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Munkaidő: 180 perc 
Elérhető pontszám: 100 pont 
 
ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 
tartalmazó részt és minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! 
 
A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás 
csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, 
kifestőt tilos alkalmazni!  
 
A feladatlapnak a középiskolai tananyagra vonatkozó részét a szaktanár (szaktanári 
munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató alapján. Továbbküldhetők az adott 
részben legalább 75 %-ra (52,5 pontra) értékelt dolgozatok. 
 
A szakirodalomra vonatkozó feladatokat a versenybizottság értékeli központi javítási 
útmutató alapján. 
 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:      igen      nem  

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

 

Összes pontszám: ……………………… 
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KÖZÖS FELADATOK 
 
I. Azonosítsa, mely területekhez kapcsolhatók az alábbi forrásrészletek, és párosítsa 
azokat a térképvázlat számaival! Egy területhez egy szám tartozik. (Hibátlan soronként 1 
pont, összesen 3 pont) 
  
A) „A Két Ország ünnepet ül,  
ami él, eleven lesz újra, feléled,  
te költöd fel az embert. 
Megfürdeti testét, felölti ruháját, 
s a te felragyogásodat üdvözli a karja. (…) 
A hajók úszhatnak a folyón lefelé 
vagy szemben az árral, 
mindenhova elvisz az út, ha fölragyog orcád. 
Kipattan eléd a folyóból a hal, 
Fényed a tenger mélyeit is tisztán beragyogja.” 
 
B) „A város mindkét részének 
közepén egy-egy épület áll. Az 
egyik a nagy és erős kőfallal 
védett királyi palota, a másik pedig 
Marduk bronzkapus szentélye. Ez 
még az én időmben is állt, 
alapterülete négyszög alakú, s 
minden oldala két sztadion [kb. 
400 méter]. A szentély közepén 
zömök torony emelkedik, 
amelynek szélessége és magassága 
egy sztadion. Ennek a tetején egy 
másik torony áll, azon egy 
harmadik és így tovább, összesen 
nyolc torony.”  
 
C) „… harmincezer ember lett kényszermunkás. Ezeket felváltva küldte a Libanonra, havonta 
tízezer embert. Egy hónapig a Libanonon voltak, két hónapig pedig otthon. A 
kényszermunkások felügyelője Adónirám volt. Salamonnak volt hetvenezer teherhordója és 
nyolcvanezer kőfejtője is a hegységben. Valamint a munkát irányító munkavezetőkön kívül 
háromezerháromszáz felügyelője, akik a munkát végeztették a néppel.”  
 

Terület - kultúra Forrásrészlet  
betűjele 

A terület száma 
a térképen 

   

   

   

 

 
 
 

3 pont  
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II. Válassza ki, hogy a források mely, a táblázatban szereplő fogalomhoz köthetők, majd 
írja be a forráshoz kapcsolódó görög történelmi személyiséget! Az egyik név kétszer is 
szerepel! (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.) 
 
 
a) „… az állam ügyeit mértéktartóan vezette, (…), de ezen túlmenően az ínséges helyzetben 
levőknek pénzt is adott kölcsön munkájukhoz, hogy a földművelésből meg tudjanak élni. 
(…) Egyúttal azt is elérte, hogy a bevételek nagyobbak lettek, mert a föld meg volt művelve, 
és a termények tizedrészét beszedte. Ezért rendelt a községekbe is bírákat, s ment maga is 
gyakran ki a vidékre, hogy felülvizsgálja a helyzetet és kibékítse a peres feleket, nehogy azok 
felmenve a városba, elhanyagolják munkájukat.” (Arisztotelész: Az athéni állam) 
 
b) „Bevezette a polgárok vagyonbecslését. Az első csoportba sorolta azokat, akiknek szilárd 
termékből és cseppfolyósból összesen 500 mérőjük terem, s ezeket 500-mérősöknek nevezte. 
Másodiknak azokat jelölte ki, akik lovat tudtak tartani, vagy legalább 300 mérőt termelnek. 
Ezeket lovasoknak nevezték. Ökörfogatosoknak nevezték a harmadik vagyoni csoporthoz 
tartozókat, akik a kétféle termékből összesen 200 mérőt termeltek. Valamennyi többi polgárt 
napszámosnak nevezte el, és semmilyen tisztséget nem bízott rájuk, csupán a népgyűlés és az 
ítélkezés útján vettek részt az államügyekben…” (Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok) 
 
c) „Minden egyes ember fogott egy cserépdarabot, és ráírta, hogy kit akar eltávolítani a 
polgárok közül, majd odavitte az agora egy bizonyos helyére, amely korláttal volt 
körülkerítve. Az arkhónok ebben először a cserepek mennyiségét számlálták össze; ha 
ugyanis hatezernél kevesebben voltak a szavazók, a cserépszavazás érvénytelennek számított. 
Azután külön rakták mindegyik nevet, és azt, akit a legtöbben írtak fel, tíz évre kiutasították, 
de úgy, hogy az illető megmaradt javai élvezetében.” (Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok)  
 
d) „…a tanácsnak azonnal be kell terjeszteni egy határozati javaslatot a népgyűlés elé az adó 
és a kiegészítő adó ügyében, hogy a szövetségesek az adótartozásukat teljes egészében 
kiegyenlítsék, és a (…) peloponnészosziak ellen vívott háborúban részt vegyenek, amint ez 
szükséges (…). A tanácsnak ebben az ügyben azonnal be kell terjeszteni egy határozati 
javaslatot a népgyűlés elé, és tanácskoznia kell a sztratégoszokkal, ha szükségesnek látják. A 
sztratégoszok válasszanak ki százötven tengerészgyalogost (…) és a lehető leghamarabb 
bocsássanak vízre harminc triérészt.” (Athéni népgyűlési határozat, Kr.e. 430 körül) 
 
e) „Olyan alkotmánnyal élünk, amely nem igazodik szomszédaink törvényei után, s inkább 
mi magunk szolgálunk például, mintsem hogy utánoznánk másokat. (…) Törvényeink szerint 
a személyes ügyeket tekintve, mindenki egyenjogú, de ami a megbecsülést illeti, hogy a 
közösség előtt kinek miben van jó híre, itt nem a társadalmi helyzet, hanem a kiválóság ér 
többet, és ha valaki olyasmire képes, ami a város javára van, szegény sorsa és így 
jelentéktelen társadalmi rangja nem áll útjában. A szabadság szellemében intézzük el 
közügyeinket, …” (Thuküdidész: A peloponnészoszi háború) 
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Fogalom, jelenség Forrás betűjele Kapcsolódó személyiség neve 

cserépszavazás   

demokrácia   

vagyoni alapon történő 
felosztás   

zsarnokság/türannisz   

déloszi szövetség   

 
 
 
 
 
III. Válaszoljon a forrás és ismeretei segítségével a Szent Benedek életéhez és 
tevékenységéhez kapcsolódó kérdésekre! (Összesen 6 pont.) 
 
„Lehet-e a szerzeteseknek tulajdonuk? Kiváltképpen ezt a bűnt kell gyökerestül kiirtani a 
monostorból. Senki se merészeljen az apát rendelése nélkül bármit is adni vagy elfogadni, 
vagy bármit is sajátjaként bírni; egyáltalán semmit sem: se könyvet, se írótáblát, se íróvesszőt, 
tehát igazán semmit se. (…) A tétlenség a lélek ellensége. Ezért a testvérek a megállapított 
időben foglalkozzanak testi munkával, más órákban pedig szent olvasmányokkal.”  
 
a) Válassza ki a felsoroltak közül a forrás műfaját, és választását indokolja ! (Elemenként 
1 pont.) 

 
krónika  -  regula  -  gesta  -  bulla 

Műfaj:............................................................................................................................................

Indoklás:………………………………………………………………………………………… 

…................................................................................................................................................... 
 
b) Hol és mikor került sor a rend megalapítására? (Elemenként 1 pont.) 
 
Hely: ……………………………………..       Időpont: ……………………………………..... 
 
c) Miben hozott újat a benedeki rendszer a keleti kereszténység (az ortodox) szerzetesi 
szabályzataihoz képest? (1 pont) 
 
....................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 

5 pont  
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d) Nevezzen meg két, a történeti Magyarországon működő, Szent Benedek rendjéhez 
tartozó kolostort! (Elemenként 0,5 pont.) 
 
1. ……………………………………………….    2. ………………………………………… 
 
 
 
 
IV. Nevezze meg az ábrán látható művelési módokat! (Elemenként 0,5 pont.) Töltse ki az 
ábrához kapcsolódó táblázatot! Egy fogalomhoz több ábra is tartozhat. (Hibátlan soronként 
0,5 pont. Összesen 4 pont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ……………………………. B ………….………………… C …………………………… 
 

Fogalmak Melyik ábrához kapcsolódik 
A B C Egyikhez sem 

Nyomáskényszer     

Nehézeke     

Önellátó 
gazdálkodás     

Vetésforgó     

Ugarolás     

 
 
 
 
 
V. Azonosítsa, a magyar történelem mely csatái szerepelnek a forrásokban! A táblázat 
kitöltésével határozza meg az összecsapások idejét és földrajzi elhelyezkedését! 
(Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.) 
 
