Oktatási Hivatal
A 2014/2015. 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 ebben a tanévben fejezi be:

igen

nem

Az iskola neve: ..………………………………………………………………….....................
.....................................................................................................................................................
Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város
………………………….........................................................................utca ......................hsz.
A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................
Összes pontszám: ………………………

Pótlapok száma: …………………

Dolgozatát beadta: …......................................... óra ….................................. perckor
A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ......................................................................

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

KÖZÖS FELADATOK
I. Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Összesen 8 pont.)
„[…] valaki azt ajánlotta, hogy használják fel segítségként a később „hollónak” nevezett
eszközt, melynek szerkezete a következő volt. A hajók orrán állt egy 4 láb hosszú és 3 láb
széles fagerenda. Felső végén egy csiga volt. A gerenda körül helyeztek el egy 6 láb hosszú és
4 lépésnyi széles létrát, melyet rászögezett deszkákkal borítottak be. […] A létra végén
vashorog volt, felső részén pedig egy gyűrű. […] A gyűrűbe hajókötél volt fűzve. Ezzel
húzták fel a hollót a csiga segítségével, és ejtették le az ellenséges hajó fedélzetére vagy a
hajó orrára aszerint, ahogy a támadás jött. Amint így befúródott a holló a fedélzetbe, a hajók
össze voltak kapcsolódva, ha a hosszanti oldalak kerültek egymás mellé, mindenünnen
átugrottak, ha pedig a hajó eleje került összeütközésbe, párosával átmentek a hollókon.”
(Polübiosz görög történetíró)
a) Adja meg a „holló” másik nevét! (1 pont)

………………………………………….

b) Melyik háborúban alkalmazták ezt az újítást? (0,5 pont) …………………………….
c) Hogyan változott meg az újítással a tengeri csata jellege? (1 pont)
………………………………………………………………………………………....
d) Mettől meddig tartott a háború? (1 pont) ………………………………………………
e) Nevezze meg a győztes és a vesztes felet! (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.)
………………………………………….

………………………………………….

f) Melyik ókori keleti nép utódai a vesztesek? (1 pont) ………………………………..
g) Melyik területről kellett lemondania a békeszerződésben a vesztes félnek? (0,5 pont)
…………………………………………………………………………………………
h) Milyen új közigazgatási egységet szerveztek meg itt? (1 pont) ……………………….
i) Milyen kötelezettséggel tartoztak a lakosok az államnak? (1 pont)
………………………………………………………………………………………..

8 pont
II. Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Összesen 5 pont.)
„Sohasem húzódnak épület fedele alá; az ilyesmit kerülik, mint az emberek megszokott
életétől különválasztott temetőket. Náluk még csak egy náddal fedett kunyhót sem lehet
találni. Így kóborolnak. […]
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1. forduló

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

Ennek a népnek minden tagja éjjel-nappal lóháton intézi az adásvételt, így eszik és iszik, és az
állat keskeny nyakára dőlve alszik. […]
Ha támadás éri őket, ék alakban vonulnak csatába, közben ijesztő harci kiáltásokat hallatnak.
Mivel könnyen és gyorsan mozognak, szántszándékkal szétszóródva oly hirtelen csapnak át
támadásba, hogy rendezetlenül is roppant vérengzést okozva száguldoznak, de sietségük miatt
sem megerősített hely ostromlása, sem az ellenséges tábor fosztogatása közben nem látni
őket.
Meg is érdemlik a világ legfélelmetesebb harcosainak hírét, mert messziről, éles csontheggyel
ellátott, csodálatos ügyességgel összeillesztett nyilakkal lövöldöznek.”
(Ammianus, Kr.u. IV. század)
a) Melyik népről szól a forrás? (0,5 pont) ……………………………………………….
b) Hogy nevezzük az általuk használt íjat? (1 pont) ……………………………………..
c) Milyen életmódot folytattak? (0,5 pont) ……………………………………………..
d) Hol és mikor vívta a döntő csatát a forrásban említett nép a rómaiakkal? (Elemenként
0,5 pont, összesen 1 pont.)
.…………………………………………

