Oktatási Hivatal
A 2013/2014. tanévi
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
első forduló

TÖRTÉNELEM
FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP
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.
A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................
Összes pontszám: ………………………

Pótlapok száma: …………………

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

KÖZÖS FELADATOK
I. Párosítsa a táblázatban lévő szövegeket és az alattuk található római istenneveket!
(Egy helyre csak egy nevet írhat! Öt név kimarad!) (Elemenként 0,5-0,5, összesen 4 pont.)
Az istenségekről szóló irodalmi szövegek

Az isten neve

1. „Engesztelni taníts meg mennyköved, isteneink atyja, királya ki vagy!
Hogyha nem illettem másként, mint tiszta kezekkel,
oltárod, s kegyesen kéri kegyelmed imám.” (Ovidius: Fasti III. 329–348)
2. „[az istenség] kapuját, amelyet őseink akarata szerint csak akkor lehetett
zárva tartani, amikor a római nép hatalma alá eső területeken, szárazon és
vízen, mindenütt győzelmek árán kivívott béke uralkodik….” (Augustus
önéletírása, a Res gestae divi Augusti)
3. „S aznap a nők, kik akkor a házasságnak igáját
hordják, […] szent oltára elé leborulván
kérleljék, majd kapjon minden férfi meg asszony
tisztító ként és tömjént, de a nők különösképp.” (Zósimos: 2, 4–7)
4. „Azt mondják, hogy a templom alakja előbb is ilyen volt.
S mért hogy alakja ilyen, meg tudom adni okát.
[…] s a Föld ugyanegy: örökös tűz lángol ezekben,
jelzi az istennőt temploma, tűzhelye is.” (Ovidius: Fasti VI, 249–318.)
5. „– mert tudjátok, hogy a többi istentől nekem
tisztül jutott a híradás s a haszonhozás –,
tehát, ha arra vágytok, hogy segítselek,
s hogy mindig is lehessen dús nyereségetek,” (Plautus: Amphitruo 1–25.)
A)
Mars, Venus, Iuppiter, Mercurius, Iuno, Vesta, Diana, Apollo, Saturnus, Ianus
B) Írja a képek alá a hozzájuk tartozó, a táblázat szövegeiben szereplő istenek nevét!

a) ……………………

b) ………………………….

c)………………………..
4 pont
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II. Az alábbi feladat a lovagi világról közöl képi és szöveges forrásokat. Oldja meg a
velük kapcsolatos feladatokat! (Elemenként 0,5-0,5, összesen 6 pont.)
1. A szertartás neve (a):

A szertartás neve (b) és résztvevői (A), B)):

A

B

(The flowering of the middle ages. Thames and Hudson, 1965)

a) …………………………………

b) ……………………………………
A) ……………………………………
B)……………………………………

2. Egészítse ki a mondatokat!
a) Az állandó magánháborúkat az egyház a 11. század végétől a(z)…………………………..
mozgalommal törekedett korlátozni, mely bizonyos napokon tiltotta a hadakozást.
b) „A hűbéres azonban többre köteles uráért, mint az ő érette. A hűbéres köteles
………………………………………………… fogságba esett uráért, ha az ezt kívánja és
ezen kívánságát vele bármely úton közölte”.

(13.szd., Jean Ibelin ciprusi jogász)

c) Az úgynevezett "lovagregényeket" (roman) nem könyvből olvasták, hanem meghallgatták hiszen a lovagok többsége nem tudott írni-olvasni. Hallomás útján ismerték meg - többek
között – a ………………………………-et, mely az arabok ellen harcoló két frank lovag,
tragikus, de felemelő pusztulását bemutatva adott nekik példát vagy a Brit-szigetekről
származó Arthur király és a ………………………. lovagjainak történetét.
3. Az alábbi képek alapján egészítse ki a szöveget!
A lovagság lakóhelye kezdetben még nem a vár, hanem a képen is látható
………………………(A kép) volt. Szabadidejükben az itt lakó hölgyek és urak az
………………………(B kép) világból érkezett játéknak, a ….……………(B kép) -nak is
hódolhattak.

Legmagasabb

rendű

szórakozásnak

azonban

vitathatatlanul

a

………….……………………(C kép) számított.
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B

C

6 pont

(forrás:www.britainexpress.com)

6 pont

III. Az alábbiakban pápák és magyar királyok levelezésének részleteit olvashatja. A
levélrészletek tanulmányozása után nevezze meg, hogy ki a levélíró vagy a címzett
magyar király (a)! Foglalja össze – de ne a szövegből idézzen! - egy-két mondatban, hogy
milyen eseményeket, problémákat fogalmaznak meg a szövegek kiemelt részei (b)!
(Nevenként 0,5-0,5, a problémák megfogalmazására 1-1, összesen 7 pont.)
1. „...Tudja meg mindazonáltal szentséged, hogy midőn hazatértünk, nem Magyarországra,
hanem agyonkínzott, szétharácsolt s a királyi javakból teljesen kifosztott országra találtunk. A
királyi kincstár annyira megraboltatott, hogy nemcsak az adósságokat, melyeket
zarándoklásunk alatt tettünk, nem tudjuk megfizetni, hanem még tizenöt év is kevés lesz arra,
hogy országunkat előbbi állapotába visszaállíthassuk. S azért, nehogy szentséged védelme,
mely alá magunkat helyeztük, midőn a Szentföldre mentünk, ahol mindennemű
szegénységnek és ruházatlanságnak kitettük magunkat, gyengének láttassék irántunk s más
fejedelmek iránt, kérjük szentségedet, hogy mutasson elrettentő példát, és ezen nagy
gonoszság főszerzőit s azok cinkostársait, úgy az egyháziakat, mint a világiakat vesse egyházi
átok alá.”
a) ………………………………..
b)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. „Testvéreink tanácsára elhatározzuk, megállapítjuk, és kinyilatkoztatjuk és akarjuk, hogy
Magyarországban, a hozzá tartozó részekben és az egész világon Mária asszonyt
Magyarország királynőjének, és unokáját, Károlyt Magyarország királyának nevezzék és
címezzék; nekik […] az ország visszaszerzésében, megoltalmazásában és fenntartásában
kiközösítés terhe alatt alkalmas támogatással és tanáccsal segítségükre legyenek. Ellenben
kiközösítés terhe alatt megparancsoljuk, hogy senki Csehország királyát és fiát Magyarország
királyának címezni ne merészelje; nekik és tisztviselőiknek az ország és a hozzá tartozó
részek jövedelmeit, haszonélvezeteit, jogait és tartozásait ne szolgáltassa ki; az ország
elfoglalásában, megtámadásában és bitorlásában titkon vagy nyíltan ne támogassa.”
a) ………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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3. „Abban állapodtunk meg ugyanis sok tanácskozás után, hogy nekünk is, egész Európának
is üdvösebb lesz, ha a Dunát várakkal erősítjük. Mert ez az ellenállás vize; itt szállt szembe
Heraclius Koszroesszel a Római Birodalom védelmében, itt álltunk mi is, bár felkészületlenül
és súlyos csapás után, tíz hónapon át ellene a tatároknak, pedig országunk akkor még
teljességgel várak és védők híján szűkölködött. Ha ezt, ami távol legyen, a tatárok egyszer
birtokba veszik, nyitva áll a kapu számukra a többi katolikus hitű ország felé, mert egyrészt itt
nincs a keresztények felé útjukat álló tenger, másrészt családjaikat és csodálatosan sok
állatukat alkalmatosabban helyezhetik el itt, mint bárhol.”
a).……………………………………..
b)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. „Ezért, szentséges és kegyes Atya, aki az égben uralkodó Krisztus valódi földi helytartója
vagy, Isten kegyelméből alázattal és fiúi hódolattal folyamodom Hozzátok, hajlítsátok és
fordítsátok oda szívetek bensejét és elmétek minden figyelmét kegyelmes jámborsággal, hogy
ez a felségsértő merénylet megkapja nagyságához méltó büntetését és testvérem gyilkosai, és
akiket az ő vére beszennyez, a Szicíliai Királyságra és tartozékaira való minden joguktól meg
legyenek fosztva. És testvérem elemésztői ezek: testvérem özvegye, a férjgyilkos Johanna,
meg Mária asszony, Johanna testvére, Róbert tarantói herceg és fivérei, Károly durazzói
herceg és fivérei, és mindazok, akik a szicíliai királyság koronáját álnokul megszerezni
igyekeztek és igyekeznek.”
a)…………………………………………
b)………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...…………………………………
5. „Én magamat egészen felajánlottam volt a római szent-széknek és Szentségednek. Mindazt,
amit Isten és az ő földi helytartója nekem parancsol, bármilyen nehéz vagy veszedelmes
legyen, mint üdvöst és szentet, félelem nélkül fogom végrehajtani; főképen mikor szent
hitünk oltalmáról, a hitetlenek megfenyitéséről van szó. Nem tarthat vissza sem az ellenség
hatalma, sem régibb szövetség kötelezettsége, mitől az apostoli szék fölmenthet. Akár a
csehek, akár a törökök ellen legyen szükség (a királyra), őt és országát mindenkor készen
találja Szentséged!”
a) Hunyadi Mátyás
b) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=161_170_hivatalos_levelek
Popovits István: A pápák kapcsolatai Magyarországgal Különlenyomat a XPONIKA theologiai évkönyvből.
Budapest, 1945 Egyetemi Nyomda)

