokat és a műveleteket, valamint a hozzájuk rendelhető 
tartalmakat.   
 

a) Útmutató a feladatmegértés pontozásához: 
 

A feladatmegértés kapcsán a következő szempontokat kell figyelembe venni. 
• A feladat (téma, korszak) azonosítása: a diák a megadott problémáról, témáról, kor-

szakról ír-e? 
• A tématartás, a lényeg kiemelése: lényegre törően, a feladatban felvetett problémára 

koncentrál-e? 
• Tartalmi mélység, kifejtettség: megállapításai és következtetései mennyire összetet-

tek, illetve relevánsak-e a probléma szempontjából? 
• A műveleti sokszínűség és eredményesség: használja-e a megfelelő forrásokat, és tud-

e lényeges megállapításokat, következtetéseket tenni? 
 

A feladatok konkrét értékelésénél az első lépés annak eldöntése, hogy a feladatmegér-
tésre adható 4 vagy 8 pontból elért-e a vizsgázó legalább 1 pontot. Ha nem, akkor a feladat 
összpontszáma csak 0 pont lehet. 
 

A problémamegoldó (rövid) feladatoknál  
4 pont akkor adható, ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megértette és helyesen értel-
mezte, a kifejtés arányos, logikus, lényegre törő. A források felhasználásával lényeges kö-
vetkeztetéseket fogalmaz meg, a konkrét és az általános megállapítások aránya kiegyen-
súlyozott.  
3 pont akkor adható, ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megértette és helyesen 
értelmezte, de a kifejtés aránytalan vagy nem lényegre törő. 
2 pont akkor adható, ha a probléma megoldását csak részben dolgozta ki, és használta 
a forrásokat, de nem tesz lényegi megállapításokat. 
1 pont akkor adható, ha legalább egy olyan megállapítást tesz, amely alapján igazolható, 
hogy a problémát megértette, de a kifejtés túlnyomó része nem a probléma értelmezésére 
vagy megoldására irányul. 
0 pont akkor adható, ha nem érti meg, illetve teljes mértékben félreérti a feladatot, nem 
használta a forrásokat, megállapításai nem a probléma értelmezésére irányulnak. 

 

Az elemző (hosszú) feladatoknál  
7–8 pont akkor adható, ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megértette és helyesen ér-
telmezte, a kifejtés arányos, logikus, lényegre törő. A források felhasználásával lényeges 
következtetéseket, megállapításokat fogalmaz meg, a konkrét és az általános megállapítá-
sok aránya kiegyensúlyozott.  
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4–6 pont akkor adható, ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megértette és helyesen 
értelmezte, de a kifejtés aránytalan vagy nem lényegre törő. 
2–3 pont akkor adható, ha a probléma megoldását csak részben dolgozta ki, és használta 
a forrásokat, de nem tesz lényegi megállapításokat. 
1 pont akkor adható, ha legalább egy olyan megállapítást tesz, amely alapján igazolható, 
hogy a problémát megértette, de a kifejtés túlnyomó része nem a probléma értelmezésére 
vagy megoldására irányul. 
0 pont akkor adható, ha nem érti meg, illetve teljes mértékben félreérti a feladatot, nem 
használja a forrásokat, megállapításai nem a probléma értelmezésére irányulnak. 

 

b) A műveletek és a tartalmi elemek pontozása 
 

A javítókulcsban az egyes kompetenciák (pl. idő- és térbeli tájékozódás, források használata) 
alkalmazásához kapcsolódó műveleteket „M”-mel, a hozzájuk rendelhető tartalmi elemeket 
pedig „T”-vel jelöltük.  

Szoros összefüggés van természetesen a két értékelési szempont között, hiszen a műve-
letek csak a konkrét tartalmakon keresztül értelmezhetők és értékelhetők. 

Egy művelethez a problémamegoldó (rövid) feladatok esetében egy-két tartalom 
kapcsolódik, míg az elemző feladatokban – különösképpen az eseményeket alakító tényezők 
föltárásánál – több, kettő-három tartalmi elem is rendelődik.  

Ha a javítókulcsban egy művelethez csak egy tartalmi elem kapcsolódik, akkor a javí-
tásban a műveletek és a tartalmak pontszámának is meg kell egyeznie. (Például: rövid fela-
datok esetében a Tájékozódás térben és időben, a Szaknyelv alkalmazása és a Források hasz-
nálata szempontokra, illetve hosszú feladatok esetében a Tájékozódás térben és időben és  
a Szaknyelv alkalmazása szempontokra csak 0 vagy 2 vagy 4 pont adható.) 

Ha a javítókulcsban egy művelethez több tartalmi elem kapcsolódik, akkor a köztük 
lévő szoros összefüggés miatt bizonyos pontszámok nem adhatók (például: rövid feladatok-
nál az Eseményeket alakító tényezők feltárása szempontra nem adható 1 és 4 pont, a hosszú 
feladatoknál a Források használata szempontra nem adható 1 és 5 pont, az Eseményeket 
alakító tényezők feltárása szempontra nem adható 1 és 6 pont). 

Általános szabályként az egyes műveletek és az egyes tartalmak pontozásakor az aláb-
biakat kell érvényesíteni. 
 

A „Műveletek” (M) pontozása 
2 pont akkor adható, ha a hozzá tartozó, a vizsgázó által elért tartalmi pontszám magas 
(az elérhető maximális tartalmi pontszám több mint 50%-a). 

1 pont akkor adható, ha a tartalmi pontszámokból a vizsgázó legalább 1 pontot elért, és 
a válasz nem tartalmaz durva hibát (téves adatot, megállapítást). 