.…………………………………………

e) Mely tájegység volt a birodalmuk központja? (0,5 pont) ……………………………...
f) Kinek a halála után bomlott fel a birodalmuk? (0,5 pont) ……………………………
g) Nevezze meg azt az eseménysort, aminek elindítója a forrásban leírt nép Európába
érkezése volt! (1 pont)
……………………………………………
5 pont
III. Nevezze meg azokat a szenteket, akikkel kapcsolatosak a források! (Elemenként 0,5
pont, összesen 5 pont.)
a) „[…] ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem
vesznek rajta diadalmat.
[…] És néked adom a mennyek országának kulcsait […].”
Kiről szól a forrás? ………………………………..
b) „S Magyarország első vértanúja a földre térdepelve fönnhangon kiáltá: Uram, Jézus
Krisztus, ne vedd nekik ezt vétkül, mert nem tudják, mit cselekszenek! Azok pedig ezt látván,
még sokkal jobban dühöngtek és rárohantak, s fölfordították szekerét a Duna partján […].”
Kiről szól a forrás? ……………………………………..
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1. forduló

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

c) „Ha pedig a filozófusok állításai között olyat találunk, ami ellentétes a hittel, az nem
filozófia, hanem a filozófiának az ész hiányosságából fakadó hibás használata.”
Ki a forrás szerzője? ……………………………………
d) „A tétlenség a lélek ellensége. Ezért a testvérek a megállapított időben foglalkozzanak testi
munkával, más órákban pedig szent olvasmányokkal.”
Ki a forrás szerzője? …………………………………………..
e) „Ő építette ki a pápai hivatalszervezetet, megreformálta a szertartásrendet, szorgalmazta az
egyházi énekek összegyűjtését.”
Kiről szól a forrás? …………………………………………..
f) „Mert az egy nyelvű és szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom
neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakarattal gyámolítsd és becsben tartsad, hogy nálad
szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.”
Kinek a tanácsaiból való az idézet? ……………………………
Kinek szól? ……………………………………….
Ki avattatta szentté őket? ……………………….
g) „[…]Az inkvizíció irányítását a pápa [III. Ince], az ő rendjére bízta.”
Kiről szól a forrás? …………………………………………..
h) „[…] leánya részére új kolostort építtetett a Duna egyik szigetén (Nyulak szigete), Buda
közelében.”
Ki az említett leány?
…………………………………………..
5 pont

IV. Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Összesen 4 pont.)
„Az Úr 1348. évében majd az egész föld területén olyan nagy halálozás pusztított, amelyhez
hasonlót alig ismertünk. […] Oly nagy rettegés kerítette hatalmába az egész világot, hogy
amint valakin egy fekély vagy daganat keletkezett, általában a hónaljon vagy az ágyékon, az
áldozatot minden segítségtől megfosztva elhagyták, még a rokonai is. […] mindez a csapás a
csillagok állásából vagy isteni bosszúból eredt. És a járvány a mondott éven túl
meghosszabbodott, és tovább tartott a következő két éven át, s azokon a vidékeken is
elterjedt, ahol korábban nem dühöngött.” (Az avignoni pápák életéről)
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1. forduló

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

Az áldozatok elhantolása

Csatajelenet korabeli metszeten

a) Milyen járványról van szó a forrásszövegben? (0,5 pont) …………………………………..
b) Hogyan került Nyugat-Európába? (0,5 pont) ………………………………………………..
…………….……………………………………………………………………………….……
c) Nevezzen meg egy, a népesedéssel kapcsolatos okot a járvány terjedésére! (1 pont)
…………….……………………………………………………………………………….……
d) Melyik európai háború gyorsíthatta a járvány pusztítását? (1 pont) …………….……..…….
e) Európa mely régióiban volt enyhébb a hatása? (1 pont) ……….…………………………….

4 pont
OKTV 2014/2015

5

1. forduló

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

V. Egészítse ki a XV. századi Magyarország etnikai viszonyait bemutató térképhez
tartozó jelmagyarázatot a hiányzó népnevekkel (hat elem)!
(Elemenként 0,5 pont, elérhető 3 pont)

3 pont

3 pont
VI. Egészítse ki a XVI. századi Erdély etnikai és vallási viszonyaihoz kapcsolódó
szöveget! (Elemenként 0,5 pont, elérhető 3 pont.)
A külön rendi nemzetet alkotó ……………..…… (1) között a XVI. század végére elterjedt a
református vallás, de többségük megőrizte katolikus hitét. A korszak minden társadalmi
rétegével rendelkező ……………..….. (2) közül többen csatlakoztak az Európa más területein
üldözött, ám Erdély területén egyházzá szerveződő ……………….. (3) valláshoz. A tordai
országgyűlések megtűrt felekezetként ismerték el a főleg pásztorkodással foglalkozó
……..…..……… (4) ………………………..… (5) hitét. Bevett vallás volt azonban a rendi
nemzetként elismert …………….…..…… (6) evangélikus vallása.
3 pont
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1. forduló