A „A bajorok kilátástalan háborúja a magyarokkal, Liutpold herceget megölték, övéinek 
féktelen kevélységét letörték, és a keresztények alig néhányan menekültek meg, a püspökök 
és grófok többségét meggyilkolták.” (Sváb évkönyv) 
„Nagyon szerencsétlen harc folyt Braslavespurchnál.” (Salzburgi évkönyv) 
 
B „A király tehát, amikor a magyarok óriási seregét megpillantotta, azt gondolta, hogy emberi 
erő itt nem győzhet, hacsak a mindenható Isten nem kegyeskedik azokat megölni. Az ő 

6 pont  
 

4 pont  
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segítségében bízva, s főembereinek vigasztalásából erőt merítve, vitézül megkezdte ellenük az 
ütközetet. És miután mindkét oldalon sokan elestek a kölcsönös öldöklésben, és miután 
leölettek azok, akiket az Isten leölésre szánt, a dicsőséges győzelmet az Isten, akinek a 
számára semmi sem lehetetlen, Ottó királynak adta úgy, hogy a magyarok serege 
megfutamodva, nem rendelkezett többé harci kedvvel.” (Augsburgi Gerhard, 983 körül) 
 
C „És amikor Berengár király látta, hogy ennyi csapat fölött rendelkezik, gőgös lelkében 
felfuvalkodva az ellenség fölötti diadalt inkább katonai sokaságának, mint Istennek 
tulajdonítva, néhány emberével egy városkában tölti az időt, és mulatozásra adja magát. (…) 
(A magyarok) három felől lesbe állítanak csapatokat, ők maguk meg a folyón átkelve, 
egyenesen az ellenség közepébe rontanak. A keresztények közül ugyanis a legtöbben az 
alkudozások miatti hosszas várakozásban kifáradva, táborszerte leszálltak a lóról, hogy 
felüdítsék magukat étellel. A magyarok oly hirtelenséggel döfték le ezeket, hogy egyeseknek 
az ételt a torkukban szúrták át, másokat megakadályoztak a futásban, mivel elvették a lovukat, 
és ezektől annál kevésbé féltek, mivel lovak nélkül látták őket.” (Liudprand: Visszafizetés, 
958) 
 
D „Henrik király a csata megkezdése előtt a következő bölcs és üdvös tanácsot adta: »Amikor 
elkezditek a harcot, senki ne próbálja előzni bajtársát, még ha gyorsabb is a lova, hanem egyik 
oldalról a pajzsoktól védve, a pajzsokon fogjátok fel az első nyíllövéseket, ezután sebes 
vágtatással és a leghevesebb lendülettel rohanjatok rájuk, hogy másodszor ne tudják kilőni 
nyilaikat, mindaddig, amíg nem érzik a fegyvereitek által ütött sebeket.« A szászok tehát nem 
feledkeznek meg az igen üdvös figyelmeztetésről, és rendezett hadsorokban egyszerre 
rohamoznak …” (Liudprand: Visszafizetés, 958) 
 
 
 

Csata helye Forrás betűjele Csata ideje 

   

   

   

Brenta folyó  899 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont  
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VI. Nevezze meg az ábrákon látható stílust és ennek szerkezeti jellemzőit! Válaszoljon a 
stílushoz kapcsolódó kérdésekre! (Összesen 3 pont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) stílus:  ………………………………   (0,5 pont)              
 
d) Mi tette lehetővé a fenti stílusban emelt épületeken a nagy ablakok alkalmazását? (1 pont) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
e) Hogyan nevezik az elsősorban a főhomlokzatokon kialakított, a stílusra jellemző 
ablakokat? (0,5 pont) 
 
………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 pont  
 

a) (0,5 pont) 

b) (0,5 pont) 
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VII. Írja be a táblázatba időrendben a XIV-XVII. századi magyar egyetemalapítások 
kért jellemzőit! (Elemenként 0,5 pont, összesen 6 pont.) 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alapítás éve Alapító neve Egyetem székhelye Betűjele a 
térképvázlaton 

1367    

1395    

1465    

1635    

6 pont  
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VIII. Rendelje a megfelelő földrajzi neveket az idézett béke-szövegekhez, és határozza 
meg, ki volt a megegyezések időpontjában a magyar király és az erdélyi fejedelem! 
(Elemenként 0,5 pont, összesen 8 pont.) 

Földrajzi nevek: Habichtsburg, Várad, Nikolsburg, Drinápoly, Linz, Graz, Bécs, 
Pozsony, Zsitvatorok, Körösvölgy, Vasvár, Sárvár 

 
A) „Az ország szent koronáját a fejedelem úr, az összes ereklyékkel és ék-szerekkel, még 
mielőtt ő felsége említett biztosai Kassára érkeznek, oda fogja vitetni, (…) a koronát és az 
ereklyéket az őrző urakkal és ő felsége biztosaival saját területéről sértetlenül kiviteti és 
Trencsén városába szállíttatja, (…) Ezenkívül ő felsége a mondott fejedelem úrnak az ország 
Tiszán túl és Tiszán innen fekvő hét egész megyéjét, úgymint Szatmárt, a hasonnevű 
erősséggel, Szabolcsot, Ugocsát, Bereget, Borsodot, (...) és Abaújt Kassa városával, összes 
régi területükkel és határaikkal, a teljes bírói és igazgatási hatalommal (...) élete végéig 
átengedi, hogy az tartsa és birtokolja.” 
 
B) „Tizenötödször: (…) minthogy azon törökök miatt, kik őnagysága (a szultán) különböző 
tartományaiból, különösen azonban az anatóliai részekről, nagy számban jönnek 
Magyarországra, hogy itt foglyokat vásároljanak, az egész határ mentén nemcsak a mi 
területeinket, hanem őnagysága területét is nagy veszteségek érik; ugyanis részben a bégek és 
katonák, részben pedig más, határmenti tisztségviselők mindkét fél e határmenti területein 
békében is, fegyverszünet idején is, nagy számban rabolnak el mindenféle korú embereket, de 
különösen serdületleneket, őket lopva és titkon eladják az efféle felvásárlóknak. (...) éppen 
ezért elhatároztuk, hogy a jövőben az ilyen felvásárlókat nem szabad engedni Magyarország 
határaihoz s ezeknek ott tilos emberkereskedelmet folytatni. 
Huszonötödször: A béke tartamát  nyolc esztendőben szabtuk meg s az jelen békeszerződés és 
egyezség keltével kezdődik. És mindaddig, amíg csak ugyanezen béke a felek között erős, 
(…) mi a törökök ugyanazon legfelségesebb császárát, a mi szövetségesünket: évente 30 000 
arany dukát tiszteletteljes ajándékkal fogjuk felkeresni külön megbízottaink útján, ugyanúgy, 
ahogyan azelőtt is tettük, minden esztendő vége felé.”  

C) „Másodszor: Arra nézve, hogy a parasztok az ő vallásukban nem gátlandók és nem 
háborítandók, kijelentjük és határoztuk, hogy az ország jó békéje és nyugalma kedvéért, az 
előbb említett cikkely és föltétel erejénél fogva, őket sem szabad vallásuknak a fentebbihez 
hasonló szabad gyakorlásában, használatában és követésében (...) ne kényszerítsék ...” 

D) „Az mely faluk Fülekkel, Somoskővel, Hollókővel (…) Nógráddal (…) az hódolástúl 
megszabadultak, ezután se hoduljanak. (…) Hogy mindenféle írásokban, levelekben és 
vizsgálatokban, illedelmes eljárást kövessenek és egyik a másikat császárnak nevezze és nem 
királynak (…) Hogy az összes portyázások teljesen megszűnjenek (…) Hogy sem titkon, sem 
nyíltan, sem valamely csellel a várakra törni és azokat elfoglalni, sem azoknak elfoglalását 
valamely ürügy alatt megkísérelni, sem valamelyik félnek az embereit fogságra hurcolni, se a 
gonosz embereknek és a két császár ellenségeinek menhelyet és tápot nyújtani szabad ne 
legyen …” 
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E) „1. § „A karokat és a rendeket, akik csak Magyarországnak határain belül élnek, összesen 
és egyenként, úgy a mágnásokat és a nemeseket, mint közvetlenül a koronához tartozó szabad 
és kiváltságolt városokat; továbbá a magyar véghelyeken lévő katonákat, az ő vallásukban és 
hitükben soha és sehol megháborítani nem fogja, sem mások útján háborgattatni és gátoltatni 
meg nem engedi.” 

F) „Erdély területe, amint most a császári felség birtokában és hatalmában van, ugyanannak 
az uralma alatt maradjon. 
A Temesvár vára alá vetett tartomány minden kerületével és a köztük folyó folyókkal együtt 
maradjon a magas török birodalom birtokában és hatalmában. …” 

 

 
 

Forrás 
betűjele 

Földrajzi név Magyar király Erdélyi 
fejedelem 

Évszám 

A  II. Mátyás  1621 

B  I. Miksa János Zsigmond  

C  III. Ferdinánd  1645 

D Zsitvatorok    

E     

F   I. Lipót  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 pont  
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Feladatok a rendes érettségi vizsga évét 

közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére 
 
IX. Oldja meg a Zrínyi család egyes tagjaival kapcsolatos feladatokat és válaszoljon a 
kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont, összesen 6 pont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) 
„Isten erővel szerencsét vete be Szentgotthárdnál (...) De annak sem éle oltalmunk hasznával, 
nem követé az nyereséget, noha az ellenséget semmivé tehette volna mindenestül, hanem 
ottan tized-napra békesség által ada mindnyájunkat országostul az töröknek ...”  