7 pont
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IV. Az alábbi térképvázlat a 14-15. századi magyar kereskedelem főbb irányait mutatja
be. Írja az alatta felsorolt árucikkek számát a megfelelő négyzetekbe! Egy szám csak egy
helyen szerepelhet! (Összesen 6 pont.)
Lengyelország

Német
területek

Orosz területek

Velence

1. posztó
6. selyem

2. só
7. arany

3. prém
8. fűszer

4. szarvasmarha,
5. fémáru
9. bor
10. üveg
(Elemenként 0.5-0,5 pont)

Milyen diplomáciai esemény tette lehetővé, hogy a magyar áruk olcsóbban jussanak el
Nyugat-Európába? (1 pont)
…………………………………………………………………………………………………
6 pont
V. Határozza meg a közép- és koraújkori magyar történelemhez kapcsolódó
forrásokban kijelölt részek dátumát! (Helyes soronként 1-1, összesen 6 pont.)
1. „Úgyszintén elrendeltük, hogy minden évben a szent király ünnepén közülünk valaki
tartozzék Fehérvárra jönni, és minden megyéből két vagy három nemes tartozzék megjelenni,
hogy azoknak jelenlétében minden kártevésről és jogtalanságról, bárki okozta és követte el
azokat, minden panaszosnak elégtételt szolgáltassunk.”
….……………...
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2. „Amikor a halálhír elterjedt, a városokból és falvakból mindannyian összegyülekeztek
Visegrádon, mindenhonnan összefutottak a fejedelmek és a főpapok, a nemesek és a
tartományok küldöttei, akik folyamatos gyászszertartással tisztelték meg […] A
lovaskapitányok és katonák közül egynémelyik mellé őröket kellett állítani, hogy végtelen
fájdalmukban ne emeljenek kezet magukra, és ha nem vigasztalja őket, hogy itt van (leánya)
Mária, akit mindannyian királyuknak választottak, sokan öngyilkosságukkal tartottak volna
könnyes gyászszertartást.”
……………………(év)
3. „Sőt, maga Zsigmond, aki nemrég még az égszakadást is kicsinyelte, az ellenség markába
került volna, ha egy apró sajkával át nem evickél a Dunán, Xerxes sorsát követve, aki a tenger
birodalmát megvetve egy kis hajón jutott Ázsiába. Ez ütközetben húszezer keresztény és
hatvanezer török veszett oda. A király, miután átkelt a Dunán, félt a magyarok haragjától,
mert dolgát rosszul végezte, ezért Trákiába menekült, Konstantinápolyba, innen hajózott
Rodoszra, majd az Égei- és Ión-tengeren át Dalmácia partvidékére és Horvátországba
érkezett.”
……………………(év)
4. „[…] őfelsége megütközött a törökkel, s a csata a mieink tökéletes vereségével végződött.
Őfelségéről azt beszélik, hogy vitéz küzdelem után épségben távozott a harctérről, de nem
tudni, hogy hová. Ez a hír volt itt elterjedve, s ez tartotta magát három napig. De akkor
megérkezett Czettrich Ulrik, a király kamarása és legbizalmasabb embere, s elmondta, hogy
őfelsége vele és Aczél Istvánnal megmenekült a csatából, menekülés közben elértek a Duna
egy kicsi ágacskájához, de amikor át akartak kelni, a király lova megbokrosodott,
felágaskodott a vízben őfelsége pedig, kinek nehéz volt már a páncél, s fáradt is volt, leesett
és belefulladt ebbe a patakba.”
…….………. ……….……… ………… (év, hó, nap)
5. „Ekkor Budun (Buda) vára átadatott a hatalmas padisahnak. […] János király fiának a
Tuna folyótól északra fekvő s őseinek birtokában volt Erdély és a dimiskári (temesvári)
vilájet jelöltetett ki…”
……………………(év)
6. „Ezután Eszék felé haladtunk előre, azt a híres s igazán királyi hidat fölégettük, a hidat
védő Dárda várával együtt. Innen visszatérve elhamvasztottuk a palánkkal együtt
Baranyavárat és Sásdot. Az összes tatárok, akik ebben a tartományban voltak, mind eltűntek.”
……………………(év)
(http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-tortenelem/ch24.htm;
http://www.1000ev.hu/)

6 pont
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VI. A reformáció korának írásos és képi forrásai alapján válaszoljon a kérdésekre!
(Elemenként 1-1, összesen 5 pont.)
1. „Ha azt hiszed, hogy minden bűnödből megtisztultál egy papírfecni, egy pecsétes
pergamen, egy kis pénzadomány, egy viaszszobrocska vagy egy könnyű zarándoklat révén,
tévedsz. Súlyosan becsaptak. […] Szertartások nélkül nem lehetsz keresztény, de nem ezektől
leszel keresztény.”
(Rotterdami Erasmus )
Hogyan függ össze Luther egyházkritikájával a fenti idézet?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
2.
„62. Az egyház valódi kincse az Isten
dicsőségéből és kegyelméből kapott
legszentebb Evangélium.”
(Részlet Martin Luther 95 pontjából)

Mi a kapcsolat Luther kijelentése és a metszet között?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

3.