0 pont akkor adható, ha a vizsgázó a tartalmi elemekre nem szerzett pontot, és a válasza 
súlyos tévedést tartalmaz. 

 

A tartalmi elemeknél szereplő példák (pl.) azt jelzik, hogy mely tartalmak fogadhatók el 
jó válaszként. A tartalmi válaszelemek általában két részből állnak: idő- és térmeghatáro-
zás; általános és konkrét fogalomhasználat; felsorolás (rögzítés, bemutatás) és következtetés 
(megállapítás). Ez a pontozásnál azt jelenti, hogy ha csak az egyik elemet tartalmazza a vá-
lasz, akkor 1 pontot, ha mindkettőt, akkor 2 pontot lehet adni. Természetesen a tartalmi 
válaszelemeknél – különösképpen a felsorolásoknál és következtetéseknél – másfajta jó kom-
bináció is elfogadható, mint amit a javítókulcs tartalmaz! A javítókulcsban néhány tartalmi 
elemnél a „vagy” szóval elválasztva több jó válaszlehetőség is szerepel, mindez nem zárja ki, 
hogy más jó tartalmi elemeket is elfogadjon az értékelő. 
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A „Tartalmi elemek” (T) pontozása 
2 pont akkor adható, ha a válasz megfelelő mennyiségű helyes adatot tartalmaz, az elemzés 
jó színvonalon hivatkozik a forrásokra (szerzőre, szándékokra, körülményekre stb.), vala-
mint többféle jellemző, tipikus okot, következményt fogalmaz meg, és/vagy említ az ese-
ményekhez kapcsolódó történelmi személyiségeket. 

1 pont akkor adható, ha kevés és nem lényeges, nem a legjellemzőbb adatot, következ-
tetést, megállapítást tartalmaz az elemzés. 

0 pont akkor adható, ha nincsenek adatok, összefüggések, vagy ha teljesen hibás megállapí-
tások vannak a megoldásban.  

 

c) A „Megszerkesztettség, nyelvhelyesség” pontozása 
 

A problémamegoldó (rövid) feladatoknál  
2 pont akkor adható, ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló, szerkesztett szöveg, 
melyben nincsenek durva helyesírási hibák. 
1 pont akkor adható, ha több nyelvhelyességi és több durva helyesírási hiba van benne. 
0 pont akkor adható, ha a megoldás csupán szavakból álló vázlat, nincsenek benne össze-
függő mondatok. 

 
Az elemző (hosszú) feladatoknál  
7–8 pont akkor adható, ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló, koherens, szerkesztett 
szöveg, felépítése logikus, arányosan igazodik a tartalmi kifejtéshez, megállapításai ár-
nyaltak, több szempontúak, és nem tartalmaz nyelvtani vagy helyesírási hibát. 

4–6 pont akkor adható, ha a szöveg értelmes mondatokból áll, de aránytalanul szerkesztett, 
vagy néhány megállapítása leegyszerűsített, egysíkú, kisebb nyelvhelyességi hibákat tar-
talmaz. 

2–3 pont akkor adható, ha a szöveg értelmes mondatokból áll, de a szöveg rosszul szer-
kesztett, aránytalan, hiányos (pl. a bevezetés, tárgyalás, befejezés közül valamelyik 
hiányzik).  
A szöveg megállapításai leegyszerűsítettek, egysíkúak, nyelvhelyességi hibákat tartalmaz-
nak. 

1 pont akkor adható, ha a válasz mondatokból áll, de a mondatok között alig van (tartalmi 
vagy nyelvi) összefüggés, és súlyos nyelvhelyességi és helyesírási hibákat tartalmaz. 

0 pont akkor adható, ha a válasz vázlatszerű, csupán szavakból áll. 

 

3. A szöveges feladatok terjedelme 
 

Fontos szövegalkotási kompetencia, hogy a vizsgázó a gondolatait az előre meghatáro-
zott terjedelem keretei között fejtse ki. Indokolt esetben a kipontozott helyen megkezdett 
gondolat a lap üres helyein befejezhető, és ez a válaszelem is értékelhető. Ez a rövid 
feladatoknál kb. 2–3 sort, hosszú feladatoknál kb. 4–5 sort jelent. 

 



Történelem — középszint Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga  7 / 20 1414 

4. A szöveges feladatok értékelésének javasolt menete 

1. Tanulmányozza át a feladatok javítókulcsait! 

2. Tekintse át az értékelési szempontsor mintáját! 

3. Ellenőrizze a vizsgázó feladatválasztásait!  

4. Legalább kétszer olvassa el a tanuló dolgozatát! 

5. A javítókulcs elemei szerint állapítsa meg az egyes szempontok szerint elért pontszá-
mot! 

6. Állapítsa meg az összpontszámot, és az osztószám (2) segítségével számítsa át vizsga-
ponttá!  

7. A vizsgapontokat feladatonként ne kerekítse! 
8. Számítsa ki a három esszéfeladatban elért összesített vizsgapontszámot, majd 

írja be a feladatlap utolsó oldalán az összesítő táblázat megfelelő rovataiba:  
- ha ez az összpontszám egész szám, akkor az Összesen rovatba, majd 

megismételve a II. Elért pontszám egész számra kerekítve rovatba is; 
- ha ez az összpontszám törtszám, akkor az Összesen rovatba, majd a 

matematika szabályai szerint egész számra kerekítve (pl. 23,5 pont kerekítve 
24 pont) a II. Elért pontszám egész számra kerekítve rovatba! 