(Nádasdy Ferenc országbíró röpirata, 1668) 
B) 
„Mivel az szerencse az mi vitézségünket annyira irégyli, hogy immár semmit nékünk 
fegyveren és fegyvert emlékeztető elméken kivől, nem hagyott egyebet, és holtig való 
gyalázatos rabságra kell mennünk, ha többet félünk, hogysem férfiakhoz illenék, az 
fegyvertől. […] az fegyver közepire rohanjunk: úgy, hogy megbizonyítsuk azt, hogy mi mind 
tisztességesen is éltünk, s az tisztességet s igaz dicséretet s állhatatosságot megtartván 
múltunk ki ez világból, s úgyannyira az mi maradékinknak is s mind az egész föld 
kerekségében kedves örök emlekezetünköt hagyjuk. Nosza vitézek, hozzá, csak engem 
kövessetek, úgy az mint eleddig követtetek, s mint egy kútfőtől, éntőlem idvességes példákat 
merítsetek, melyekkel sem felfuvalkodott csalárd ellenség azzal nem dicsekedhetik, hogy 
minket elfogdosott, tömlöcözött, s az mi mindennél nyomorultabb volna, láncra vetett volna, s 
az mi cselekedetünköt, s vitézségünköt soha semmi örök idők igaz dicséretekkel magasztalni 
el nem hallgatják.” 
    (Pannóniai Istvánfi Miklós magyari dolgokról való históriáinak huszonharmadik könyve) 
 
 
 

1, (XIX. századi metszet, Jósa András  
Múzeum, Nyíregyháza) 

2, (http://tudasbazis.sulinet.hu) 

 
 
3, (http://www.vendegvaro.hu) 

 
4, (Madarász Viktor festménye, Magyar Nemzeti Galéria) 
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C)  
„Fölséges Császár, Kegyelmes Uram! 
Fölséged győzelmes fegyverei most tértek vissza nagy szerencsével és eredménnyel szinte a 
török területeknek a szívéből. Amit ott véghezvittek és elértek, a következő: Berzencét és 
Babócsát említésre méltó veszteség nélkül bevettük, és most is tartjuk. Azután tovább 
előrehaladtunk, és elfoglaltuk s fölégettük Barcsot a Dráva mellett, Turbékot Szigetvár 
közelében. Innen még tovább nyomtunk, rajtaütéssel hatalmunkba kerítettük és tűzzel 
elpusztítottuk Pécs városát, de a tél hidege megfosztott minket magának a várnak birtokától. 
Ezután Eszék felé haladtunk előre….” 
             (levél I. Lipótnak , 1664. február 19.)  
 
D) 
„ … hogyha pedig valaki szóba hozott árvái javait erőszakkal el akarná foglalni, kényszerítve 
lenne a támadást visszaverni; amit valójában a következő három évben meg is mutatott; mert 
e három évre terjedő idő egész folyamán a német sereg e várat részint csak gyenge ostrommal 
szorongatta, részint ágyukból és mozsarakból nagy mennyiségű gránátot és bombát vetvén 
bele, iparkodott azt megadásra kényszeríteni, de hiábavaló igyekezettel. Megvallom, kellemes 
látvány volt csaknem minden napon látnom a magas hegyről a csatározásokat és a nagyobb s 
elég merész hadműveleteket is és azért néha keményebben kellett engemet a humaniorák 
tanulására szorítaniuk, a melyekkel nem szívesen foglalkoztam; de téged, ó elnyomottak 
vigasza, gyenge koromhoz képest imádni el nem mulasztottam.”  

(Egy bűnös vallomása) 
 
a) Kapcsolja össze a képeket a szemelvényekkel! Írja a számokhoz a megfelelő 
szemelvény betűjelét! (Minden képhez egy szemelvény tartozik.) Írja be a táblázatba a 
Zrínyi család megfelelő tagjának keresztnevét!  
 

Kép száma Forrás betűjele Zrínyi család tagjának 
keresztneve 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

        
 
b) Melyik XVII. századi Habsburg-ellenes mozgalomhoz kapcsolódik az 1. képen látható 
vár? 
....................................................................................................................................................... 
 
c) Nevezze meg azt a katonai eseményt, amelynek egy részletét ábrázolja a 2. kép! 
....................................................................................................................................................... 
 
d) Nevezze meg a 3. képen látható uralkodót! 
....................................................................................................................................................... 
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e) Kinek a nevéhez fűződik az a Habsburg-ellenes összeesküvés, amelynek résztvevője 
volt a Zrínyi család 4. képen látható tagja? 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
X. Döntse el az angol Hajózási törvény idézett szövege és ismeretei alapján, hogy az 
állítások igazak-e, ezt követően válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 
pont.) 
 
„A kereskedelmi flotta növelése és a nemzeti tengerhajózás ösztönzése érdekében [...] a jelen 
parlament és az ô hatalma által elrendeltetik, hogy 1651. december havának 1-jétôl és ezt a 
dátumot követően, a jövőben semmiféle termék vagy áru, amely Ázsiában, Afrikában és 
Amerikában, vagy pedig ezek részeiben, vagy a hozzájuk tartozó szigeteken termett vagy 
állíttatott elő [...] nem hozható vagy szállítható be az Angol Köztársaságba vagy Írországba, 
vagy más országokba, szigetekre, ültetvényekre és területekre, melyek e köztársaságokhoz 
tartoznak vagy birtokait képezik, semmiféle más [nem angol] hajón vagy [...] vízi járműveken 
[...], [csak] amelyek tényleg és valóban e köztársaság vagy gyarmat polgárainak mint 
tulajdonosnak és jogos birtoklónak a tulajdonát képezik, s amelyeknek a kapitánya és 
matrózai szintén ezek köztársaság polgárai lesznek; mint ama áru elkobzásának és 
elvesztésének terhe alatt, amit jelen törvény ellenére fognak  behozni, valamint a hajó 
elkobzásának terhe alatt. [...] 
A fent említett hatalom továbbá elrendeli, hogy semmiféle termék és áru, amely Európában 
vagy annak bármely részén termett és állíttatott elő, 1651. december havának 1. napjától nem 
hozható és szállítható be az Angol Köztársaságba vagy Írországba, vagy más országokba, 
szigetekre, gyarmatokra és területekre, melyek e köztársasághoz tartoznak vagy birtokait 
képezik, semmiféle más hajón vagy [...] vízi járműveken, kivéve azokat, melyek e köztársaság 
polgárainak [...] a tulajdonát képezik, és semmiféle más hajón, kivéve [...] amelyek tényleg 
azon ország vagy helység alattvalóinak a tulajdonát képezik, ahol az említett áruk teremnek 
vagy előállíttatnak.”        (Hajózási törvény, 1651) 
 
a) 
 
                                              Állítás Igaz Hamis 

 
A fenti törvény beterjesztése idején a „csonka parlament” ülésezett.  

 
 

Ekkor Anglia államformája alkotmányos monarchia volt.  
 

 

A törvény kitiltja az angol kikötőkből más nemzetek hajóit.  
 

 

A törvény nem engedi meg, hogy holland árukat holland hajón Angliába 
szállítsanak. 

 
 

 

A rendelkezés a holland kereskedelmi érdekek ellen irányult.  
 

 

A törvény következtében angol-holland háború robbant ki. 
 

 
 

 
 

 
 

6 pont  
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b) Hogy nevezik azt a nemzetközi szerződést, amely végérvényesen biztosította 
Hollandia függetlenségét? 
....................................................................................................................................................... 
c) Mikor kötötték meg ezt a szerződést?  
....................................................................................................................................................... 
d) Hogy nevezik azt az eseményt, amely véget vetett a Cromwell halálát követő 
restaurációnak?  
....................................................................................................................................................... 
e) Melyik dinasztia került trónra az esemény következtében?  
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
XI. Válaszoljon a szatmári békével kapcsolatos kérdésekre a források és ismeretei 
alapján! (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.)  
 
        A szatmári béke 
 
„Először. Az említett jeles Rákóczi Ferenc életének és összes, Magyarországon s a hozzá 
csatolt részeken található ingó és ingatlan javainak kegyelmet adunk. 
Másodszor. Valamennyi Rákóczi-követőnek, magyaroknak s mindhárom erdélyi 
nemzetbelinek egyaránt ugyancsak megbocsátó kegyelmet adunk jóságosan; és bőségesebb 
kegyelmünk és jóságunk jeleként azoknak is, kik jelen megegyezést megelőzően visszatértek 
a szent királyi korona iránti köteles hűségre, ámbár csak életükre szólt a kegyelmi ígéret, jelen 
soraink szavával javaikra is kiterjesztjük a kegyelmet. Harmadszor. A vallás ügyében 
érvényben hagyjuk az ország elfogadott törvényeit, ugyanúgy a vallás gyakorlását is 
ugyanazon törvények, valamint az ország határozatai és törvénycikkei szerint kegyesen 
engedélyezzük, senki elől sem zárjuk el az útját annak, hogy nálunk, avagy az országgyűlés 
színe előtt sérelmeinek előadása céljából megjelenhessék. 
Kilencedszer. Amellett, hogy Magyarország és Erdély jogait, kiváltságait és szabadságjogait 
szentül és sértetlenül megtartjuk, semmiképpen sem engedjük meg azt, hogy e megbocsátó 
kegyelem ellenére új viszályokra és civódásokra adódjék ürügy. 
Tizedszer. Sértetlenül megmarad a lehetőség nemcsak arra, hogy az elkövetkezendő 
országgyűlésen az egyéb sérelmeket előadhassák, hanem annak a lehetősége is, hogy 
mindarra, ami ténylegesen a nemzet üdvét és becsületét szolgálja, szabad kívánság 
formájában, kellő tisztelettel és törvényes úton, a királyi kegyes jóváhagyást is megkérhessék. 
Így tehát valójában senkinek sem kell kételkednie abban, hogy a királyi felség Magyarország 
és Erdély törvényeinek megtartásában, s azzal, hogy az országos méltóságokba e haza 
szülötteit emeli, az egész keresztény világnak bizonyságot akar tenni arról, hogy 
Magyarország és Erdély iránti jószándék tekintetében ugyanazon királyi felségtől már nem is 
lehet kívánni többet.”     (Részletek a szatmári békéből, 1711) 
 
a) Kik vezették magyarok és Habsburgok részéről a tárgyalásokat? (Teljes név) 

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

 

5 pont  
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b) Nevezze meg a forrásban szereplő „három erdélyi nemzetet”! 
 