A 16. századi egyházzal kapcsolatos mely problémára hívja fel a figyelmet a karikatúra?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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4. Bánom, hogy egészen mostanáig halogattam a nevezett Luther és hamis tanításai elleni
fellépést. Ezentúl úgy kezelem őt, mint megátalkodott eretneket, és remélem, minden jó
keresztény ugyanígy tesz.” (V. Károly, 1521)
a) Hol hangzott/hangozhatott el V. Károly fenti kijelentése?
………………………………………………
b) Mi lett ennek a következménye Luther számára?
………………………………………………………………………………………
(képi források: https://www.reformation.org)

5 pont

VII. A feladatban található térképek (A), B)) Francis Drake útjait mutatják be.
Tanulmányozásuk után válaszoljon a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre! (Összesen 6 pont)

3.
1.
2
…
..
.

A csillagok az
út megállóit
jelzik!

A,
1. Ki volt az a felfedező, aki útjának nyomvonalát döntően követte az angol hajós? (0,5
pont)
………………………………………………….
2. A Föld körülhajózásán kívül milyen egyéb célja volt az útnak? (1 pont)
…………………………………………………………………….
3. Mely „áru” érdekelhette a kor hajósait a nyilakkal jelzett területeken? (elemenként 0,5
pont, összesen 1,5 pont)
1. ………………..
OKTV 2013/2014

2. …………………..
9

3. ……………………
1. forduló

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

4. Mi volt az oka az 1. számú nyílnál látható megállók sűrűségének? (1 pont)
………………………………………………………………………………………………
5. Mi köti Drake-et az itt látható hajóúthoz?
(B térkép) (1 pont)
……….……………………………………….
……………….……………………………….

B)

6. Mikor történt ez az esemény (a)?
Hogyan zárult (b)?
(elemenként 0,5-0,5 pont, összesen 1 pont)
a)………………………
b)………………………….………………………

(Képi források: http://de.academic.ru/pictures/dewiki/119/weltumsegelung_des_francis_drake)

6 pont
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Feladatok a rendes érettségi vizsga évét
közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére
VIII. Egészítse ki a szöveget a megfelelő fogalmakkal! (Elemenként 0,5 pont, összesen 5
pont.)
A XVI-XVII. században az ország középső, törökök által megszállt területét a)
………………….-nak nevezzük. E területre a törökök kiterjesztették saját törvényeiket és
közigazgatásukat. A nagyobb közigazgatási egységek, tartományok a b) ……………-k
voltak, élükön a c) ………………… állt. A vármegyéhez hasonló méretű közigazgatási
egység, a d) ……………………….. élén a e) …………………… állt. Az Alföld gazdag
mezővárosai a szultán kezelésébe kerültek, f) ……………. birtokot alkottak. Az adózásról az
adószedők, a g) …………………- k pontos nyilvántartást vezettek. Az elmenekült nemesség
a végvári vitézekkel beszedette korábbi járandóságait, miközben a törökök is szolgáltatásokra
kötelezték a jobbágyságot. Ezeken a határvidékeken, amelyeken különösen súlyos terheket
viseltek a jobbágyok, a h) …………………
…………………………
rendszere
érvényesült. Az új védelmi vonalon végvárak helyezkedtek el, amelyeket a négy
magyarországi i) ………………………… révén irányították. A végvári katonák fokozatosan
egy sajátos jogállású rétegbe, a j) ……………… ………………….-be szerveződtek.
5 pont

IX. Egészítse ki a hiányzó szakkifejezésekkel a XVIII. századi magyar
kormányzattörténettel kapcsolatos ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként
0,5 pont, összesen 6 pont.)
uralkodó
magyar király, egyéb
országai ura

Hétszemélyes
Királyi
a) ……...…..
4 kerületi

ma

b)……..…
Haditanács
Kancellária
Kamara
Magyar
Kancellária

c)…….……………......
.…..…

vármegye
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rendi országgyűlés
részei:
d)…………..
e) …………..

1. forduló

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

f) Melyik rétegek tagjai jelenhettek meg személyesen a rendi országgyűlésen? (Kettőt
említsen!) (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.)
1. ……………………………

2. ……………………………

g) Mely, a király által kinevezett hivatalnok volt a vármegye vezetője? …………………
h) Írjon két feladatkört, amelyet a vármegye helyi szinten ellátott! (Elemenként 0,5 pont,
összesen 1 pont.)
1. ……………………………

2. ……………………………

i) Írjon egy olyan intézményt, hivatalt, méltóságot, amely bizonyítja, hogy nem
érvényesült a hatalmi ágak szétválasztása! Indokolja válaszát! (Elemenként 0,5 pont,
összesen 1 pont.)
……………………………………………………
Indoklás: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
6 pont

X. Olvassa el a türelmi rendelet idézett részletét, majd válaszoljon a kérdésekre!
(Összesen 5 pont.)
„Minden olyan nyilvános vallásgyakorlattal nem bíró helyen, ahol van száz nem katolikus
család, s ezeknek van elegendő, törvényes úton biztosított fedezetük imaházak, lelkészlakok,
tanítólakások építésére, s ahol a lelkészek és tanítók megfelelő állásáról gondoskodni képesek
anélkül, hogy a szolgáltató népet 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 tornyuk, se
harangjuk, se közútról nyíló bejáratuk – olyan, amilyen a nyilvános templomoknak van – ne
legyen.
Ágostai és helvét hitvallásúak esküt ne legyenek kötelesek másként tenni, csak a szerint az
esküforma szerint, amely vallásuk hitelveinek megfelel.” (II. József türelmi rendeletéből)
a) Mikor jelent meg a türelmi rendelet? (0,5 pont) …………………………………….
Melyik felekezetet jelentik a szövegben a(z)
b) ágostai hitvallásúak? (0,5 pont) ………………………………………………………
c) helvét hitvallásúak? (0,5 pont) ………………………………………………………..
d) „görög szertartású nem egyesültek”? (0,5 pont) …………………………………….
OKTV 2013/2014
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1. forduló