Történelem
Név:
Évf.: Oszt.:
VII. A Jókai és Gárdonyi regényeiből is ismert Fráter Györgyhöz kapcsolódnak
kérdéseink. (Összesen 4 pont.)
1. Melyik uralkodónk tanácsadójává vált a Mohácsot követő évtizedekben Fráter
György? (0,5 pont)
……………………………………………….
2. György barát az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend tagja volt. Melyik ez a rend?
(1 pont)
………..………………
3. Nevéhez kapcsolódik az ura és I. Ferdinánd között kötött béke tető alá hozása.
a) a béke megkötésének színhelye (0,5 pont): …….………………..
b) a béke tartalma (1 pont):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Melyik, Török Bálint elhurcolásával is együtt járó, sorsdöntő történelmi esemény
állította szembe a korábban törökbarát politikát folytató Fráter Györgyöt az
oszmánokkal? (elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont)
a) esemény: ……………………………….
b) az esemény időpontja: ……………………

A két szembenálló uralkodó
4 pont
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1. forduló

Történelem
Név:
Évf.: Oszt.:
VIII. A feladat a török elleni küzdelmekhez kapcsolódik. Írja be a táblázatba az
eseményekhez kapcsolódó évszámot, helyszínt, a helyszín térképes betűjelét és az
eseményhez kapcsolódó magyar hadvezér nevét! (Elemenként 0,5 pont, elérhető 8 pont.)

Esemény

Évszám

Helyszín

Térképi
betűjel

Magyar
hadvezér
neve

Magyarország
legfontosabb déli végvárát
megvédik az ostromló II.
Mehmed hadától.
Mátyás neves hadvezére
megsegíti Báthory István
vajdát.
Az apró nyugati végvár
feltartóztatja a Bécs ellen
vonuló szultáni hadat.
A mocsaras területen álló
vár hős védői kirohanás
közben esnek el.

8 pont
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1. forduló

Történelem

Név:
Feladatok a rendes érettségi vizsga évét
közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére

Évf.: Oszt.:

IX. A következőkben egyházi állásfoglalásokat olvashat. Döntse el, hogy mely
tanításokra/nézetekre vonatkoznak, és hogy a kérdésben mi a katolikus egyház és mi
Luther álláspontja! Húzza alá a helyes választ! (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont)
A, „Mert a hit, hacsak nem társul hozzá a remény és a szeretet, sem nem egyesít tökéletesen
Krisztussal, sem nem tesz az ő testének élő tagjává. Ezért igaz a mondás: „Tettek nélkül a hit
halott” (Jak 2,17)”
(Részletek a Trienti/tridenti Zsinat határozatából, 1547)
A katolikus egyház álláspontja:
csak a hit üdvözít

a hit és a cselekedetek együtt üdvözítenek

Luther álláspontja:
csak a hit üdvözít

a hit és a cselekedetek együtt üdvözítenek

B, „Ez az átkerülés pedig az evangélium meghirdetése után az újjászületés fürdője vagy annak
kívánása nélkül nem lehetséges, mint írva van: „Aki nem születik újjá vízből és Szentlélekből,
az nem megy be Isten országába” (Jn 3,5).”
(Részletek a Trienti/tridenti Zsinat határozataiból, 1547)
A katolikus egyház melyik szentségére vonatkozik a forrás?
bérmálás

keresztelés

betegek kenete

Mi Luther álláspontja ezzel kapcsolatban?
elfogadja

elveti

C, „ akik halálos bűn nélkül, de mégiscsak bocsánatos vagy kisebb bűnökkel távoznak a
földről: mi, – mivel (a görögök) azt mondják, hogy az ilyesféle tisztulásnak a helyét számukra
tudósaik biztos és sajátlagos elnevezéssel nem említik – a szent atyák hagyományai és
tekintélye alapján azt a helyet [….] nevezve azt akarjuk, hogy ezentúl náluk is így hívják.”
(Részletek IV. Ince pápa Tusculum püspökéhez írt leveléből, 1254)
Hogy nevezi a katolikus egyház a forrásban leírt helyet?
tisztítótűz

pokol tornáca

pokol

Mi Luther álláspontja ezzel kapcsolatban?
elfogadja

elveti
6 pont
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1. forduló

Történelem
Név:
Évf.: Oszt.:
X. Az alábbiakban a 16-17. századi magyar történelemben jelentős szerepet játszó
„nagyasszonyok”-ról olvashat forrásokat és láthat képeket. Nevezze meg őket és
férjeiket ! (Elemenként 1-1 pont, összesen 4 pont.)