III. A feladatlap összpontszámának megállapítása 
 

Adja össze az I. és a II. összetevőben elért (egész számra kerekített) pontszámokat!  
 

Táblázatok a feladatok értékeléséhez, pontozásához 
 

Rövid választ igénylő feladat 

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  

 
Hosszú választ igénylő feladat 

Szempontok 
Elérhető Elért 

pont 
Feladatmegértés 8  
Tájékozódás térben és időben 4  
Szaknyelv alkalmazása 4  
Források használata 8  
Eseményeket alakító tényezők feltárása 10  
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I. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 
 
1. Ókori Kelet (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 
a) 5. 
b) 3. 
c) 2. 
 
2. Oszmán Birodalom (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
a) 2. 
b) 5. 
c) 3. 
d) 1. 
 
3. Honfoglalás kori magyarság (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
a) nomadizmus / nomád (életmód) 
b) kettős fejedelemség 
c) 895 / 896 
d) 1. 
 
4. Barokk (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 
a) 3. 
b) 1. 
c) 2. 
 
5. Mária Terézia uralkodása (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
a) 2. 
b) pénzben kell fizetni (a válasz más megfogalmazásban is elfogadható) 
c) 10% 
d) a telekmérettől (a válasz más megfogalmazásban is elfogadható) 
 
6. Ipari forradalmak (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

Képek betűjele Első ipari forradalom Második ipari 
forradalom 

a) X  
b)  X 
c)  X 
d) X  

 
7. Magyarország a reformkorban. (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

Állítás Igaz Hamis 

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

X  

b) Széchenyi az Akadémia legfontosabb feladatának a 
nyelvművelést tekintette. 

X  

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

X  

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

 X 
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8. XX. századi gazdaság (Összesen 4 pont.) 
a) A jólét megteremtésével. (Tartalmilag hasonló, más helyes válasz is elfogadható.)(1 pont) 
b) magántulajdon / szabad verseny / szabad munkaerőpiac (Bármely két helyes válasz, 
bármilyen sorrendben elfogadható.)(0,5–0,5 pont) 
c) 4. (1 pont) 
d) Nem, mert az NDK-ban rosszabbak voltak az életkörülmények. / Nem, mert az NSZK 
(piac)gazdasága magasabb életszínvonalat biztosított. (Indoklás nélkül nem jár pont. 
Tartalmilag hasonló, más helyes válasz is elfogadható. 0,5 pont nem adható.)(1 pont) 
 
9. Társadalom a két világháború között (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
a) 3. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 2. 
 
10. 1956-os forradalom (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 
a) 2. 
b) Nagy Imre 
c) 2. 
 
11. Harmadik világ problémái (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
a) 2. 
b) 5. 
c) 4. 
d) 1. 
 
12. Emberi jogok (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
1., 4., 6., 7. (A helyes válaszok bármely sorrendben elfogadhatók.) 
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II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 
 
13. Caesar hatalomra jutása    (rövid) 
Szempontok Műveletek, tartalmak Pont 
Feladatmegértés 
 

A vizsgázó alapvetően Caesarnak a hatalom 
megszerzéséhez vezető útját mutatja be.  
A válasz a forrás felhasználásával lényegi 
összefüggéseket tár fel (pl. az első triumvirátus 
létrehozásának szerepe a hatalom megszerzésében). 

0–4 

Tájékozódás térben 
és időben 

M A vizsgázó a történelmi eseményeket térben és 
időben elhelyezi. 
T Rögzíti, hogy Caesar Kr. e. 48-ban győzte le 
Pompeiust vagy Kr. e. 48 és 44 között gyakorolta 
uralmát, és utal arra, hogy a leírt események a Római 
Birodalomban történtek. 

0–4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Szaknyelv 
alkalmazása 

M A vizsgázó helyesen alkalmazza az általános, illetve a 
témához kapcsolódó történelmi fogalmakat. 
T Szakszerűen használja a következő általános és 
konkrét történelmi fogalmakat: pl. triumvirátus, dictator, 
hatalom, hadsereg / hadvezér. 

0–4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Források használata M A vizsgázó beépíti válaszába a forrásban található 
információkat, és következtetéseket von le belőlük. 
T Rögzíti a forrás valamely lényegi elemét (pl. Caesar a 
legbefolyásosabb hadvezérekkel szövetkezett, célja a 
hatalom megszerzése volt), és megállapítja, hogy 
létrejött az első triumvirátus. 

0–4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Eseményeket alakító 
tényezők feltárása 
 

M A vizsgázó bemutatja Caeasar hatalomra jutásának 
körülményeit, és megmagyarázza, miért jelentette ez a 
köztársaság bukását.   
T Rögzíti, hogy Caesar legyőzte Pompeiust, és tesz egy 
érdemi megállapítást erre vonatkozóan (pl. Pompeius 
előzőleg a senatussal szövetkezett Caesar ellen, 
Görögországba menekült, Caesar a hadseregével vonult 
Galliából Itáliába / Rómába). 
T Rögzíti, hogy Caesar örökös dictatorrá választatta 
magát, és megmagyarázza, hogy miért sértette ez a 
köztársaság rendjét (pl. a dictatori hatalmat csak hat 
hónapig / rendkívüli körülmények közt lehetett volna 
gyakorolni) vagy megállapítja, hogy ezzel egyeduralom 
jött létre. 

0–6 
[nem 

adható: 
1 és 4] 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan fel-
épített. A válasz nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi 
vagy helyesírási hibát. 