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

e) Nevezze meg más szóval a „görög szertartású egyesülteket”! (0,5 pont)
…………………….………………………………………………………………………..
f) Írjon egy népesebb magyarországi nemzetiséget, amelyre jellemző volt a „görög
szertartású egyesült” felekezet! (0,5 pont)
………………………………………………………………………………………………
g) Kik szerepeltek a korábbi esküformában, ami ellenkezett az ágostai és a helvét
hitvallásúak elveivel? (1 pont)
……………………………………………………………………………………………….
h) Írjon még egy vallási vonatkozású rendeletet II. József intézkedései közül! (1
pont)
……………………………………………………………………………………………….
5 pont

XI. Válaszoljon a XVII-XVIII. századi uralkodókról vagy „szürke eminenciásaikról”
szóló szövegekre vonatkozó kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont, összesen 6 pont.)
1. „Ami a magyar protestánsokat illeti, a tapasztalat sajnálatomra megmutatta, milyen
könnyen keverednek merő hitbuzgalomból rebellióba.”
„Az országgyűlési végzésekhez és a hazai törvényekhez sohasem szabad hozzányúlni
vagy azok ellen cselekedni. A legkevésbé sem szabad elárulni, hogy szándékunkban
áll a nemesség teljes adómentességének korlátozása.” (Előterjesztés 1761-ből)
a) Ki adta a fenti tanácsot uralkodójának?

………………………………………..

b) Ki volt ez az uralkodó? ………………………………………………………………
c) Hogyan tett szert mégis jelentősebb bevételre Magyarországról, a nemesi
adómentesség betartása mellett?
……………………………………………………………………………………………….
2. „[…] nem rendelkezvén lehetőséggel arra, hogy nyilvánvaló érdekeinek sérelme
nélkül továbbra is Lengyelországtól várjon igazságosságot, ebben a helyzetben
szükségesnek vélte országa és népe kielégítését most, amiért is teljes birtokába és
tulajdonába tette a Lengyel Köztársaság alábbiakban megnevezett [keleti] földjeit és
birtokait […].”
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1. forduló

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

d) Nevezze meg a Lengyelország keleti birtokait megszerző uralkodót!
………………….……………..
e) Hogyan próbálták megakadályozni a lengyelek a területek elvesztését?
……………………………………………………………………………………………..
f) Mi volt Lengyelország államformája 1772-ben?
…………………………………………
3. „[…] instrukciót készítettünk és adtunk nyomdába arról, hogyan kell a burgonyát
termeszteni, és gazdaságosan felhasználni. Ebből majd megfelelő példányokat kaptok
azzal a legkegyelmesebb paranccsal, hogy abból minden uradalomnak és községnek
két példányt készítsetek.”
„Tehát a fejedelem legfőbb kötelessége az igazságosság. Kézben tartja népének javát,
és ezt helyezi minden egyéni érdeke elé. Mi lesz ezek után az önzés, nagyság,
becsvágy, zsarnokság Machiavelli festette képéből? Kiderül, hogy a fejedelem távolról
sem korlátlan ura és parancsolója népének, hanem csak legmagasabb rangú szolgája és
szerencséjének eszköze […].” (1740)
g) Kitől származnak az idézetek? ………………………………………………………
h) Írjon még kettőt reformjai közül!
………………………………..

…………………………

4. „Mikor Felséged elhatározta, hogy meghív a királyi tanácsba és hogy bizalmával
megajándékoz ügyei intézésében, bátran mondhatom, hogy a hugenották megosztották
Felségeddel az államot, hogy a nagyurak úgy viselkedtek, mintha nem is alattvalók
lettek volna, a leghatalmasabb tartománykormányzók pedig mint valami szuverének a
hivatalukban.
Mondhatom, hogy mind az egyik, mind a másik rész rossz példája oly káros volt az
államra, hogy a legrendezettebb intézmények is kiváltak rendezetlenségük által, és
hogy az alattvalók sok esetben kisebbítették Felséged törvényes tekintélyét, hogy a
saját magukét az ész által megszabott határokon felül emeljék […].” (1642)
i) Nevezze meg azt az államminisztert, akinek politikai végrendelete a fentieket is
tartalmazza!
……………………………………………………………………………………………….
j) Mi volt az államminiszter legmagasabb egyházi méltósága? ……………………….
k) Nevezze meg a szövegben említett „felséget”! ……………………………………….
(Szövegrészletek: Történelem II., Történelem III.)

6 pont
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1. forduló

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

XII. Olvassa el a XVIII. századi fontos csatákról és békékről szóló forrásrészleteket,
majd egészítse ki a táblázatot a térkép használatával! (A térkép két száma kimarad!)
(Elemenként 0,5 pont, összesen 8 pont.)
A) „[…] cári őfelsége sajátkezével írott levelében, amelyet a legnemesebb cárevics
őfenségének küldött, ez áll: Értesítem Önt az igen nagy és nem remélt győzelemről
[…].
Ezen a napon kora hajnalban az ádáz ellenség egész hadseregével támadta lovon és
gyalog lovasságunkat, és az, jóllehet igen derekasan tartotta magát, kénytelen volt
mégis visszavonulni […]. Azután az ellenség táborunkkal szemben frontba állt fel,
amire ellene azonnal kivezettük a gyalogságot a megerősített táborból, és az
ellenséggel szemben felállítottuk. És a lovasságot kétoldalt. […]
mihelyest
megütköztek, […] zászlót és ágyút nagy mennyiségben zsákmányoltak. Úgyszintén
Rhensköld táborszernagy urat négy tábornokkal együtt […]. Úgyszintén Piper gróf
első minisztert titkáraival együtt foglyul ejtettük […]. (A királyról még nem tudom
megmondani, hogy velünk van-e, vagy pedig apáinak társaságában időzik.)”
(Unger M.: Történeti olvasókönyv III. (Tankönyvkiadó, Bp., 1980)
B) „V.Fülöp lemond a francia koronáról, ahogyan a francia királyi hercegek is
lemondanak a spanyol koronáról;
Nagy-Britannia megkapja Spanyolországtól Gibraltárt, Menorcát, valamint a spanyol
gyarmatokkal való kereskedés jogát.” (Az emberiség krónikája, Bp., 1992)
C) „[…] határidőn belül teljesen kiüríti és visszaadja őfelségének, Poroszország
királyának Glatz Grófságot és egyetemlegesen minden államot, országot, várost,
helységet és erődöt, amelyet a mostani háború előtt a porosz királyi felség Sziléziában
vagy másutt birtokolt, és amelyeket ő császári felsége, Magyarország apostoli
királynője és Csehország királynője csapatai - […] – elfoglaltak a mostani háború
alatt.” (Poór János, szerk.: Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény, Bp.,
2000)
D) „[…] nemzetközileg elismerik a Pragmatica Sanctiót, a Habsburg-ház örökösödési
rendelkezéseit.” (Az emberiség krónikája, Bp., 1992)

5

3

1

2

4
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1. forduló

Történelem
Háború neve

Név:
Jelentős csata

Csata éve

Helyszín:
…………………
Száma a térképen:
……
Helyszín:
…………………
Száma a térképen:
……

Évf.: Oszt.:
Békeszerződés
helye
Utrecht,
Baden, Rastatt

Békeszerződés
időpontja

Nystadt

1721

Aachen

1748

Hubertusburg,
Párizs

1763

Forrás
betűjele

Melyik szám jelöli a térképen Sziléziát? ………..