............................                  ...............................                   ................................. 
 

c) Hogyan alakult Erdély jogi helyzete 1711 után? 
....................................................................................................................................................... 

 
d) Sor kerül-e az ellenállási záradék törvénybe iktatására a békét követően? .................... 
 
e) Értelmezze az Újszerzeményi Bizottság fogalmát! ............................................................. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
f) Mi lett az Újszerzeményi Bizottság sorsa a béke után? ...................................................... 
 
g) Hogyan érintette a protestánsok helyzetét az egyezmény? ................................................ 
 
...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
XII. A források és ismeretei alapján válaszoljon egy békekötés alább idézett részletéhez 
kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.)  
 
 „Ellenséges betörések, megszállások és mindenféle orvul vagy hirtelen történő 
támadások, bármelyik birodalom területének fosztogatása és pusztítása a legszigorúbb tilalom 
alá vettessék, s ennek a szakasznak a megszegőit, bárhol fogják el őket, börtönbe kell vetni és 
engedékenység nélkül méltóképp megbüntetni. 
 Tilalom alatt legyen továbbá az elkövetkező időkben is menedéket és támogatást 
nyújtani rossz embereknek, lázadó vagy elégedetlen alattvalóknak. 
 [...]egyik félnek se legyen szabad fenntartani és táplálni a hajdúkat, akiket 
szabadoknak hívnak, a pribékeknek nevezett emberrablókat, és a bűnös embereknek azt a 
fajtáját, akik nem állanak egyik fejedelem zsoldjában sem, hanem rablásból élnek.”  
                                                                                                                           (A karlócai béke) 
a) Hol és mikor került sor arra a döntő csatára, amely a békekötés előzménye volt? 
 
.............................................        ............................................... 
 
b) Ki volt a császári csapatok fővezére? 
 
............................................................................................. 
 
c) Ma melyik országhoz tartozik a békekötés helyszíne? 
 
............................................................................................. 
 
d) Húzza alá a felsorolt városok közül azt, amelyik nem került vissza Magyarországhoz! 
 
                    Szeged      Temesvár   Pécs   Várad 
 

5 pont  
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e) Nevezze meg azt a tájegységet, amelyhez az aláhúzott város tartozik! .......................... 
 
f) Hol zajlott Habsburg-ellenes felkelés a szóban forgó csata évében Magyarországon? 
 
............................................................................................. 
 
g) A békekötés után csökkent a Habsburgok törökellenes aktivitása. Melyik nemzetközi 
konfliktus vonta el erőforrásaikat? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
XIII. Nevezze meg, kikhez kapcsolódnak az alábbi egyháztörténeti idézetek, ezt 
követően válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.) 
A) 
„Soha nem fér elmémben, honnan jutottak erre az iszonyú vakságra az kálvinista 
prédikátorok, hogy ily szemlátomást és bátran mernek az nyilvánvaló dolgokban is 
hazudozni. Ha Istentűl nem félnek, csak ez világi tisztességet és szemérmetességet gondolnák 
meg, és mind magok s mind vallások állapatját ne gyaláznák efféle tekéletlenséggel. 
[…]Először azért azt írja az nevevesztett prédikátor Beszédében, hogy az könyv-koholó 
jezsuiták tagadják, hogy ők az megholt szenteket segítségül hínák. Alvinci Péter, te légy bíró 
benne, ha ezaránt nem nagyot hazud-é, aki ezt az tudatlan Beszédet koholta? Nemcsak neve-, 
de tisztességevesztett áruló légy, akárki vagy, mindaddig; valamíg meg nem nevezed, melyik 
jezsuita?! mely könyvben?! micsoda helyen?! minémű szókkal írta és tanította, amit te reá 
kérődöl*?! Hittűl szakadt tévelygő volna, valaki azt mondaná, hogy az meghalt szenteket nem 
kell segítségül hínunk. Azért senki, soha az katolikusok közül nem tagadta, és világ végezetig 
soha, senki nem is tagadja, hogy mi az üdvözült szenteket segítségül híjuk.”  
 
a) Ki az idézet szerzője? ........................................................ 
 
b) Mi volt a fenti idézet szerzőjének legmagasabb egyházi tisztsége? ................................... 
 
B) 
„Az eleve elrendelésről másféle ismeretet keresni, mint ami Isten igéjéből kibomlik, nem 
kisebb esztelenség volna, mint ha valaki olyan helyen akarna járni, ahol nincs út, vagy 
sötétben akarna látni (...) 
 A királyságból könnyű a zsarnokságba átsiklani, de nem sokkal nehezebb az előkelők 
uralmából a kevesek párturalmába, s még ennél is könnyebb a népuralomból a lázongásba 
jutni. (...)” 
 
c) Ki az idézet szerzője? .............................................................. 
 
d) Melyik városban valósította meg politikai és egyházi koncepcióját? ............................... 
 
 
 
 
 

4 pont  
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C) 
„5. A pápa nem akar elengedni s nem is engedhet el semmiféle büntetéseket, mint amiket ő 
saját belátása szerint, vagy az egyházi szabályok értelmében kirótt (...) 
21. Tévednek tehát mindazok, a búcsúhirdetők, akik azt állítják, hogy a pápai búcsú folytán az 
ember minden büntetéstől megszabadul – üdvözül (...) 
43. Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy jobb dolgot művel az, aki a szegénynek 
alamizsnát ad vagy a nyomorgót segíti, mint az, aki búcsút vásárol.” 
 
e) Ki az idézet szerzője? ................................................. 
 
f) Mire fordították a búcsú vásárlásából származó bevételt? 
....................................................................................................................................................... 
 
D) 
 „Bárki, aki társaságunkban, melyet Jézusról kívánunk elnevezni, a kereszt lobogója 
alatt Isten harcosa kíván lenni, és csak az Urat és annak földi helytartóját, a pápát akarja 
szolgálni, az ünnepélyes szüzességi fogadalom után lélekben legyen felkészülve arra, hogy 
olyan társaság tagja lesz, melynek célja a lelkeknek a keresztény élet és keresztény tanok 
szerinti gondozása, a hit terjesztése nyilvános prédikációk útján, Isten igéjének szolgálata, 
lelki gyakorlatok és a gyermekek és a kereszténységet nem ismerők tanításában és a 
gyóntatásban megvalósuló szeretetszolgálat révén, illetve a keresztények hitben való 
megerősítése.” 
 
g) Ki az idézet szerzője?  ................................................. 
 
h) Nevezze meg azt a „társaságot”, amelyhez a fenti idézet kapcsolható!  
 
....................................................................  
 
           
 
 
 
 
XIV/A. Válaszoljon a XVIII. századi törvényekkel és rendeletekkel kapcsolatos 
kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont, összesen 6 pont.) 
Először nevezze meg az idézett törvényt illetve rendeletet, majd válaszoljon a kapcsolódó 
kérdésre!  
 
A.)  
 „Minden olyan nyilvános vallásgyakorlattal nem bíró helyen, ahol van száz nem 
katolikus család, s ezeknek van elegendő, törvényes úton biztosított felekezetük imaházak, 
lelkészlakok, tanítólakások építésére, s ahol a lelkészek és a tanítók megfelelő állásáról 
gondoskodni képesek anélkül, hogy a szolgáltató népeket ezekkel a hozzájárulásokkal 
túlságosan megterhelnék, avagy a reá háruló közadók viselése szempontjából 
meggyengítenék, legyen szabad ugyanazon nem katolikus, vagyis az ágostai és helvét 
hitvallásúaknak, avagy a görög szertartású nem egyesülteknek magánimaházakat oly módon 
felépíteni, hogy ezeknek se tornyai, se harangjuk, se közútról nyíló bejáratuk – olyan, amilyen 
a nyilvános templomoknak van – ne legyen.” 
 
a) A rendelet megnevezése: .................................................................... 
 

4 pont  
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b) Említsen az illető uralkodótól más, egyházi vonatkozású rendelkezést! 
 
..................................................................................... 
 
B.)  
 „Senki sem fogja tagadni, hogy a történelem tanulmányozása a közérdek 
szempontjaiból rendkívül hasznos, (...) semmi esetre sem nélkülözhető (...) A csaknem nyolc 
századra terjedő időköz, amelyben a korona a sors különféle viszontagságain általment, az 
egymásra következő negyvenkilenc király sorozata, akik a jelen korig a birodalom kormányát 
kezükben tartották, bizonyára az események óriási mezejét nyitja meg előttünk, melyeknek 
emléke a zsenge lelkébe szeretetet olt a király, családja s a haza iránt...” 
 
c) A rendelet megnevezése: .................................................................... 
 
d) Említse meg a rendelet valamelyik fontos intézkedését! 
 
....................................................................................... 
 
C.) 

„III. tc. Ő legszentségesebb császári és királyi felsége az ország s az ahhoz kapcsolódó 
részek összes hű karainak és rendeinek minden, úgy hitlevélbe foglalt, mint bármely más 
jogait, szabadságait, kiváltságait s mentességeit, és előjogait, az alkotott törvényeket s 
helybenhagyott szokásokat (...) kegyelmesen megerősíteni s meg fogja tartani. 

1. § Hasonlóképpen utódai is, Magyarország s az ahhoz kapcsolt részek törvényesen 
megkoronázandó királyai, az ország s az ahhoz kapcsolt részek karait és rendeit ugyanazon 
kiváltságokban s az említett mentességekben és törvényekben sértetlenül meg fogják tartani.” 
 
e) A törvény megnevezése: .................................................................... 
 
f) Melyik országgal vezetett háborúhoz a fenti törvény az uralkodó halála után? 
 