0–2 

A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM 24 
ELÉRHETŐ VIZSGAPONTSZÁM 12 
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14. Konzervativizmus     (rövid) 
Szempontok Műveletek, tartalmak Pont 
Feladatmegértés 
 

A vizsgázó alapvetően a konzervativizmus jellemzőit 
mutatja be. 
A válasz a forrás felhasználásával lényegi 
összefüggéseket tár fel (pl. a konzervatívok a szerves 
fejlődés hívei). 

0–4 

Tájékozódás térben 
és időben 

M A vizsgázó a történelmi eseményeket térben és 
időben elhelyezi. 
T Válaszában utal rá, hogy a konzervativizmus a XVIII. 
század végén / a XIX. század elején / a francia 
forradalom korában kibontakozó irányzat, valamint utal 
a téma valamely térbeli jellemzőjére (pl. Burke ír / angol 
volt, a francia forradalmat bírálta, a konzervativizmus 
Európában / az USA-ban terjedt el). 

0–4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Szaknyelv 
alkalmazása 

M A vizsgázó helyesen alkalmazza az általános, illetve a 
témához kapcsolódó történelmi fogalmakat. 
T Szakszerűen használja a következő általános és 
konkrét történelmi fogalmakat: pl. ideológia / eszme, 
politika, konzervativizmus, forradalom. 

0–4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Források használata M A vizsgázó beépíti válaszába a forrásban található 
információkat, és következtetéseket von le belőlük. 
T Rögzíti Burke valamelyik érvét (pl. a lassúság / 
óvatosság a változtatás előnyére válik, lehetőség nyílik a 
kipróbálásra / a hibák javítására), és ezzel kapcsolatban 
lényegi megállapítást tesz (pl. ezt nevezik szerves 
fejlődésnek, mindez a gyors / radikális változások 
kritikája). 

0–4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Eseményeket alakító 
tényezők feltárása 
 

M A vizsgázó bemutatja a konzervativizmus fogalmát és 
feltárja jellemzőit. 
T Rögzíti, hogy a konzervativizmus a fennálló helyzet / 
rendszer megőrzésére törekszik, és ezzel kapcsolatban 
lényegi megállapítást tesz (pl. a francia forradalom 
ellenhatásaként jött létre, ideológiamentes ideológiának 
szokás nevezni, kialakulásakor szemben állt a 
liberalizmussal / nacionalizmussal). 
T Rögzíti a konzervativizmus által őrzendőnek tartott 
értékek valamelyikét (pl. család, hagyományok, egyház / 
vallás, monarchia), és ezzel kapcsolatban lényegi 
megállapítást tesz (pl. fontosságukat hangsúlyozza a 
társadalmi együttélés során, önmagában őrzendő 
értéknek tekinti a létező intézményeket, a múlt / 
tekintély emeli az értéküket, értékesnek tartja az emberi 
közösségeket, nem tekinti őket az emberi szabadság 
korlátainak, nem hisz az ember alapvető jóságában). 

0–6 
[nem 

adható: 
1 és 4] 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan fel-
épített. A válasz nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi 
vagy helyesírási hibát. 

0–2 

A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM 24 
ELÉRHETŐ VIZSGAPONTSZÁM 12 
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15. Buda eleste     (rövid) 
Szempontok Műveletek, tartalmak Pont 
Feladatmegértés 
 

A vizsgázó alapvetően Buda török általi megszállását 
mutatja be. 
A válasz a források felhasználásával lényegi 
összefüggéseket tár fel (pl. a török csellel vette be a 
várat). 

0–4 

Tájékozódás térben 
és időben 

M A vizsgázó a történelmi eseményeket térben és 
időben elhelyezi. 
T Rögzíti, hogy Buda 1541-ben került török kézre, és 
válaszában kitér a téma valamely térbeli összetevőjére 
(pl. Ferdinánd és János országrészei, az ország három 
részre szakadása, a hódoltság kialakulása). 

0–4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Szaknyelv 
alkalmazása 

M A vizsgázó helyesen alkalmazza az általános, illetve a 
témához kapcsolódó történelmi fogalmakat. 
T Szakszerűen használja a következő általános és 
konkrét történelmi fogalmakat: pl. hódoltság, szultán, 
janicsár, megszállás. 

0–4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Források használata M A vizsgázó beépíti válaszába a forrásokban található 
információkat, és következtetéseket von le belőlük. 
T Rögzíti Buda elestének valamely, a forrásban leírt 
jellemzőjét (pl. a janicsárok beszivárogtak a várba, a 
magyar vezetőket feltartották, csellel / ellenállás nélkül 
foglalták el a várat), és ezzel kapcsolatban lényegi 
megállapítást tesz (pl. János Zsigmond kiskorú volt, 
Szulejmán szultán a Habsburg-támadás elhárítására 
érkezett, a szultán célja már a végleges megszállás volt). 

0–4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Eseményeket alakító 
tényezők feltárása 
 

M A vizsgázó bemutatja Buda török megszállását és 
feltárja annak okait és következményeit. 
T Rögzít egy érdemi tényt a Buda megszállása előtti 
helyzettel kapcsolatban (pl. János halálával Ferdinánd az 
egész országot / Budát magának követelte, Buda János 
Zsigmond kezében volt, Fráter György volt János 
Zsigmond gyámja), és ezzel kapcsolatban lényegi 
megállapítást tesz (pl. Ferdinánd a váradi egyezményre 
hivatkozott, János Zsigmondot királlyá koronázták, a 
török Jánost támogatta / vazallusának tekintette). 
T Rögzíti, hogy Buda megszállásával létrejött a 
hódoltság, és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást 
tesz (pl. ezzel az ország három részre szakadt, János 
Zsigmond Erdély fejedelme lett, létrehozták a budai 
vilajetet). 