8 pont
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1. forduló

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő
évfolyam tanulói részére
VIII. Válaszoljon a térkép segítségével az ipari forradalom jelentős vívmányához, a
vasúthoz kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.)
A) A vasút megjelenése előtt mivel
próbálták
áthidalni
a
belföldi
teherszállítás nehézségeit?
…………………………………………
B) Mely, a térképen szereplő
természeti tényezők segítették a
nehézipar forradalmát? Két elemet
említsen! (két elem 1 pont)
….………………………………………
….………………………………………
C) Miért hatott fejlesztőleg a vasút
megjelenése egy térség gazdaságára?
…………………………………………
…………………………………………

Anglia az ipari forradalom idején
(Történelem III.)

D) Mit értünk azon, hogy a vasút húzóágazatként működött az ipari forradalom idején?
Határozza meg a fogalom két lényegi elemét!
1. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………
5 pont
IX. Egészítse ki a XIX. századi magyar állam és jogtörténetre
vonatkozó szövegrészletet! (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.)
Az országgyűlésen, a diétán a király és a a) ……………………… együttesen alkották meg a
törvényeket. A b) …………………….…….. városában ülésező országgyűléseket az uralkodó
hívta egybe.
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1. forduló

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

A magyar országgyűlés c)……………….…-kamarás felépítésű volt. A felsőtáblán a d)
…………………….. és görögkeleti főpapság, valamint az arisztokrácia személyesen vehetett
részt.

Hivataluk

révén

a

főispánok

is

tagjai

voltak

a

felsőtáblának.

Az

e)

……………..………………….ra a vármegyék f) ………………………… követet, a szabad
királyi városok egy-egy követet küldhettek.
A Magyar Kancellária és a vármegyék között az 1723-ban létrehozott kormányszerv, a g)
……………………………….. állt. A vármegyék rendi irányítás alatt álltak. A főispánt ugyan
a király nevezte ki, de a megyét ténylegesen irányító h) ……………………………………t
már a megyei közgyűlés választotta, hasonlóan mint a már a XIII. század óta, a kehidai
oklevélben

is

szereplő

i)

………………………………………..at.

A

vármegyék

önállóságának letörése érdekében próbált az 1840-es évek közepén az udvar a megyék élére j)
……………………………………………… állítani.

5 pont
X. Töltse ki az 1848-49-es szabadságharchoz kapcsolódó táblázatot a térkép és a
megadott nevek segítségével! (A személyek közül néhány több eseményhez is kapcsolható,
de mindegyiket csak egy helyre írhatja be!). (Elemenként 0,5 pont, összesen 9 pont.)
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1. forduló

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

(Úgy töltse ki a táblázatot, hogy minden mezőbe helyes válasz kerüljön! Minden helyes megoldás
pontot ér, de a maximális pontszámot csak úgy szerezheti meg, ha úgy választ a több beírási lehetőség
közül, hogy mindenhova megfelelő név kerüljön!)

Damjanich János, Görgei Artúr, Alfred zu Windisch-Grätz, Kossuth Lajos, Móga
János, Ivan Fjodorovics Paszkievics
Hely betűjele

Idő (év, hónap,
nap)

Kapcsolódó személyiség

Pákozdi csata
Isaszegi csata
Debreceni
trónfosztás
Buda visszavétele
Világosi
fegyverletétel
Aradi kivégzések

9 pont

XI. Válassza ki az ábra és ismeretei alapján, és jelölje a táblázatban az amerikai
polgárháború kezdetén fennálló erőviszonyok magyarázatai közül a helyes állításokat!
(Egy tényezőhöz egy helyes állítás tartozik.) (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.)

Az erőviszonyok az amerikai polgárháború
kezdetén
( Történelem III.)
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1. forduló

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

Délen a rabszolgatartás biztosította a szükséges munkaerőt.
gyapottermesztés

Délen voltak megfelelőbbek a talajviszonyok.
Északon nem volt szakképzett munkaerő a gyapottermeléshez.
A déli éghajlati viszonyok nem kedveztek a népszaporulatnak.

össznépesség

Az északi területek nem vonzották a bevándorlókat.
Észak nagyvárosai jelentős népességgel bírtak.
Észak iparosodottabb volt.

fegyvergyártás

A Dél nem volt felfegyverkezve.
Az USA hadseregében főleg északiak szolgáltak.

3 pont
XII. Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.)
„És mitévők legyünk mi, szlovákok most, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia fölött
megkondult a lélekharang? Erre a nehéz kérdésre a cseh nemzet atyja, František Palacký már
megadta a választ. Ő azt mondta, az Osztrák-Magyar Monarchia valósággal arra teremtetett,
hogy a kis nemzeteinek menedéke legyen, és hogy nekünk, cseheknek és szlovákoknak is
nagy szükségünk van rá: ha nem volna, létre kellene hozni. Csakhogy Palacký mást is
mondott, azt is mondotta, hogy a cseh (és szlovák) nemzet akkor is létezni fog, ha már nem
lesz Osztrák-Magyar Monarchia […] Ennek az országnak a nemzeti egyenjogúság
birodalmának kell lennie. Minden nemzetnek legyen meg benne a maga önálló közigazgatása.
A maga területén szabad és önálló, lett légyen szó németekről, magyarokról, csehekről és
szlovákokról, lengyelekről, ruszinokról, délszlávokról, románokról, olaszokról. De
mindegyiknek csak a maga területén. Egy ilyen Ausztriáról mondta Palacký, hogy mind
Európa, mind az emberiség érdekében fölöttébb szükséges, olyannyira, hogy ha nem volna,
meg kellene teremteni.” (Milan Hodža, Ferenc Ferdinánd köréhez tartozó szlovák politikus
cikkéből, Slovenský týždennik, 1913. IX. 26.)
A) Miért tartotta Palacký olyan fontosnak a Monarchia létét, hogy „ha nem volna, meg
kellene teremteni”?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
B) Milyen államberendezkedést vázol fel a szerző 1913-ban?
…………………………………………………………………
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1. forduló

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

C) Milyen rendező elv mentén képzeli el a fenti berendezkedést a szerző?
………………………………………………………………..
3 pont