......................................................................... 
 
D.) 

„Az alattvalók /a jobbágyok/ a szabályozásban foglalt szolgáltatásoknál nagyobbakra 
már csak azért sem kötelezhetők, mert a szolgáltatások és kötelezettségek ily módon létrejövő 
egyenlőtlensége könnyen okot és alkalmat adna új mozgalmakra és nyugtalanságokra, 
különösen a jelen körülmények között, amikor a közcsend még nem állott egészen helyre. ...” 
 
g) A rendelet megnevezése:.................................................................... 
 
h) Hogyan próbálta javítani a jobbágyok helyzetét a fenti rendeletet kiadó uralkodó? 
 
............................................................................................ 
 
E.)  

„Ötödször: Hogy a parasztok azokban, a miket bírnak, bátorságosok lehessenek, 
kegyelmesen végezzük, hogy ők, vagy akár mely maradékuk, a ház helyekből, vagy akár mi 
féle fundusukból /telkükből/ helyes elegendő ok és a vármegyék előtte való meglátása nélkül 
ki ne tétessenek. ...” 
 
i) A rendelet megnevezése:  .................................................................... 
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j) Milyen esemény siettette a rendelet kiadását? Válaszában szerepeljen egy tulajdonnév 
vagy egy évszám! 
 
................................................................................... 
 
F.)  

„... egyébként minden dolog és áru után, bármiféle és nemű is legyen az, amely 
Magyarországon és a hozzákapcsolt országokon átvihető, vagy a mondott királyságokba és 
országokba bevihető, vagy azokból kivihető, a harmincadvámot le kell róni, s ezt a vámot 
kivétel nélkül mindenki, aki e javaknak vagy áruknak birtokosa, legyen az nemes vagy 
nemtelen, egyházi vagy világi személy, katonai vagy polgári szolgálattevő, külföldi vagy 
belföldi, megadni köteles. ...” 
 
k) A rendelet megnevezése: ........................................................................ 
 
l) Mi késztette az uralkodót a fenti rendelet kiadására? 
 
....................................................................... 

 

6 pont  
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Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő 
évfolyam tanulói részére 

 
IX. Az alábbi térkép a Török Birodalom XIX-XX. századi területi veszteségeit mutatja 
be. Írja a szövegdobozokba, hogy milyen történelmi események után/azokkal 
összefüggésben vesztek el a jelölt területek, majd válaszoljon a kérdésre! (Elemenként 1 
pont, összesen 5 pont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Forrás: http://terkepek.adatbank.transindex.ro/belso.php?nev=41) 
Mi volt az X-szel jelölt területek államformája a XX. század elején? 
 
……………………………………………………. 5 pont  

 

Esemény: (X) 
 
 
 
 
 
 

Esemény:  
 
 
 
 
 
 

Esemény: 
 
 
 
 
 
 
 

Esemény: (X) 
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X. Ki mondta az alábbiakat a Habsburg Monarchiáról? Rendelje a szövegekhez az 
alább felsorolt történelmi személyiségeket! (Két név kimarad!) (Elemenként 0,5 pont, 
összesen 3 pont) 
 
Garibaldi, Bismarck, Palmerston, I. Miklós, Lincoln, III. Napóleon, Wilson, Metternich  
 
1, „Mindenesetre Ausztriára úgy kell tekintenünk, mint az európai sakktábla egyik figurájára 
[…] Ha súlyosan megsebezzük, Franciaország vagy bármely más ellenfelünk szövetségese 
lesz: még oroszellenes érdekeit is feláldozza azért, hogy bosszút állhasson …”  
 
……………………………….. 
 
2, „Ausztria-Magyarország népei részére, amelyeknek helyét a nemzetek között oltalmazni és 
biztosítani kívánjuk, meg kell adni az önálló fejlődés legszabadabb lehetőségét.” 
 
……………………………….. 
 
3, „Ausztria az európai hatalmi egyensúly legfontosabb eleme (…), védőbástya az idegen 
beavatkozás ellen (…) Európa függetlensége és szabadsága véleményem szerint Ausztriának 
mint európai nagyhatalomnak a fennmaradásához és területi épségéhez van kötve.”  
 
………………………………… 
 
4, „Sajnálom, hogy viszonyaink az Ön kormányához már nem oly jók, mint azelőtt. Azonban 
kérem, mondja meg császárjának, hogy személyes vonatkozásaim őhozzá változatlanul 
ugyanazok maradtak.” 
 
………………………………. 
 
5, „A monarchia egy öreg épület. Nem törhetjük át a falakat, nem nyithatunk új ajtókat és 
ablakokat, és nem hajthatunk végre nagy belső változtatásokat veszély nélkül.”  
 
………………………………… 
 
6, „Bevallom, nagyon nem akaródzik az egész dologba beavatkozni. Az eddigi 
tapasztalatokhoz hasonlóan csak irigységre, rosszakaratra és hálátlanságra számítok, és igazán 
nem avatkoznék be, ha saját ingem nem volna hozzám közelebb, ha az ügy nem érintene 
közelebbről.” 
 
……………………………………. 
 
 
 
XI. Nevezze meg a szövegek kiemelt részeihez kapcsolódó fogalmakat! (Elemenként 0,5 
pont, összesen 4 pont) 
 
1, „Ím most van törvényünk, […]  ha mindkét fél [földesúr és jobbágy] megegyezik, 
engedélyezi. Ez magánjogi szempontból hozott törvény. Kérdem én, lehet-e ember széles e 
hazában, aki higyje, hogy e törvény mellett hazánk az úrbéri viszonyokból századok alatt is 
kibontakozzék?”          (Kossuth: Hetilap, 1846) 
 
Fogalom: ……………………………………… 

3 pont  
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2, „… kétségtelen, hogy oly ország, melynek adminisztrációjában semmi egység nincs, s hol 
minden törvénynek mikénti végrehajtása 52 szabadon tanácskozó testülettől függ, rendre nem 
számolhat.”                                                                                  (Eötvös József: Reform, 1846) 
 
Fogalom: ……………………………………… 
 
3, „III. Hogy a kormány elég erővel és önállással bírjon, menten minden idegenszerű 
befolyástól, a nemzet akaratától vett irányban törvényszerűleg kormányozni és viszont, IV. a 
nemzet elegendő biztosítékokkal bírjon e részben, a számoltatást és felelőséget valósítani.” 

                                              (Részlet a Pest megyei követutasításból, 1847) 
 
Fogalom: ……………………………………… 
 
4, „Én soha, de soha a magyar szent korona alatt más nemzetet és nemzetiséget, mint a 
magyart, elismerni nem fogok. Tudom, hogy vannak emberek és népfajok, akik más nyelvet 
beszélnek, de egy nemzetnél több itten nincsen.” 

(Kossuth országgyűlési felszólalása, 1848 április) 
 
Fogalom: ……………………………………… 
 
5, „a szerb nemzet az osztrák ház alatt a magyar korona kötelékében politikailag szabad és 
független nemzet, amely a maga hatalmát az általa kialakítandó Szerb Vajdaság területén 
kívánja gyakorolni.”                                         (A karlócai szerb gyűlés határozataiból, 1848) 
 
Fogalom: ……………………………………… 
 
6, „Bármennyire is hízelgő rám nézve a megtisztelő fölhívás, mégis arra kényszerülök, hogy 
az ajánlatot tisztelettel, de határozottan visszautasítsam. A közelmúlt idők gyászos eseményei 
után, oly állapotok között, melyek még jelenleg is uralkodnak, lehetetlenség, hogy a 
közügyekben tevőlegesen részt kívánjak venni.”  

(Deák válasza Anton Schmerling felkérésére, 1850) 
 
Fogalom: ……………………………………… 
 
7, „1. § Az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog 
gyakorlására egyaránt jogositottaknak nyilvánittatnak. 
2. § Minden ezzel ellenkező törvény, szokás vagy rendelet, ezennel megszüntettetik.” 
                                                                                                                         (1867/XVII. tck.) 
Fogalom: ……………………………………… 
 
 
8, „… Következve: a két fél között a közös ügyek kezelésére nézve mellőzhetetlen föltétel a 
teljes paritas. 
29. § Ezen paritas elvénél fogva Magyarország részéről a magyar országgyülés választáson 
saját kebeléből egy meghatározott számu bizottságot és pedig az országgyülés mindenik 
házából. […] Ezen szám egy-egy részről hatvanat meg nem haladhat.”            (1867/XII. tck.) 
 
Fogalom: ………………………………… 
 
 
 

4 pont  
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XII. Ismerje fel a forrásokat, majd válaszoljon a további kérdésekre! (Összesen 5 pont.) 
 
1. Párosítsa az alábbi szövegrészleteket és a hozzájuk tartozó megnevezéseket! Két 
megnevezés kimarad! (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 
 
„Kasszandra-levél”, „Ellenzéki Nyilatkozat”, „Olmützi Alkotmány”, „Októberi Diploma”, 
„Februári Pátens”, „Kütahyai Alkotmányterv”, „Húsvéti Cikk”, „Dunai Konföderáció” 
 
 
 
A, „A közösen érdeklő tárgyakon kívül, miket a szövetségi hatóság 
intézne, minden állam törvényhozása, igazságszolgáltatása és 
közigazgatása teljesen független lenne. […] Az új közjogi rend 
alapja a dunai tartományokban az egyes népek szabad beleegyezése 
volna, akár egy törvényalkotó gyűlés, akár az általános szavazat 
alakjában. Így például Erdély lakói általános szavazattal fognák 
eldönthetni, vajjon hazájuk egy legyen-e Magyarországgal? vagy 
legyen politikailag egyesülve Magyarországgal, …” 

 

 

B, „A követek házába választás útján jő 343 tag, még pedig egyes 
királyságok és tartományok szerint következőleg megalapított 
számban: A magyar királyság számára 85. A cseh királyságra 54. A 
lombard-velenczei királyságra 20. A dalmatiai királyságra 5. 
Horvát- és Tótországra 9. […] 5. Erdély számára 26. … 

 

 

 
C, „A megyei közgyűlés a választás utáni első összeüléskor többség 
által elhatározza, minő leszen a megyei közigazgatás nyelve a jövő 
választásig. […] De a kevesebbség jogának itt is, mint a községben, 
tiszteletben kell tartatni. Mindenki szólhat saját nyelvén a megyei 
gyűlésekben, s panaszokban, kérelmeknél, ügyvédletnél a megye, 
megyei tisztviselők s megyei bíróságok előtt kiki saját nyelvét 
használhatja.” 