0–6 
[nem 

adható: 
1 és 4] 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan fel-
épített. A válasz nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi 
vagy helyesírási hibát. 

0–2 

A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM 24 
ELÉRHETŐ VIZSGAPONTSZÁM 12 
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16. Hunyadi Mátyás uralkodása    (hosszú) 

Szempontok Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

 

A vizsgázó alapvetően Mátyás uralkodói portréját 
ismerteti. 
A válasz lényegre törően mutatja be a főbb kül- és 
belpolitikai célkitűzéseket. 
Az elemzés feltárja az ezek elérésére tett intézkedéseket. 
A vizsgázó válaszában felhasználja, értelmezi a forrásokat, 
azokból lényeges megállapításokat, következtetéseket 
fogalmaz meg. 

0-8 

Tájékozódás térben 
és időben 

M A vizsgázó a történelmi eseményeket térben és időben 
elhelyezi. 
T Rögzíti, hogy Mátyás 1458–90 között uralkodott, és 
említést tesz a téma legalább két térbeli összetevőjéről (pl. 
déli végvárak, Bécs, Ausztria, Csehország, Buda). 

0-4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Szaknyelv 
alkalmazása 

M A vizsgázó helyesen alkalmazza az általános, illetve a 
témához kapcsolódó történelmi fogalmakat. 
T Szakszerűen használja a következő általános és konkrét 
fogalmakat: pl. rendkívüli hadiadó, fekete sereg, király, 
reneszánsz. 

0-4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Források 
használata 

M A vizsgázó beépíti válaszába a forrásokban található 
információkat, és következtetéseket von le belőlük. 
T Rögzíti az első forrásrészlet valamelyik lényegi állítását 
(pl. Mátyás dinasztiát akart alapítani, a törökellenes 
összefogással indokolta hódításait, a perszonálunió 
alkalmatlan volt a törökellenes összefogásra), és ezzel 
kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. a Habsburgok 
/ Ausztria / Csehország ellen folytatott háborúk Mátyás 
személyes céljait szolgálták, a török ellen Mátyás csak 
védekező politikát folytatott, hódításait csak személye 
tartotta össze/halála után azok elvesztek). 
T Rögzíti a második forrásrészlet valamelyik lényegi 
állítását (pl. Mátyás személyesen intézte a főbb ügyeket, 
alacsony származású kancellárokat alkalmazott), és ezzel 
kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. Mátyás erősen 
központosította a rendi intézményrendszert, háttérbe 
szorította a bárókat). 
T Rögzíti a harmadik forrásrészlet valamelyik lényegi 
állítását (pl. Mátyás rengeteget költött a művészetekre, a 
művészetekben elsősorban propagandalehetőséget látott), 
és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. 
Mátyás reneszánsz udvart tartott fenn, itáliai tudósokat / 
művészeket / humanistákat hívott udvarába, nagy hatással 
volt a művészetpártolásra felesége). 

0-8 
[nem 

adható: 
1 és 5] 
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Eseményeket 
alakító tényezők 
feltárása 

 

M A vizsgázó bemutatja Mátyás uralkodói portréját, és 
feltárja a főbb bel- és külpolitikai célkitűzéseit és azok 
eszközeit. 
T Rögzít egy lényeges tényt Mátyás jövedelmének 
nagyságrendjével kapcsolatban (pl. évi 500–750 ezer 
aranyforintot tettek ki, jóval meghaladták a korábbi / 
későbbi magyar királyokét, európai viszonylatban is 
jelentős jövedelem volt), és ezzel kapcsolatban lényegi 
megállapítást tesz (pl. ez elsősorban a rendkívüli 
hadiadóból származott, ennek zömét a jobbágyok adói 
tették ki, még ez is elmaradt az oszmán szultán 
jövedelmétől, ez meghaladta Magyarország teherbíró 
képességét). 
T Rögzíti, hogy Mátyás létrehozta a fekete sereget, és 
ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. erre 
költötte a jövedelmek zömét, zsoldossereg volt, ezzel 
függetlenítette magát a báróktól / rendektől, ez tette 
lehetővé hódító politikáját). 
T Rögzíti Mátyás valamely eddig nem említett, alapvető 
belpolitikai reformját / intézkedését (pl. személyes 
jelenléti bíróság rendszeressé tétele, rendeletekkel 
kormányzás, nádori törvények kiadása), és ezzel 
kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. emiatt is 
szerveződött ellene bárói összeesküvés, uralkodása során 
az országgyűlések szerepe csökkent, mindezek ellenére 
fennmaradt a rendi monarchia / dualizmus, kísérletet tett 
Corvin János trónutódlására) vagy rögzíti Mátyás valamely 
eddig nem említett, konkrét külpolitikai célkitűzését (pl. 
Csehország megszerzése, császári cím megszerzése, Bécs 
elfoglalása, végvárrendszer kiépítése), és ezzel 
kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. a huszitizmus 
elleni küzdelemre hivatkozott, választófejedelmi 
méltóságot akart szerezni, céltalannak tartotta a török 
elleni támadó fellépést). 
T Önálló ismereteivel, helyes megállapításaival kiegészíti 
és alátámasztja elemzését. 
Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi 
elem pontozásánál is. 

0-10 
[nem 

adható: 
1 és 6] 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A kifejtés mondatokból áll, a mondatok világosak és egy-
értelműek. 
Az elemzés szerkesztett szöveg, a tartalom logikus kifejté-
sét szolgálja. 
A vizsgázó megállapításai árnyalt elemzőkészségről tanús-
kodnak. 
A válasz nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 
helyesírási hibát. 