XIII. Párosítsa a XX. század első évtizedeiben született dokumentumokat a szerzőik
nevével! (Három név kimarad.) (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.)
Georges Clemenceau, Ferenc József, Lloyd George, Jászi Oszkár, Károlyi Mihály, Kun
Béla, Tisza István, Thomas Woodrow Wilson
A) „Leghőbb vágyam volt, hogy Isten kegyelméből még hátralevő éveimet a béke művének
szentelhessem, és népeimet a háború áldozataitól és terhétől megóvhassam […]
Nem teljesült be az a reménység, hogy a szerb királyság méltányolni fogja kormányomnak
hosszú tűrését és békeszeretetét, és be fogja szavát tartani. […]
Fegyveres erővel kell tehát államaim számára a belső nyugalom és állandó külső béke
nélkülözhetetlen biztosítékait megszereznem. (1914. július 28.)
Név: …………………………………
B)„Bármennyire is szeretném elkerülni, hogy Felségednek ezekben a napokban terhére
legyek, mégis kötelességemnek érzem, hogy a következőket, lehetőleg röviden, a
legalázatosabban előadjam.[…]
A mostani Balkán helyzete mellett kisebb gondom is nagyobb volna annál, hogy alkalmas
casus bellit [háború ok] találjak. Ha egyszer eljön a rajtaütés ideje, a legkülönbözőbb
kérdésekből lehet a háborút felgöngyölíteni. Előbb azonban mindenesetre olyan diplomáciai
konstellációt kell összehozni, amely az erőviszonyokat ránk nézve kevésbé kedvezőtlenül
osztja el.” (1914. július 1.)
Név: ………………………………….
C) „Az összes gyarmati igények szabad, elfogulatlan és teljesen pártatlan rendezése, annak az
elvnek szigorú betartása alapján, hogy a szuverenitás idevonatkozó kérdéseinek eldöntésénél
az érdekelt lakosság érdekei ugyanolyan súllyal essenek latba, mint annak a kormánynak
méltányos igényei, amelyeknek igényei jogosságát el kell bírálni.” (1918. január 8.)
Név: ………………………………….
D) Hallja meg innen az egész világ, hogy nem lehet egy nemzetet legázolni, nem lehet egy
népből kiirtani az önfenntartási ösztönt, mely azt mondatja vele, hogy élni akar. Nem lehet
elpusztítani egy olyan országot, melynek más célja nincs, mint hogy minden polgárnak
egyforma jogot biztosítson. De hallja meg és értse a világ azt is, hogy ha a párizsi
békekonferencia a wilsoni elvek, a népek önrendelkező joga és a megegyezéses béke ellen
döntene, akkor mi végső szükségünkben fegyverrel is fel fogjuk szabadítani ezt az országot.”
(1919. március 2.)
Név: ……………………………………
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1. forduló

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

E) „A fentiek előrebocsátása mellett a budapesti kormány hivatalos jelleggel felszólíttatik,
hogy haladék nélkül vessen véget a cseh-szlovákok ellen irányuló támadásoknak. Ellenkező
esetben a szövetséges és szövetkezett kormányok föltétlenül el vannak határozva, hogy
haladéktalanul a végső rendszabályokhoz folyamodnak, hogy kényszerítsék Magyarországot
az ellenségeskedések megszüntetésére és arra, hogy vesse magát alá annak a megingathatatlan
akaratnak, amellyel a szövetségesek tiszteletben akarják tartani parancsaikat.” (1919.június )
Név: …………………………………….

5 pont
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK
I. téma: A költő-hadvezér Zrínyi Miklós és kortársai
XIII. IGAZ-HAMIS
Döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Válaszát X jellel jelölje!
(Elemenként 1 pont, összesen 7 pont.)
Állítás
a) Zrínyi Miklós az 1630-1640-es évek fordulóján jelentős
külkereskedelmi forgalmat folytatott a Velencei Köztársasággal.
b) Zrínyi Miklós a harmincéves háborúban harcolt I. Rákóczi
György seregében.
c) Az 1608-as törvények alapján az uralkodó négy katolikus és
négy protestáns nádorjelöltet terjesztett az országgyűlés elé.
d) I. Lipót 1664-ben 1000 aranyat küldött Zrínyinek.

Igaz

Hamis

e) Zrínyi Miklós apja Pázmány Péter személyes hatására katolizált.
f) 1664-ben Zrínyit Montecuccoli javára váltották le a magyar
katonai parancsnoki címről.
g) Zrínyi a téli hadjáratért Aranygyapjas Rendet kapott Fülöp
spanyol királytól.
7 pont

XIV. ZRÍNYI PÁLYAFUTÁSA
Rendelje az évszámokhoz a Zrínyi Miklós által akkor kapott feladatkör, méltóság
betűjelét! (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.)
a) légrádi és muraközi örökös kapitány, b) a nádort helyettesítő országos főkapitány, c) királyi
lovászmester, d) horvát bán, e) főstrázsamester, f) titkos tanácsos, g) birtokai igazgatásának
joga és felelőssége, h) királyi kamarás
1628
1637
1640
1646
1647
1660
1663
4 pont
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XV. IDŐREND
Húzza alá a korábban történt eseményt! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.)
a)
b)
c)
d)
e)

a Szigeti veszedelem megírása / a harmincéves háború lezárása
Lengyelország elveszíti Ukrajnát / X. Károly megtámadja Lengyelországot
Köprülü Ahmed nagyvezérsége / Köprülü Mohamed nagyvezérsége
Barcsai Ákos fejedelem / Rhédei Ferenc fejedelem
Várad eleste / Érsekújvár eleste
5 pont

XVI. ZRÍNYI MŰVEI
Adja meg a leírásoknak megfelelő művek címeit! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.)
a) Az irodalomtörténeti hagyományban rögzült címet Kazinczy Ferenc adta.
Cselekményvázában megjelenik a protestáns „nemzeti bűn / kollektív bűnhődés /
megtérés és az isteni kegyelem lehetősége” történetteológiai sémája.
……………………………………………………………………………………………….
b) Az ideális hadvezér alakját rajzolja meg. Egyszerre vannak benne a
szakkérdések és az általános morálfilozófiai problémák.
………………………………………………………………………………………………
c) Hősét Herculeshez, Attilához hasonlítja, a mű végén a homéroszi aranykor
képzete jelenik meg.
……………………………………………………………………………………………….
d) A szerkezetileg két részre tagolódó mű eleje a helyzet felvázolásával, a
kárfelméréssel foglalkozik. A második részben cselekvési programot ad.
……………………………………………………………………………………………….
4 pont