 

 
D, „Én, ki nemzeteknél uralkodóik irányában a jogfeladást sohasem 
tartom sem szabadnak, sem kénytelenségnek, igyekeztem magamat, 
mennyire embertől kitelhetik, a Te álláspontodba belegondolni, s a 
vélt kénytelenségnek még csak árnyékát sem vagyok képes 
fölfedezni; hanem látom azt, hogy a magyar nemzet éppen azon 
percet választja kétségbeesni állami jogainak teljes valósíthatása 
felett, midőn minden nemzet, a nagy Angliától a kis Krétáig, érzi, 
hogy a kor szelleme, kor iránya s a politikai viszonyok a 
jogvisszaszerzésnek vagy a jogfejlesztésnek kedvezők.” 
 

 

 
E, „Az osztrák monarchia birodalmi parlamentjének intézménye 
Általunk a célból alapíttatik, hogy jövendőre a törvényhozásnak 
mindazon tárgyai tekintetében, a melyek összes királyságaink, 
országaink, uradalmaink s tartományaink mindnyájával közös 
célokra, jogokra, kötelességekre, kötelezettségekre, érdekekre és 
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viszonyokra vonatkoznak […] a törvényhozás joga ne kizárólag és 
egyoldalúlag Általunk és törvényes utódaink által gyakoroltassék, 
hanem ezen tárgyak az országgyűlések delegatiójából alakult 
birodalmi parlamentben és parlamenttel tárgyaltassanak, …” 
 
 
F, „Egyik cél tehát a birodalom szilárd fennállása, melyet nem 
kívánunk semmi más tekinteteknek alárendelni. Másik cél pedig 
fenntartása Magyarország alkotmányos fennállásának, jogainak, 
törvényeinek, melyeket a sanctio pragmatica is ünnepélyesen 
biztosít, s melyekből többet elvenni, mint a mit a birodalom szilárd 
fennállhatásának biztosítása múlhatatlanul megkíván, sem jogos 
nem volna, sem célszerű.” 
 

 

 
2. 
a) A szövegek betűjeleit használva állítsa időrendbe a forrásrészleteket! (Helyes 
sorrendért 1 pont) 

 .… .… .… .… .… .… 
 
b) Ki a szerzője az A, C és D jelű szövegeknek? (0,5 pont) 
 
…………………………………………….. 
 
c) Kinek a nevéhez köthető a B és az E jelű szöveg? (0,5 pont) 
 
…………………………………………….. 
 
 
 
 
XIII. Egészítse ki az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 0,5 
pont, összesen 5 pont.) 
 
A kiegyezést követően minden befektetés a vasút felé fordult. Az első vasút vonalat – Pest és 
………... - között már ..……-ban átadták. A magyar vasutak többsége egészen 1873-ig volt 
magánalapítású. Ám közben magalakult a …………., és a századfordulóra az ország teljes 
vasúthálózatának 62%-a volt az államé. ………….………………., a „vasminiszter” a vasút 
hálózatot a gazdaságélénkítés legfontosabb eszközévé tette. A zónatarifa rendszer olcsóbbá 
tette a nagy távolságban mind a személy-, mind az áruszállítást.  
……………………………….. találmánya, a kéregöntésű vasúti kerék révén nemzetközi 
piacra tett szert. 1873-ban készült el gyára első mozdonya. ………………………. porlasztója 
tökéletesítette a robbanómotorokat. Bánki-féle turbinákat szereltek fel Francia- és 
Németországban. A Láng gyár gőzgépekre szakosodott, az 1910-es években már 10 ezer 
lóerős gőzturbinákat gyártottak. 
Az új iparág, a villamosipar is jelentős részévé vált az iparnak. Hamarosan nemzetközi 
tekintélyt szerzett. …………………………. villanymozdonyával lehetővé vált a villamosság 
alkalmazása a közlekedésben.  
A dualizmus korában Magyarországon az ipar több húzóterülettel rendelkezett, melyekben 
hazánk európai szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A már említett vasútiparon kívül 
ilyen volt pl. a ............................................................... (Csak egyetlen példát írjon be!) 
 

5 pont  
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( http://www.google.hu/imgres?q=vas%C3%BAt+a+dualizmus+kor) 
 
a) Melyik időszakban növekedett legnagyobb arányban a vasúti áru- és személyszállítás?  
 
........................................................................ 
 
b) Melyik, a szövegben említett tényezővel függött ez össze?  
 
....................................................................... 
 
 
 
 
XIV/A. Az alábbi karikatúrák az I. világháborút megelőző, a XX. században véget ért 
vagy a XX. században lezajlott konfliktusokhoz kötődnek. Nevezze meg – évszám nélkül 
– a konkrét eseményeket! (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)………………………………………       b)………………………………………….. 
 
 
 

5 pont  
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c)…………………………………………  d) ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) ………………………………………………     f) ………………………………………….. 
 
 
 
http://www.google.hu/imgres?q  
http://assemblyman-eph.blogspot.hu/2009_04_01_archive.html 
http://i.ebayimg.com/t/BOER-WAR-Caricature-English-Sausage-Boiler-1901 
http://animationresources.org/?p=1126 
http://french-news-online.com/wordpress/wp 
http://www.bookdrum.com/images/books/88307_m.jpg 
http://goodcomics.comicbookresources.com/wp-content/uploads/2008/10/kirbyverdun.jpg 
 

3 pont  
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XIV/B. Választhattak volna-e 1848-ban az alább megnevezett létező vagy fiktív 
személyek? Jelölje a táblázatban, majd indokoljon! (Soronként 0,5 pont, összesen 5 pont.) 
 
1. § Politikai jogélvezetet azoktól, kik annak eddig gyakorlatában voltak, elvenni, a jelen 
országgyülés hivatásának nem érezhetvén, mindazok, kik a megyékben és szabad 
kerületekben az országgyülési követek választásában eddig szavazattal birtak, e jog 
gyakorlatában ezennel meghagyatnak. 
Ezeken kivül: 
2. § Az országnak s kapcsolat részeknek mindazon benszületett, vagy honositott, legalább 20 
éves, és sem atyai, sem gyámi, sem gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hűségtelenség, 
csempészkedés, rablás, gyilkolás és gyujtogatás miatt fenyiték alatt nem levő lakosai, a nőket 
kivéve, törvényesen bevett valláskülönbség nélkül, választók: 
a) Kik szabad királyi városokban, vagy rendezett tanácscsal ellátott községekben 300e. ft. 
értékü házat vagy földet, egyéb községekben pedig eddigi urbéri értelemben vett 1/4 telket, 
vagy ezzel hasonló kiterjedésü birtokot, kizáró tulajdonul, vagy hitveseikkel, s illetőleg 
kiskorú gyermekeikkel közösen birnak. 
b) Kik mint kézművesek, kereskedők, gyárosok telepedve vannak, ha tulajdon műhelylyel 
vagy kereskedési teleppel, vagy gyárral bírnak, s ha kézművesek, folytonosan legalább egy 
segéddel dolgoznak. 
c) Kik, habár a fentebbi osztályokba nem esnek is, saját földbirtokukból vagy tőkéjükből 
eredő 100 ezüst forint évenkénti állandó s biztos jövedelmet kimutatni képesek. 
d) Jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, academiai 
művészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai, gyógyszerészek, lelkészek, 
segédlelkészek, községi jegyzők és iskolatanítók, azon választó kerületben, mellyben állandó 
lakásuk van. 
e) Kik eddig városi polgárok voltak, ha a fentebbi pontokban leirt képességgel nem bírnak is. 
                                                                            (Részlet az 1848. évi V. törvénycikkből) 
 
 
 

IGEN NEM INDOKLÁS 

Pató Pál nemes 
 

   

Kossuth Lajosné 
 

   

Arany Laci (11 éves) 
 

   

Vörösmarty Mihály 
 

   

Löw Lipót rabbi 
 

   

Nagy Géza kereskedősegéd 
 

   

Rózsa Sándor betyár 
 

   

Kasza János 30 holdas 
gazda 

   

Habsburg István főherceg, 
nádor 

   
 

Ján Kollár, szlovák 
evangélikus lelkész 

   
 

 
 5 pont  
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 
 

I. téma: Bethlen Gábor emlékezete 
 
XV. IGAZ-HAMIS 
Döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Válaszát X jellel jelölje! 
(Elemenként 1 pont, összesen 8 pont.) 
 

Állítás Igaz Hamis 
a) Bethlen Gábor élt emigrációban az Oszmán Birodalomban. 
 

  

b) Bethlen Gábor támogatta Rákóczi Zsigmond fejedelmet. 
 

  

c) Báthory Gábor fej- és jószágvesztésre ítéltette Bethlen Gábort 
1612-ben. 

  

d) Bethlen Gábor támogatta a Biblia román nyelvre fordítását. 
 

  

e) Bethlen Gábor idején a fejedelmi kincstár bevételei főként az 
állami egyenes adóból származtak. 