0-8 

A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM 42 
ELÉRHETŐ VIZSGAPONTSZÁM 21 
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17. Magyarország a XVIII. században     (rövid) 
Szempontok Műveletek, tartalmak Pont 
Feladatmegértés 
 

A vizsgázó alapvetően a katolikus németek betelepítését 
mutatja be. 
A válasz a forrás felhasználásával lényegi 
összefüggéseket tár fel (pl. politikai cél volt a német 
etnikum és a katolikus vallás erősítése). 

0–4 

Tájékozódás térben 
és időben 

M A vizsgázó a történelmi eseményeket térben és időben 
elhelyezi. 
T Rögzíti, hogy a betelepítésekre a XVII. század végétől 
/ XVIII. század során került sor, és megemlít legalább 
egyet a jellemző német településterületek közül (pl. 
Budai-hegység, Balaton-felvidék, Dél-Dunántúl, Bácska, 
Bánság). 

0–4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Szaknyelv 
alkalmazása 

M A vizsgázó helyesen alkalmazza az általános, illetve a 
témához kapcsolódó történelmi fogalmakat. 
T Szakszerűen használja a következő általános és 
konkrét történelmi fogalmakat: pl. betelepítés, katolikus, 
adó. 

0–4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Források használata M A vizsgázó beépíti válaszába a forrásban található 
információkat, és következtetéseket von le belőlük. 
T Rögzíti a forrás valamelyik lényegi elemét (pl. 
elsősorban németek betelepítését javasolja, meg akarja 
őrizni a katolikus vallás elsőbbségét, az intézkedésektől 
az uralkodóhoz való hűséget várja), és ezzel 
kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. ennek oka a 
kor Habsburg-ellenes mozgalmai, a svábok betelepítése 
politikai cél volt). 

0–4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Eseményeket alakító 
tényezők feltárása 
 

M A vizsgázó bemutatja a katolikus németek 
betelepítését és feltárja annak okait és körülményeit. 
T Rögzíti, hogy a betelepítés oka a népesség pótlása volt, 
és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. az 
ország lakossága ennek köszönhetően gyors ütemben 
nőtt, ezzel akarták az adóbevételeket növelni, egybeesett 
a király és a földesúr érdeke, főleg a volt hódoltság 
területére hívtak telepeseket / jobbágyokat). 
T Rögzít egyet a telepeseknek kínált kedvezmények 
közül (pl. több évre adómentességet kaptak, mentesültek 
a katonaállítás alól, szabad költözködési joguk volt, előre 
felépített falvakba költözhettek, szerszámokat / állatokat 
kaptak), és megállapítja, hogy a betelepítés szervezett 
körülmények között történt / a betelepülők magasabb 
gazdasági szintet képviseltek. 

0–6 
[nem 

adható: 
1 és 4] 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan fel-
épített. A válasz nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi 
vagy helyesírási hibát. 

0–2 
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18. Magyar ipar a dualizmus korában   (hosszú) 
Szempontok Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

 

A vizsgázó alapvetően a dualizmus kori magyar ipar 
fejlődését mutatja be. 
Ismerteti az ipar fejlődésének fő elemeit. 
Bemutatja a szállítás feltételeinek javulását (a vasútépítés 
gazdasági jelentőségét). 
A vizsgázó válaszában felhasználja, értelmezi a forrásokat, 
azokból lényeges megállapításokat, következtetéseket 
fogalmaz meg. 

0-8 

Tájékozódás térben 
és időben 

M A vizsgázó a történelmi eseményeket térben és időben 
elhelyezi. 
T Rögzíti a dualizmus korának időbeli határait (1867–
1918) és utal a téma egyik térbeli elemére (pl. 
Magyarország az Osztrák–Magyar Monarchia része volt, 
Ausztria volt a fő felvevőpiac, Budapest ipari központtá 
vált). 

0-4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Szaknyelv 
alkalmazása 

M A vizsgázó helyesen alkalmazza az általános, illetve a 
témához kapcsolódó történelmi fogalmakat. 
T Szakszerűen használja a következő általános és 
történelmi fogalmakat pl. ipar, vasút, tőke, gyár, 
nyersanyag, gépesítés. 

0-4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Források 
használata 

M A vizsgázó beépíti válaszába a forrásokban található 
információkat, és következtetéseket von le belőlük. 
T Rögzít egy lényeges tényt a táblázat adatai alapján (pl. a 
kiegyezést követő években nőttek a beruházások, a 
legnagyobb beruházások a vasútépítésben történtek, az 
iparban nagyarányú növekedés mutatkozott), és tesz egy 
érdemi megállapítást ezzel kapcsolatban (pl. jelentős tőke 
áramlott a gazdaságba, számos új vállalatot alapítottak, 
elterjedt a részvénytársasági forma). 
T Rögzít egy lényeges tényt a kép alapján (pl. gyárak 
jöttek létre, gépesítés történt), és tesz egy érdemi 
megállapítást ezzel kapcsolatban (pl. ez az ipari 
forradalom kibontakozására utal, lehetővé tette a 
tömegtermelés kialakulását, ösztönözte a szén- / 
vasércbányászatot). 
T Rögzít egy lényeges tényt a grafikon adatai alapján (pl. 
a kivitelen belül nőtt a liszt aránya, egyre kisebb arányban 
vittek ki búzát), és megállapítja, hogy ez a malomipar 
fellendülésére / a gőzmalmok elterjedésére utal. 