XVII. ERŐDÖK
Válaszoljon a kérdésekre a szakirodalomból szerzett ismereti alapján! (Elemenként 1
pont, összesen 3 pont.)
a) Hogy hívták azt a Mura mentén emelt erősséget, amelyet Zrínyi 1661-ben kezdett
építtetni?
……………………………………………………………………………………………….
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b) Melyik erődöt ostromolta Zrínyi, Hohenlohe és Strozzi generális 1664 áprilisától?
…………………………………………………………………………………………….
c) Melyik jelentős vár törökök általi eléréséről adtak hírt 1664. június 1-jén a
felderítők?
………………………………………………………………………………………………
3 pont
XVIII. FELELETVÁLASZTÁS
Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont, összesen 7 pont.)
a) Ki nem volt Zrínyi Miklós felesége?
Draskovich Mária Eusebia

Esterházy Anna Júlia

Tivolt Tímea Patrícia

b) Ki volt a Rajnai Szövetség elnöke?
XIV. Lajos

János Fülöp érsek

I. Lipót

betegséget

áradatot

c) Mit jelent az áfium?
ópiumot

d) Mi a török hadüzenet hagyományos gesztusa?
a szultán átadja a próféta zászlaját a nagyvezérnek
kinyitják Isztambul kapuit a négy fővilágtáj felé
a müezzin a dzsihádra szólítja fel a híveket
e) Mi hátráltatta az 1663. évi török hadjáratot?
a „fagyos szentek” okozta lehűlés

negyvennapos eső

az eszéki híd felégetése
f) Milyen rokoni kapcsolat volt I. Lipót és XIV. Lajos között?
sógorok voltak

após / vej

nagybáty / unokaöcs

g) Meddig jutott el keleti irányban 1661-ben Montecuccoli serege?
Esztergomig
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II. téma: Magyarország a francia háborúk korában
XIII. IGAZ-HAMIS
Döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Válaszát X jellel jelölje!
(Elemenként 1 pont, összesen 7 pont.)
Állítás
a) Az 1791-es törvényekben II. Lipót elfogadta, hogy a közigazgatás
nyelve hazánkban a magyar, Csehországban a cseh legyen.
b) A magyar jakobinus mozgalom tagjai többféle politikai irányzatot
képviseltek, és többségükben inkább girondista elveket vallottak.
c) Martinovics Ignácot II. József titkosrendőrségének főnöke
beszervezte besúgónak.
d) A Reformátorok Társaságának programjában a jobbágy
földtulajdonossá válása szerepelt.
e) I. Ferenc uralkodása elején nagyon ritkán hívta össze a magyar
országgyűlést.
f) A XIX. század első éveiben a magyarországi agrártermények
reálértéke emelkedett.
g) Az 1832-36-os országgyűlésen elfogadták, hogy a jobbágytelekre
települt nemesnek az összes úrbéres terhet viselnie kell.

Igaz

Hamis

7 pont

XIV. KRONOLÓGIA
Adja meg az események évszámát! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.)
a) A magyar rendes tantárgy lett a közép- és felsőoktatásban: …………………….....
b) Elfogadják, hogy az országgyűlés feliratai hasábosan, latin és magyar nyelven
készüljenek: …………….
c) A második Ratio Educationis kiadása: …………..
d) Széchényi Ferenc megalapítja a Magyar Nemzeti Múzeumot: ……………
4 pont
XV. IDÉZETEK
Nevezze meg az idézetek szerzőjét, majd válaszoljon a kérdésekre! (A magyar szerzők
teljes nevét írja le!) (Elemenként 1 pont, összesen 7 pont.)
„Példa kellett, hogy rettegjen az ország.”
a) Ki írta? …………………………………………………………………………………
b) Milyen esemény kapcsán fogalmazott így? …………………………………………..
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[azon] „eszmék hajnalának pacsirtái voltak, […] amelyeknek mi 50 év múlva testet
adtunk.”
c) Ki írta? …………………………………………………………………………………
„Válasszatok királyt magatoknak, olyan királyt, aki érettetek országoljon, a ti
hazátoknak kebelében, ti közöttetek lakjék […]. Gyülekezzetek azért össze Rákos
mezejére […]”
d) Kinek a kiáltványából származik az idézet? …………………………………………
e) Ki fordította le a kiáltványt? ………………………………………………………….
f) Ki kérte fel a közreműködésre a fordítót? …………………………………………..
[Nem új jogot kér népe számára, hanem egy régen már megvolt, csak azóta] „az idők
mostoha sora miatt” [feledésbe merült kiváltság visszaadását].
g) Ki érvelt így? ………………………………………………………………………….
7 pont
XVI. NEMZETISÉGEK
Mely magyarországi nemzetiségekre vonatkoznak a leírások? (Elemenként 1 pont,
összesen 4 pont.)
a) A rendi-nemesi társadalom ugyanúgy szembefordult az önkényuralmi tendenciákkal
és a germanizációval, mint a magyar.
……………………………………………………………………………………………….
b) Egy területileg elkülönülő, önálló koronatartományt, a Vajdaság felállítását
követelték. 1790 augusztusában Temesváron tartottak kongresszust.
……………………………………………………………………………………………….
c) Ragaszkodtak feudális előjogaikhoz, ellenálltak annak, hogy más népcsoportokat is be
kelljen engedni a területeikre, elutasították az uniót.
……………………………………………………………………………………………….
d) A katolikus-protestáns ellentét felekezeti megosztottságot eredményezett. Népük
nemesi privilégiumot szerzett tagjainak elmagyarosodása miatt csonka társadalom
alakult ki.
……………………………………………………………………………………………….
4 pont
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XVII. FELELETVÁLASZTÁS
Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont, összesen 8 pont.)
a) Mi volt az 1790-ben szerveződő nemesi-nemzeti mozgalom fedőneve?
Borkereskedelmi Társaság

Kőműves Egyesület Kereskedelmi Bizottság

b) Hol hozta létre korábban a felvilágosult abszolutizmus „mintaállamát”
II.Lipót?
Toszkánában

Nápolyban

Lombardiában

c) Hány tagja lehetett a magyar jakobinus mozgalomnak?
200-300

300-400

400-500

d) Hol kötött békét 1801-ben I. Ferenc és Napóleon?
Pozsonyban

Lunéville-ben

Amiens-ben

e) Hány franciaellenes koalíció jött létre 1815-ig?
5

6

7

f) Kiről nevezték el a Magyar Tisztképző Akadémiát?
Mária Ludovika császárnéról

Nagy Lajosról

József nádorról

g) Hol írta alá I. Ferenc a schönbrunni békét?
Bécsben

Tatán

Wagramnál

h) Honnan származik a honorácior szó?
a honor-birtokból

a honfiúból

a honoráriumból
8 pont
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III. téma: Az I. világháború a helyi sajtóban és a népi emlékezetben

XIII. IGAZ-HAMIS
Döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Válaszát X jellel jelölje!
(Elemenként 1 pont, összesen 8 pont.)
Állítás
a) Az 1902-ben kötött, titkos francia-olasz megállapodás aláírása
idején már általánossá vált a vélemény, hogy az Osztrák-Magyar
Monarchia és Olaszország szövetsége meggyengült.
b) 1906-ban, amikor egy hadgyakorlaton Ferenc József egy
páncélkocsit látott, nem találta jelentősnek katonai szempontból,
mert úgy vélte, megrémíti a lovakat.
c) A világháború kezdetén a magyar huszárság a lovasság egyik
csapatnemét alkotta.
d) A háború során évente tartott sorozáson minden negyedik-ötödik
magyar újonc a közös hadseregbe, a többi a magyar honvédséghez
vonult be.
e) 1915. decembertől 1918-ig az osztrák-magyar hatóságok által
felállított szerb katonai főkormányzóság működött Belgrádban.
f) Az 1918. májusi, bukaresti béke után, novemberben Románia
újra hadat üzent Németországnak, így a háborút a győztesek oldalán
fejezhette be.
g) A tizenegy isonzói csata során az Osztrák-Magyar Monarchia
embervesztesége nagyobb volt az olaszénál.
h) 1918. november 3-4-én az olaszok több mint 400 000, fegyverét
már letett, osztrák-magyar katonát ejtettek foglyul.