1. „[…] hogy […] a gyermektelenség miatt már-már kihaló
Szapolyai házat, mivel testvérbátyja is örökös nélkül halt
meg a mohácsi vészben, annak ősi nevét felvirágoztassa.
[…] ezért rávették, hogy oly sok kimerítő fáradozás és a
forgandó szerencsétől eltűrt különféle megpróbáltatásai
után a nyugalom megszületése érdekében kérje feleségül
Lengyelország királyának, I. Zsigmondnak a leányát.”
(Részlet Bethlen Farkas Historia de rebus
Transylvanicis című történeti munkájából)

……………………………….

………………………………..

2. „…Inség bilincsejét kerölő magyarság,
Egy Munkács várában szorult a szabadság,
Kit […] tartott meg asszonyság,
Hol vagy s hálát nem adsz, az egész magyarság!”
(A gyermek II. Rákóczi Ferenc névnapi verse)

……………………………….

………………………………..

Képek forrásai:Wikipédia hu.wikipedia.org, mek.oszk.hu ,_talan.jpg (936×1218) www.npg.

4 pont

XI. Az alábbi feladat az angol polgárháborúval kapcsolatos. (Összesen 4 pont.)
I. Állítsa sorrendbe a forrásokat! (Helyes sorrend 1 pont.)
A, „Kötelességünk volt, hogy Stuart Károlyt, e véreskezű embert felelősségre vonjuk a
kiontott vér és azon gonosztettek miatt, amelyeket Isten ügye és e szegény ország népe ellen
elkövetett.”
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1. forduló

Történelem
Név:
Évf.: Oszt.:
B, „semmiféle termék vagy áru [...] nem hozható vagy szállítható be az Angol Köztársaságba
vagy Írországba, vagy más országokba, szigetekre, ültetvényekre és területekre, melyek e
köztársasághoz tartoznak vagy birtokait képezik, semmiféle más (nem angol) hajón.”
C, „[…] őfelségeik jelenlétében [...] egy írásbeli nyilatkozatot adtak ki, melyet a felső- és az
alsóháznak összes tagjai fogalmaztak, amint az itt következik: 1, Hogy a bitorolt hatalom, ti. a
törvényeknek ideiglenesen hatályon kívül helyezése vagy a törvények végrehajtásának
megakadályozása, csupán királyi tekintély alapján, a parlament hozzájárulása nélkül,
törvénytelen […]”
D, „[…] a mi nevünkben add a Ház tudomására, hogy mostantól fogva senki ne merészelje
beleártani magát bármilyen kormányzásunkat érintő kérdésbe vagy a fontos államügyekbe [...]
Mi nagyon is szabadnak és képesnek érezzük magunkat arra, hogy megbüntessünk bárkit, aki
akár a parlamenti ülések idején, akár az után helytelenül viselkedik.”
A források időrendje betűjellel:

II. Válaszoljon a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!
1. Ki volt Stuart Károly (a), és mi lett a sorsa (b)? (elemenként 0,5-0,5 pont, összesen 1
pont)
a)……………………………………..

b)………………………………………..

2. Kiket ért a C jelű forrás „őfelségeik” alatt? (elemenként 0,5-0,5 pont, összesen 1 pont)
…………………………………….

………………………………………..

3. Mikor adták ki a fent említett, C jelű forrást? (1 pont)
4 pont

………………………………

XII. Az alábbiakban a XVIII. századi magyar nemesi társadalomról láthat jellemző
adatokat. A források segítségével döntse el, hogy igazak vagy hamisak a táblázat
állításai! (Elemenként 0,5-0,5 pont, összesen 3 pont.)
Év

Gróf

Báró

Honosított
nemes (indigena)

Család

Százalék %

1740

38

52

218

308

100

1768

68

56

243

367

119,6

1790

90

74

265

429

139,3

1812

103

92

309

504

163,6
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1. forduló

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

Időszak

Nemesítés

Báró

Gróf

1701-10

44

2

4

1711-20

378

8

5

1721-30

81

17

6

1731-40

28

6

4

1741-50

129

5

8

1751-60

272

4

4

1761-70

92

9

11

A nemesség három csoportjának változása és a nemesítések

1767-1773 között készült úrbéri tabellák telekszám és úrbéri tartozék adatai Fónagy Zoltán
szerint. Az úrbéres telkek egy földesúr összes birtokának kb. 15%-át tették ki.
Forrás: (Pálmány Béla: A magyarországi nemesség társadalmi tagolódása (1686-1815)
Állítás