0-8 
[nem 

adható: 
1 és 5] 

Eseményeket 
alakító tényezők 
feltárása 

 

M A vizsgázó bemutatja az ipari fejlődés fő elemeit, és 
rávilágít azok jellemzőire, jelentőségére. 
T Rögzíti az ipari fellendülés tényét, és tesz egy érdemi 
megállapítást ennek hátterére / jelentőségére vonatkozóan 
(pl. kibontakozott az ipari forradalom, kiépült a 
piacgazdaság, csökkent a magyar gazdaság elmaradottsága 
a nyugatabbra eső területekhez képest).  
T Rögzíti a vasúthálózat gyors növekedésének tényét, és 
tesz egy érdemi megállapítást a szállítás fejlődésének 

0-10 
[nem 

adható: 
1 és 6] 
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gazdasági jelentőségére vonatkozóan (pl. nagy tömegű áru 
szállítására volt alkalmas, felgyorsult az áruszállítás, 
könnyebben jutott el a nyersanyag a gyárakhoz / az áru a 
felvevőpiacra, a vasútvonalak elsődlegesen a 
nyersanyaglelőhelyekhez / ipari központokhoz épültek ki). 
T Rögzíti az ipari fellendülés valamely összetevőjét (pl. 
nőtt a vasérc- / szénkitermelés, fejlődött a kohászat / 
gépgyártás, az élelmiszeripar volt a húzóágazat), és tesz 
egy érdemi megállapítást ezzel kapcsolatban (pl. 
iparvidékek jöttek létre, a vasútépítés ösztönözte a 
nehézipar fejlődését, jelentős volt az élelmiszer-kivitel, a 
fő külkereskedelmi partner Ausztria volt).  
T Önálló ismereteivel, helyes megállapításaival kiegészíti 
és alátámasztja elemzését.  
Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi 
elem pontozásánál is. 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A kifejtés mondatokból áll, a mondatok világosak és egy-
értelműek. 
Az elemzés szerkesztett szöveg, a tartalom logikus kifejté-
sét szolgálja. 
A vizsgázó megállapításai árnyalt elemzőkészségről tanús-
kodnak. 
A válasz nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 
helyesírási hibát. 

0-8 
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19. Magyarország a II. világháborúban  (rövid) 
Szempontok Műveletek, tartalmak Pont 
Feladatmegértés 
 

A vizsgázó alapvetően Magyarországnak a Szovjetunió 
elleni hadba lépését mutatja be. 
A válasz a forrás felhasználásával lényegi 
összefüggéseket tár fel (pl. Horthy Miklós döntésének 
körülményei). 

0–4 

Tájékozódás térben 
és időben 

M A vizsgázó a történelmi eseményeket térben és 
időben elhelyezi. 
T Rögzíti, hogy Kassa bombázására / a hadba lépésre 
1941. június 26-án került sor (vagy a hadiállapot 
bejelentésére 1941. június 27-én került sor), és utal arra, 
hogy Magyarország a tengelyhatalmak / Németország 
oldalán vett részt a háborúban. 

0–4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Szaknyelv 
alkalmazása 

M A vizsgázó helyesen alkalmazza az általános, illetve a 
témához kapcsolódó történelmi fogalmakat. 
T Szakszerűen használja a következő általános és 
konkrét történelmi fogalmakat: pl. háború, hadba lépés, 
kormányzó, bombázás. 

0–4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Források használata M A vizsgázó beépíti válaszába a forrásban található 
információkat, és következtetéseket von le belőlük. 
T Rögzíti a forrás valamely lényegi elemét (pl. Horthy – 
állítása szerint –, nem értesült arról, hogy a szovjet 

0–4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 
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vezetés támogatásáról biztosította Magyarországot 
Erdély ügyében / cáfolta a Magyarország elleni szovjet 
támadást / lépéseket tett a magyar hadba lépés 
elhárítására), és megállapítja, hogy Horthy  elhárította / 
Bárdossyra hárította a felelősséget a hadba lépésért. 

Eseményeket alakító 
tényezők feltárása 
 

M A vizsgázó bemutatja a Szovjetunió elleni hadba 
lépés körülményeit, és rávilágít ennek okaira, 
jelentőségére. 
T Rögzíti Kassa bombázását, és tesz egy érdemi 
megállapítást ezzel kapcsolatban (pl. körülményei máig 
tisztázatlanok, a magyar vezetés szovjet támadásként 
értékelte, a németbarát hadvezetés ezt jó alkalomnak 
vélte a hadba lépésre). 
T Rögzíti, hogy Magyarország a Szovjetunió ellen 
indított német támadáshoz csatlakozott, és tesz egy 
érdemi megállapítást ezzel kapcsolatban (pl. 
Magyarország hadviselő féllé vált, a kormányzó döntött, 
Romániával versengés folyt a német támogatás 
megnyeréséért). 

0–6 
[nem 

adható: 
1 és 4] 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan fel-
épített. A válasz nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi 
vagy helyesírási hibát. 

0–2 
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20. Kádár-korszak   (hosszú) 

Szempontok Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

 

A vizsgázó alapvetően az életkörülmények változását 
mutatja be Magyarországon az 1960–70-es években. 
Ismerteti az életkörülmények változásának jellemző 
összetevőit. 
Rávilágít az átlagos életszínvonal emelkedésére.  
A vizsgázó válaszában felhasználja, értelmezi a forrásokat, 
azokból lényeges megállapításokat, következtetéseket 
fogalmaz meg. 

0-8 

Tájékozódás térben 
és időben 

M A vizsgázó a történelmi eseményeket térben és időben 
elhelyezi. 
T Rögzíti, hogy a bemutatott jelenségek a Kádár-korszak 
Magyarországán voltak jellemzőek.   