  

f) A harmincéves háborút tekinthetjük az első összeurópai 
háborúnak. 

  

g) Bethlen Gábor Pozsony bevétele után a nádortól megkapta a 
magyar királyi koronát. 

  

h) Erdélyben a falusi prédikátorok többnyire nemesi származásúak 
voltak. 

  

 
 
 
 
 
XVI. FOGALMAK  
Adja meg a szakirodalom alapján a következő fogalmak jelentését! (Elemenként 1 pont, 
összesen 7 pont.) 
 

a) proskripció: ………………………………………………………………………….. 
 

b) recepta religio: ……………………………………………………………………….. 
 

c) regalista: …………………………………………………………………………….... 
 

d) fiscus: ………………………………………………………………………………… 
 

e) kéneső: ………………………………………………………………………………. 
 

f) habán: ……………………………………………………………………………….. 
 

g) irénizmus: …………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

8 pont  
 

7 pont  
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XVII. IDÉZETEK 
Adja meg az idézetek szerzőit! (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

 
a) „… ne veszessük el, uram, az hazát, mert ha elveszítjük, mi mást nehezen, avagy nem 

is találunk. Törődött és sokat búdosott emberek vagyunk, én Törökországra soha 
többször nem megyek, inkább akarok meghalni hazámban.” 

 
…………………………………. 
 
b) „Úgy éljen az király az tanácsosokkal, miképpen a fő hajósmester az sok 

evedzősökkel; noha sokan vonszák az hajót, de azért az egész hajónak főképen való 
gondját csak a hajósmester viseli. Így kell az királynak az egész országnak és polgári 
társaságnak kiváltképen való gondját egyedül magának viselni.” 

 
…………………………………. 
 
c) „Csak meg kell ragadni, amit az Ég nyújt, 

S el nem engedni, mert ha nem akarjuk 
Mit ő akar, úgy eljátszuk kegyét 
És vele minden segedelmét.” 

 
…………………………………… 

 
 
 
XVIII. PÁROSÍTÁS 

 
Párosítsa a szakirodalom alapján az alábbi meghatározásokat és személyeket! Egy 
meghatározáshoz több személy betűjele is kerülhet. (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 
pont.) 

 
Tevékenységi körük Személy(ek) betűjele 
1. Bethlen Gábor udvari történetírója   
2. Bethlen Gábor kancellárja   
3. Bethlen Gábor kincstartója   
4. Bethlen Gábor udvari papja, prédikátora   
5. Bethlen Gábor nevelője   
6. a nádor 1613-ban   
7. a kassai főkapitány 1613-ban   

 
a) Szerdahelyi István, b) Milotai Nyilas István, c) Kovacsóczy István, d) Kamuthy Balázs,  
e) Thurzó György, f) Bojti Veres Gáspár, g) Keserűi Dajka János, h) Péchy Simon, i) Forgách 
Zsigmond, j) Bocatius János 
 
 
 
 
 
 
 

3 pont  
 

5 pont  
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XIX. FELELETVÁLASZTÁS 
 
Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont, összesen 7 pont.) 
 

a) Ki nem volt Bethlen Gábor felesége? 
 
Károlyi Zsuzsanna   Brandenburgi Katalin   Bocskai Klára 
 
b) Melyik szultántól kapta a fejedelmi felhatalmazást Bethlen Gábor? 
 
I. Ahmedtől    II. Szelimtől     III. Mohamedtől 
 
c) Ki volt a Bethlen Gábor elleni jelölt a fejedelemválasztáskor? 
 
Báthory András    Nagy Szabó Ferenc    Szilvásy Boldizsár 
 
d) Melyik várat adta át Bethlen Gábor a törököknek? 
 
Dévát     Lippát      Kővárt 
 
e) Hol választották Bethlen Gábort királlyá? 

 
Kassán     Pozsonyban     Besztercebányán 

 
f) Ki készítette az első teljes katolikus bibliafordítást? 
 
Káldy György    Alvinczi Péter   Szenczi Molnár Albert 
 
g) Mit nem tartott Bethlen Gábor? 
 
udvari bolondot    udvari csillagjóst    udvari orvost 

 
 
 
 
 
 

7 pont  
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II. téma: Az olasz egységmozgalom magyarországi visszhangja, 1848-1871 

 
XV. IGAZ-HAMIS 
Döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Válaszát X jellel jelölje! 
(Elemenként 1 pont, összesen 9 pont.) 
 

Állítás Igaz Hamis 
a) 1815-ben a Savoyai volt az egyetlen nemzeti dinasztia Itáliában. 
 

  

b) 1815-ben Luccát Mária Lujza kapta meg. 
 

  

c) Károly Albert 1848-ban, a custozzai csatában legyőzte Joseph 
Radetzky tábornagyot. 

  

d) 1866-tól négy évig Firenze volt Olaszország fővárosa. 
 

  

e) Széchenyi István többre tartotta az olaszokat a franciáknál. 
 

  

f) A lombard ideiglenes kormány 1848 áprilisában azt üzente a 
magyar országgyűlésnek, hogy a magyar hadifoglyokat és 
sebesülteket összegyűjtik és átadják az értük küldött 
megbízottaknak. 

  

g) A velencei forradalmárok csak a világosi fegyverletételt 
követően kapituláltak. 

  

h) A Szárd Királyság vezető lapja elsiratta a magyar  
szabadságharcot leverése után. 

  

i) Kossuth személyesen is találkozott III. Napóleonnal 
 

  

 
 
 
 
XVI. FOGALMAK  
 
Adja meg a leírásoknak megfelelő fogalmakat! (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 
 

a)  „Feltámadás”, az itáliai nemzeti egység, függetlenség és az alkotmányos kormányzás  
kivívásának időszaka: 

 
…………………………………………………………………….. 
 
b) Mazzini 1831-ben, Marseille-ben alapított szervezetének neve: ………………………. 
 
c) Gioberti álláspontjának elnevezése a középkori pápapárti csoportok alapján: 

 
………………………………………………………………………………………………. 
 
d) A „titkos kód”, felirat, amely a következő mondatot fedte: „Éljen Viktor Emanuel,  

Olaszország királya”: 
 
………………………………………………………………………. 

9 pont  
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e) Nehezen bevehető terület Pesciera, Legnago, Mantova és Verona között:  
 
   ……………………………………………………………………………………………… 
 

f) Garibaldi vörösinges követőinek legendás elnevezése: ………………………………. 
 
 
 
 
XVII. IDÉZETEK 

 
Adja meg az idézetek szerzőit! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 

a) „Itália nem több földrajzi fogalomnál!” …………………………………………… 
 
b) „Itália maga csinálja végig!”  ………………………………………. 

 
c) „Nem ígérhetek se fizetést, se szállást, se ellátást, csak éhséget, szomjúságot, erőltetett  

meneteket, csatákat és halált!”  ……………………………………………….. 
 
d) „…azt találtam, hogy a magyar élénk természetű, és általában azt mondhatom, érző 

szívű, tehát nagyon hajlamos arra, hogy barátságot kössön, és ezért némi áldozatra is 
képes. Megfordultam a nemesek kastélyaiban és a városok házaiban: mindenütt 
ugyanazt a szívélyességet, ugyanazt a kedves figyelmességet tapasztaltam.” 

 
…………………………………………………… 
 
e) „Én rövidesen Itália határán leszek, hogy megtartsam Velencének tett ígéretemet és 

kezet fogjak a hősies, örök Rómával… Jólesik hinnem, hogy amint zászlónk először 
megjelenik a gyönyörű olasz földön, Olaszország zászlajával fonódik egybe.” 

 
……………………………………………………. 
 
 
 

 
XVIII. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK 

 
Nevezze meg a leírásoknak megfelelő személyeket! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 
a) A Nemzetközi Vöröskereszt alapítója: ………………………………………………. 
 
b) A velencei városparancsnok 1848-ban: ………………………………………………. 

 
c) A Piemonti Királyság képviselője, a lombardiai háborúban kitűnő bresciai alezredes, 

akinek kapcsolatba kellett volna lépnie a Magyar Honvédelmi Bizottmánnyal. Eredeti 
küldetése ugyan nem valósulhatott meg, de a Magyarországon lévő olasz katonákból 
légiót szervezett, és kivette a részét a magyar szabadságharc utolsó küzdelmeiből: 

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

6 pont  
 

5 pont  
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d) Kossuth megbízottja, az olaszországi császári sereg 1848-ban leköszönt tisztje, akit a  
 

torinói kormány elismert a magyar kormány képviselőjének: ……………………………. 
 
e) A magyar emigráció tagja, hat évig az angol Times elismert külföldi tudósítója, 1859- 

 
ben magyar légiót próbált szervezni az olasz egység támogatására: ……………………… 
 
 
 

 
 
XIX. FELELETVÁLASZTÁS 
 
Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 

a) A XIX. század elején Nápoly a kontinens hányadik legnagyobb városa volt? 
 
harmadik    negyedik    ötödik 
 
b) Ki volt az a politikus, aki előnytelen külseje és gyenge szónoki képességei miatt 1848-

ban csak pótválasztáson jutott be a parlamentbe? 
 
Garibaldi     Cavour    Mazzini 
 
c) Melyik zászló fordítottja a Vöröskereszt zászlaja? 

 
svéd      dán     svájci 

 
d) Ki próbált meg Erdélyben a mazziánusok módszereit követve felkelést előkészíteni a 

szabadságharc után? 
 
Libényi János    Noszlopy Gáspár   Makk József 
 
e) Kinek a műve a „Gyulai Pál”? 
 