Igaz

Hamis

Az idegenek szinte mindig főnemességet kaptak szolgálataikért.
Külpolitikai konfliktusok idején a dinasztia a magyarok hűségét
nemesítéssel is honorálta.
A 10 000 hold feletti nagybirtokokhoz az úrbéres telkek kevesebb mint a
fele tartozik.
A főnemesség számának növekedését a sikertelen rendi ellenállás
visszavetette.
A nemesség 18. századi feltétele a birtok megléte volt.
A nemesség száma a török kor óta növekvő tendenciát mutat.

3 pont
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1. forduló

Történelem
Név:
Évf.: Oszt.:
XIII. A magyar és világirodalmi részletek a 18. század háborúiról szólnak. A szövegek
elolvasása után nevezze meg a konfliktusokat! (Elemenként 1-1, összesen 4 pont)
1. „ Ezen üdö közben, Berlin is rettegett
Hadik Generalis hogy oda érkezett
Penzt, Rabot, és marhát, hajtatott eleget
csak kár hogy General Babocsa ott esett.”
(Egy Fogarasy nevű katona leírása, Magyar Országos Levéltár, P 1512, 3. cs.)
Háború: …………………………………
2. „Nagy keserűségét mivel tapasztallák,
Magyarok királynét ártotlannak vallák
Mindnyájan, s- hogy a’ mint lehet, vigasztallák,
Élteket, véreket néki fel ajánlák.” (Tóth István: Diárium 1.)
Háború: …………………………………
3. „Talán az egyetlen ember volt, de az uralkodók között [...] az egyedüli, aki soha életében
nem mutatott gyengeséget; a hősök minden erényét úgy felfokozta, hogy ezek az eltúlzott
erények ugyanolyan veszélyessé váltak, mint a velük ellentétes hibák. Csökönyössé fajuló
szilárdsága az ukrajnai szerencsétlenségekhez vezetett, s öt esztendeig marasztotta
Törökországban; pazarlásba csapó bőkezűségével tönkre tette Svédországot; a vakmerőségig
eltúlzott bátorság halálát okozta [...].”
(Voltaire)
Háború: …………………………………
4. „A Király Anjou hercegre mutatott, s azt mondta a követnek, hogy királyaként üdvözölheti.
A követ […] nyomban térdre borult, s meglehetősen hosszú köszönetet mondott a maga
nyelvén. A Király közölte, hogy Anjou (Fülöp) herceg még nem érti szavait, s az ő feladata,
hogy unokája helyett válaszoljon.”
(Saint Simon herceg emlékiratiból)
Háború: …………………………………
4 pont
XIV. Az alábbi források a XVIII. századi magyar földesúri birtokon folyó
gazdálkodással kapcsolatosak. Oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!
(Elemenként 1-1 pont, összesen 5 pont.)
I, Válassza ki aláhúzással az „A” szövegre vonatkozó állítások közül az igazakat!
A, „Vagyon két verembe kenyeres élet 70 pozsonyi mérő (kb. 90 mázsa), 90 ellős juh, 2 öreg
kos, 20 tavaszi toklyó, Molnár Györgynél vagyon az uraságnak egy ökre, egy győri mérő
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1. forduló

Történelem
Név:
Évf.: Oszt.:
vetni való borsó, juhok szükségére való széna mintegy 4 szekér, őszi vetésre […] rozs 10
győri mérő, vagyon még egy nagy prés, Uraságnak bora vagyon 16 1/2 akó (kb. 900 liter) és
még elfolyt (kimérve már a kocsmában) 24 akó, melynek ára itt vagyon. […] A' minémü
malmot bírnak falustul, attul fizetnek 4,50, Boncz György fizet árendát 10.-, Zsidó
Mészárszéktől és Korcsmabéli árenda 100.-, […]A Méltóságos Uraság számára a mostani
irtásokkal együtt 123 pozsonyi mérőig (46,13 kat. hold) való szántóföld vagyon, melyet
tartoznak háromszor megszántani és bevetni, annak idejében learatni, bétakarni és
elnyomtatni…” (Eszterházy Ferenc hagyatéki leltárából, 1747 www.cseteny.hu/ helytortenet/
kozsegtortenet _azesterhazybirtok.html)
1.
Eszterházy Ferenc hagyatékában a vermekben tárolt gabonafélék közül hiányzott a búza.
Eszterházy Ferenc hagyatékában a vermekben tárolt gabonafélék között legnagyobb tétel a
búza volt.
Eszterházy Ferenc hagyatékában a vermekben tárolt gabonafélék közül csak a rozst tüntették
fel.
2.
Az összeírás arról tanúskodik, hogy a földesúr a faluban egy monopóliummal rendelkezett.
Az összeírás arról tanúskodik, hogy a földesúr a faluban nem rendelkezett monopóliummal
Az összeírás arról tanúskodik, hogy a földesúr a faluban több monopóliummal is rendelkezett.
3.
A földesúr majorsága majdnem 50 holdas volt.
A földesúrnak nem volt majorsága.
A földesúrnak volt majorsága, amit bérmunkában műveltetett meg.
II, Válaszoljon a táblázathoz kapcsolódó kérdésekre!