Igaz

Hamis

8 pont

XIV. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK
Nevezze meg a leírásoknak megfelelő személyeket! (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.)
a) 1914-1916-ig az Osztrák-Magyar Monarchia hadsereg-főparancsnokságának
tényleges vezetője, vezérkari főnöke:…………………………………………………
b) A Monarchia közös külügyminisztere 1914. július 28-án: ………………………….
c) 1891 és 1905 közötti német vezérkari főnök: ………………………………………..
d) A balkáni antanterők főparancsnoka 1918 nyarától: ……………………………….
e) A Novara gyorscirkáló kapitánya, 1917 májusban a Novara, Helgoland, Saida
gyorscirkálók , a Csepel és Balaton torpedórombolók parancsnoka:
…………………………………………………………………………………………………..
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f) Az Országos Polgári Radikális Párt vezetője 1918-ban, a Magyar Nemzeti Tanács
12 pontos kiáltványának megfogalmazója: ………………………………………….
6 pont
XV. ARÁNYOK
Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének nemzetiségi összetétele nagyjából
megfelelt a birodalom lakosai arányának. Ennek figyelembe vételével írja a népek mögé
a megfelelő számot! (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.)
A felhasználandó számok: 1, 2, 4, 7, 8, 8, 9, 13, 23, 25.
100 katonából átlagosan:
a) magyar:
b) rutén:
c) szlovák és morva:
d) szerb és horvát:
e) osztrák:
f) cseh:
g) román:
h) szlovén:
i) olasz:
j) lengyel:
5 pont

XVI. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS
Egészítse ki a mondatokat a megadott szavakkal! (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.)
tábornok, hadosztály, ezred, ezred, ezredes, dandár, altábornagy, hadtest
Általában két a) ………….. képezett egy b)…………………..-t, négy c)………………….
egy gyalog-, illetve lovas- d)……………………………..-t. A dandár parancsnoka e)
……………… vagy vezérőrnagy, a hadosztályé f) …………………………………. volt. A
g) ………………… élén gyalogsági, lovassági h) ………………………., táborszernagy állt.
4 pont
XVII. FELELETVÁLASZTÁS
Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont, összesen 7 pont.)
a) Honnan irányította a hadműveleteket IV. Károly a hadsereg-főparancsnokság
élén?
Badenből
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b) Melyik volt a világháború alatt az Osztrák-Magyar Monarchia leghosszabb
frontvonala?
az olasz

a román

az orosz

c) Melyik volt a Monarchia legjelentősebb erődrendszere?
Przemysl

Tarnopol

Trieszt

d) Az 1915 és 1917 közötti isonzói csaták során az osztrák-magyar haderő
hányadrészét tették ki a magyar csapattestek?
felét

harmadát-negyedét

ötödét-hatodát

e) Mi lett a Kaiserin Elisabeth cirkáló sorsa 1914-ben Csingtaunál?
megadta magát a japánoknak

elsüllyesztette egy japán tengeralattjáró

parancsnoka süllyesztette el
f) A háború során hadifogságba esettek hányadrésze volt a Monarchia katonája?
közel harmada

közel negyede

közel ötöde

g) Hová menekítették a szerb sereg maradékát?
a Peloponnészoszra

Krétára

Korfura

7 pont
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PONTÖSSZESÍTŐ I.
SZAKTANÁR TÖLTI KI!
Kérdés
Kérdés anyaga
száma
I.
RÓMAI ISTENNEVEK

Adható
pont
4

II

LOVAGI VILÁG

6

III.

PÁPÁK és MAGYAR
URALKODÓK LEVELEZÉSE
KÖZÉPKORI MAGYAR
KERESKEDELEM IRÁNYAI
MAGYAR TÖRTÉNELMI
ESEMÉNYEK DÁTUMAI
REFORMÁCIÓ

7

FÖLDRAJZI FELFEDZÉSEK
FRANCIS DRAKE ÚTJAI
A HÓDOLTSÁG / ANGOL
IPARI FORRADALOM
XVIII. SZÁZADI MAGYAR
KORMÁNYZAT / MAGYAR
JOG- és ÁLLAMTÖRTÉNET
TÜRELMI RENDELET/ 184849-es SZABADSÁGHARC
ESEMÉNYEI
KIRÁLYOK és SZÜRKE
EMINENCIÁSOK/ ÉSZAK ÉS
DÉL HÁBORÚJA
XVIII. SZÁZADI HÁBORÚK/
AZ OSZTRÁK-MAGYAR
MONARCHIÁRÓL
- / XX. SZÁZADI
POLITIKUSOK
Összesen

6

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

Felüljavítás

6
6
5

5/5
6/5

5/9

6/3

8/3

-/5
70

…………………………………
szaktanár
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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
Kérdés anyaga
száma
XIII.
Igaz- Hamis
XIV.
Zrínyi pályafutása
XV.
Időrend
XVI.
Zrínyi művei
XVII.
Erődök
XVIII.
Feleletválasztás
XIII. – XVIII.
Összesen

Adható
pont
7
4
5
4
3
7
30

Elért
pont

A MÁSODIK TÉMÁT VÁLASZTÓK
Kérdés
Kérdés anyaga
Száma
XIII.
Igaz- Hamis
XIV.
Kronológia
XV.
Idézetek
XVI.
Nemzetiségek
XVII
Feleletválasztás
XIII. – XVII.
Összesen

Adható
pont
7
4
7
4
8
30

Elért
pont

Adható
pont
8
6

Elért
pont

A HARMADIK TÉMÁT VÁLASZTÓK
Kérdés
Kérdés anyaga
száma
XIII.
Igaz – Hamis
XIV.
Történelmi
személyiségek
XV.
Arányok
XVI.
Szövegkiegészítés
XVII.
Feleletválasztás
XIII. – XVII.
Összesen

5
4
7
30

Mindösszesen

…………………………………
versenybizottsági tag
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