Kemény Zsigmond   Jósika Miklós    Jókai Mór 

 
 
 
 
 

5 pont  
 

5 pont  
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III. téma: Kuláksors lakóhelyemen, 1948-1956 
 
XV. IGAZ-HAMIS 
 
Döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Válaszát X jellel jelölje! 
(Elemenként 1 pont, összesen 10 pont.) 
 

Állítás Igaz Hamis 
a) A kulák szó eredeti jelentései közé tartozik az „ököl” is. 
 

  

b) A paraszttársadalomban az alapsejt nem a család, hanem az 
egyén. 

  

c) Az 1945-ös földreform után a kisajátított birtokokért az állam 
megváltást fizetett a korábbi birtokosoknak. 

  

d) Az 1940-es évek második felében Magyarországon a kulákok 
foglalkozás szerinti osztályozásában jelen volt az „értelmiségi 
kulák” is. 

  

e) Feljelenthették a kulákokat, sajtórendészeti kihágás címén, ha 
nem rendelték meg a Szabad Népet. 

  

f) Nagy Imre utasítására a kuláklistákat 1953-ban a 
Belügyminisztérium begyűjtötte és megsemmisítette. 

  

g) Az élelmiszerjegy 1951-es, újbóli bevezetése összefüggött a 
koreai háború kirobbanásával. 

  

h) Az 1945-ös földreform során a Dunántúlon és az Északi-
középhegység megyéiben osztották a legnagyobb területű földeket 
átlagosan. 

  

i) Az 1953 júniusi párthatározat alapvetően megváltoztatta a 
kuláklistára tett parasztok helyzetét. 

  

j) 1950 és 1952 között tizenkét zárt tábort működtettek a 
deportáltak őrzésére és foglalkoztatására a Hortobágyon, a 
Nagykunságban és a Hajdúságban. 

  

 
 
 
 
 
 
XVI. FOGALMAK  
 
Adja meg a szakirodalom alapján a leírásoknak megfelelő fogalmakat! (Elemenként 1 
pont, összesen 5 pont.) 
 

a) Az 1950-es évek elejének kifejezése az árverések, behajtások, zálogolások, foglalások 
 

végrehajtására; az elszámolási bizottságok tevékenysége: ……………………………….. 
 
b) A „fehér arany”, egyike azoknak a növényeknek, amelyeket ötvenes években éghajlati  

 
adottságaink ellenére termesztettek: ………………………………………………………. 
 
c) „Agitációs brigádok”: …………………………………………………………………. 

10 pont  
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d) A „földadó alá nem eső területek” rövidítése: ………………………………………… 

 
e) A bűntett elnevezése, amikor a faluban lakók nem jelentették fel egymást „megfelelő  

számban”: 
…………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
XVII. IDÉZETEK 

 
Adja meg az idézetek szerzőit! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 

a) „E háborús tapasztalatok nemcsak a módszerekben öröklődtek a kommunista államra, 
hanem az egyszerűség kedvéért továbbszolgálóként átmentették a nyilasokat, a 
szadizmusban jártas keretlegényeket is […]. Amennyiben vállalták az új rendszerben 
is a terror szolgálatát, eltekintettek […] a felelősségre vonástól. Ők pedig örömmel 
folytatták, ahol abbahagyták, hiszen a szadizmus nem rendszerfüggő élvezet.” 

 
……………………………………………… 
 
b) „Ide, aki földet szántott! 

Ide, aki traktort gyártott! 
Segítsetek proletárok! 
Zúg a búza!” 

 
……………………………………………. 
 
c) „… a kulákellenes harchoz nincs Szibériánk.”  

 
……………………………………………….. 

 
d) „A felszabadulás utáni elő hónapokban mi is az egész parasztsággal, tehát a 

kulákokkal is mentünk együtt a feudális nagybirtok és a Horthy-rendszer 
maradványainak megszüntetéséért. A kulákokkal való együtt menés megkönnyítésére 
álltunk meg a földosztáskor 200 holdnál. Amikor ez a feladat megvalósult, a kulákok 
már ellenünk fordultak mint a falu kapitalistái…” 

 
………………………………………… 
 
e) „… a kuláklista ahelyett, hogy valóban a kulákokat tartotta volna nyilván, és 

leválasztotta volna a parasztság többi rétegétől, lényegében összekeverte a dolgozó 
parasztokat, főképpen a középparasztokat a kulákokkal. Ilyen módon nem tudta a 
dolgozó paraszt, vajon holnap nem kerül-e kuláklistára. […] a kuláklista […] 
kedvezőtlenül hatott parasztpolitikánkra, és jelentős része volt abban, hogy dolgozó 
parasztságunk körében megrendült a bizalom a népi demokratikus jogrendünk iránt.” 

 
……………………………………….. 
 
 
 
 

5 pont  
 

5 pont  
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XVIII. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK 
Nevezze meg a szakirodalom alapján a leírásoknak megfelelő személyeket! (Elemenként 1 
pont, összesen 4 pont.) 

 
a) A Szovjetunió legjobb traktorosnője: ………………………………………………….. 
 
b) A begyűjtési miniszter 1952. januártól – novemberig, majd a minisztertanács  

 
elnökhelyettese: ……………………………………………………………………………. 
 
c) A belügyminiszter 1952 októberében: …………………………………………………. 
 
d) A Kulákprés című könyv írója: …………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
XIX. FELELETVÁLASZTÁS 
Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 
 

a) Ki lépett a tanácsrendszerű közigazgatásban a falusi bíró helyébe? 
 
tanácselnök    jegyző     tanácstitkár 
 
b) Kik voltak a „gyüttmentek” az ötvenes évek szóhasználatában? 
 
máshonnan a faluba vezényelt funkcionáriusok    vándorló napszámosok 
 
   azok, akik kevesebb mint ötven éve élnek a faluban 
 
c) Mire utal a „gazet” szó? 
 
„gaz ette meg”   szovjet újságcímre  az alföldi földgázmezőkre 
 
d) Mikor indították az első ötéves tervet? 
 
1948.I.1-jén    1949.I.1-jén   1950.I.1-jén 
 
e) A KV Titkárság melyik határt fogadta el a kulák vagyonára? 
 
25 kh vagy 350 aranykorona értékű föld   35 kh vagy 250 ak. értékű föld 
 
   25 kh vagy 250 ak. értékű föld 
 
f) Minek a rövidítése volt a KÖMI? 
 
Közérdekű Munkák Igazgatósága    Közmunkaügyi Minisztérium 
 
   Közbeszerzési Munkaigazgatóság 

 
 

4 pont  
 

6 pont  
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PONTÖSSZESÍTŐ I. 
SZAKTANÁR TÖLTI KI! 

 
 
Kérdés 
száma 

Kérdés anyaga Adható 
pont 

Elért pont Felüljavítás 

I. ÓKORI KELET 3  
 

 

II. GÖRÖG TÖRTÉNELEM 5   

III. SZENT BENEDEK 6  
 

 

IV. KÖZÉPKOR GAZDASÁGA 4  
 

 

V. KALANDOZÁSOK 5  
 

 

VI. STÍLUSOK 3  
 

 

VII. MAGYAR EGYETEMEK 6  
 

 

VIII. BÉKÉK 8  
 

 

IX. ZRÍNYI CSALÁD/ 
TÖRÖK BIRODALOM 
 

6 / 5  
 

 

X. HAJÓZÁSI TÖRVÉNY/ 
AUSZTRIA  SZEREPE 
 

5 / 3   

XI. SZATMÁRI BÉKE / 
FOGALOMMAGYARÁZAT 
 

5 / 4  
 

 

XII. TÖRÖK-MAGYAR BÉKE/ 
FORRÁSFELISMERÉS 
 

4 / 5  
 

 

XIII. EGYHÁZTÖRTÉNET/ 
MONARCHIA 
IPARFEJLŐDÉSE 

4 / 5   

XIV/A. URALKODÓI 
RENDELETEK/ 
KARIKATÚRÁK 

6 / 3   

XIV/B.                     -       /  
VÁLASZTÓJOG 1848-BAN 

- / 5   

 Összesen  70   

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

szaktanár      versenybizottsági felüljavítás
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PONTÖSSZESÍTŐ II. 
VERSENYBIZOTTSÁGI TAG TÖLTI KI! 

 
 

A versenyző által az I. részben a felüljavítás után elért összpontszám:  
 

AZ ELSŐ TÉMÁT VÁLASZTÓK  
Kérdés  
száma 

Kérdés anyaga Adható 
pont 

Elért 
pont 

 

XV. IGAZ-HAMIS 8   
XVI. FOGALMAK 7   
XVII. IDÉZETEK 3   
XVIII. PÁROSÍTÁS 5   
XIX. FELELETVÁLASZTÁS 7   

XV-XIX.            Összesen 30  
 

 

A MÁSODIK TÉMÁT VÁLASZTÓK  
Kérdés  
Száma 

Kérdés anyaga Adható 
pont 

Elért 
pont 

 

XV. IGAZ-HAMIS 9   
XVI. FOGALMAK 6   
XVII. IDÉZETEK 5   
XVIII. TÖRTÉNELMI 

SZEMÉLYISÉGEK 
5   

XIX FELELETVÁLASZTÁS 5   
XIV. – XIX. Összesen 30  

 
 

A HARMADIK TÉMÁT VÁLASZTÓK  
Kérdés  
száma 

Kérdés anyaga Adható 
pont 

Elért 
pont 

 

XV. IGAZ-HAMIS 10   
XVI. FOGALMAK 5   
XVII. IDÉZETEK 5   
XVIII. TÖRTÉNELMI 

SZEMÉLYISÉGEK 
4   

XIX FELELETVÁLASZTÁS 6   
   XV.- XIX. Összesen 30  

 
 

 Mindösszesen  
 

   

 
 
…………………………………    ..………………………….. 
        versenybizottsági tag            versenybizottsági tag  
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