0-4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Szaknyelv 
alkalmazása 

M A vizsgázó helyesen alkalmazza az általános, illetve a 
témához kapcsolódó történelmi fogalmakat. 
T Szakszerűen használja a következő általános és 
történelmi fogalmakat pl. életkörülmények, fogyasztás, 
életszínvonal, gyes. 

0-4 
[nem 

adható: 
1 és 3] 

Források 
használata 

M A vizsgázó beépíti válaszába a forrásokban található 
információkat, és következtetéseket von le belőlük. 
T Rögzíti, hogy a fontosabb élelmiszerek egy főre jutó 
fogyasztása növekedett, és tesz egy érdemi megállapítást 
ezzel kapcsolatban (pl. a korszakra már nem volt jellemző 
az éhezés, az alapvető élelmiszerek árát alacsonyan 

0-8 
[nem 

adható: 
1 és 5] 



Történelem — középszint Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga  19 / 20 1414 

tartották, az élelmiszer-ellátásban jelentős szerepe volt a 
háztájinak, a fogyasztás növekedésében a reáljövedelmek 
növekedése is szerepet játszott). 
T Rögzíti a forrás valamely lényegi elemét (pl. 
családtámogatási intézkedéseket vezettek be, pénzügyi 
segélyt adtak a gyermeket vállalóknak, segítették a 
gyermeket vállalók lakáshoz jutását), és tesz egy érdemi 
megállapítást erre vonatkozóan (pl. igyekeztek ösztönözni 
a gyermekvállalást, a születések számának csökkenését 
akarták megállítani, átmenetileg nőtt a születések száma, 
hosszabb távon az intézkedések nem hozták meg a várt 
eredményeket).   
T Rögzíti, hogy a korszakban számos üdülő épült, és tesz 
egy érdemi megállapítást ezzel kapcsolatban (pl. a 
szakszervezeti üdülőkben a dolgozók olcsón / ingyen 
üdülhettek, általánossá vált a nyaralás szokása). 

Eseményeket 
alakító tényezők 
feltárása 

 

M A vizsgázó bemutatja az életkörülmények változásának 
összetevőit, és rámutat az életszínvonal emelkedésére.   
T Rögzíti, hogy a korszakban javultak az 
életkörülmények, és tesz egy érdemi megállapítást ezzel 
kapcsolatban (pl. erre utal a „gulyáskommunizmus” / 
„fridzsiderszocializmus” elnevezés, az életszínvonal 
emelése jelentősen növelte az állami kiadásokat, ezzel 
igyekeztek csökkenteni a rendszerrel szembeni 
elégedetlenséget).  
T Rögzít két példát a tartós fogyasztási cikkek 
használatának elterjedésére / a közlekedési hálózat 
kiépülésére (pl. személyautó, hűtőszekrény, mosógép, 
rádió, televízió, telefon, autópályák, metróvonalak), és tesz 
egy érdemi megállapítást ezzel kapcsolatban (pl. 
megkezdődött a fogyasztói társadalom kialakulása, 
felgyorsult a közlekedés / hírközlés, nőtt a szabadidő, a 
szabadidő eltöltésének új formái jelentek meg). 
T Rögzíti, hogy a korszakban jelentős állami lakásépítések 
történtek / lakótelepek épültek, és tesz egy érdemi 
megállapítást ezzel kapcsolatban (pl. az állam igyekezett 
csökkenteni a lakáshiányt, jelentős számú viszonylag olcsó 
lakás épült így, a lakások komfortosabbá váltak, a 
lakáshoz jutás ennek ellenére nehézkes volt, a lakótelepi 
lakások hamar korszerűtlenné váltak) vagy rögzíti, hogy 
nőtt az iskolázottság, és tesz egy érdemi megállapítást 
ezzel kapcsolatban (pl. legjelentősebben az általános 
iskolát elvégzők száma nőtt, az iskolarendszer egységes / 
erősen központosított volt, a nevelésben érvényesültek az 
ideológiai szempontok). 
T Önálló ismereteivel, helyes megállapításaival kiegészíti 
és alátámasztja elemzését. 

0-10 
[nem 

adható: 
1 és 6] 
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Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A kifejtés mondatokból áll, a mondatok világosak és egy-
értelműek. 
Az elemzés szerkesztett szöveg, a tartalom logikus kifejté-
sét szolgálja. 
A vizsgázó megállapításai árnyalt elemzőkészségről tanús-
kodnak. 
A válasz nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 
helyesírási hibát. 

0-8 
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A feladatlapon szereplő források (szöveg, kép, táblázat, grafikon) lelőhelyei: 
1. feladat: 

flicriver.com  
a) it.123rf.com 
b) geolocation.ws 
c) fotocommunity.de 
d) my.opera.com 

6. feladat: en.wikipedia.org, www.zazzle.com, scrapetv.com, www.fromoldbooks.com 
8. feladat: Dupcsik Csaba–Repárszky Ildikó–Ujvári Pál: A globális világ felé. 
9. feladat: Romics Ignác: Magyarország története a XX. században. 

és Gyáni Gábor: Hétköznapi élet Horthy Miklós korában. 
11. feladat: www.dupontelastomers.com, conversationreport.com, money.cnn.com,  
 www.energyandcapital.com 
18. feladat: Magyarország története 6/2. Főszerk.: Kovács Endre 

Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókrónikája 1845-2000. Szerk.: Jalsovszky 
Katalin és Stemlerné Balog Ilona.  
Klement Judit: Gőzmalmok a Duna partján.  

20. feladat: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században 
egykor.hu 
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