www.harsany.hu/helytortenet/monograf/16_fejezet.htm
1. Hogyan nevezték a katonaság ellátására szolgáló, itt dokumentált jobbágyi szolgáltatást?
……………………………………
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Történelem
Név:
2. Hogyan ellentételezte a katonaság e szolgáltatást?

Évf.: Oszt.:

…………………………………………………………………………………..

5 pont
XV. Az alábbi térkép az orosz állam XVIII. századi expanzióját mutatja be. Ismeretei
segítségével válaszoljon a hozzá kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 0,5-0,5 pont,
összesen 4 pont)

A, Mely államtól szerezte
meg Oroszország?
……………………
Mi a térség neve?
…………………………
C, Mely államtól szerezte meg
Oroszország?
………………………………

Ki volt akkor az orosz
uralkodó?
……………………

Ki volt akkor az orosz uralkodó?
…………………………………

B, Mely államtól szerezte
meg Oroszország?

Mi a térség neve?

…………………………

……………………………….

Ki volt akkor az orosz
uralkodó?
…………………………

4 pont
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Történelem

Név:
Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő
évfolyam tanulói részére

Évf.: Oszt.:

IX. Válaszoljon a XIX. század első felének lengyel történetéhez kapcsolódó kérdésekre
ismeretei és a forrás alapján! (Összesen 4 pont.)
„Lengyelországról már tegnap értesültem. Ez a dolog jól halad. De én mégis nyugtalan
vagyok. Jobb lett volna, ha a lengyelek még vártak volna a felkelésükkel. Én a háborút
kívánom, és attól félek, hogy a lengyel forradalom megakadályozza a Franciaország elleni
hadjáratot. Most nemcsak Oroszország van elfoglalva és visszatartva attól, hogy
Franciaországra gondoljon, hanem Ausztria és Poroszország is, melyek szintén birtokolják
Lengyelország bizonyos részeit, és attól kell félniük, hogy ott is fellázadnak a lengyelek.
Különben attól is tartok, hogy a lengyelek nem érnek el oly könnyen eredményt, mint a
belgák. Az oroszok túlontúl hatalmasak. Rettenetes mészárlás lesz ott. De látni fogja, hogy
lassan-lassan valamennyi állam kivívja a szabadságát, csupán Németország marad meg
nyomorult állapotában. […]
Azt kérdezi maga: megsegíti-e Franciaország a lengyeleket? Valószínűleg így tesz.
Franciaország őrült lenne, ha kihasználatlanul hagyná Oroszország meggyengítésére ezt az
alkalmat, amely nem tér vissza még egyszer.” (Börne: Párizsi levelek)
1. Mikor került sor a forrásban szereplő oroszellenes lengyel felkelésre? (0, 5 pont)
…………………………
2. Megsegítette-e Franciaország a lengyeleket a kérdéses mozgalom során? (0,5 pont)
…………………………
3. Mi volt az oka a mozgalommal kapcsolatos francia politikának? (1 pont)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4. Mi történt Németalföldön a kérdéses eseménysor idején? (1 pont)
…………………………………………………………………………………………………
5. Nevezzen meg a szövegben említett lengyel mozgalom szereplői közül egyet, aki az 184849-es magyar szabadságharcban is jelentős szerepet játszott! (1 pont)
………………………………………

4 pont
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Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

X. A feladat az újabszolutizmus korához kötődik. A forrás segítségével válaszoljon a
kérdésekre! (Elemenként 1 pont, elérhető 3 pont.)
„A hazafiak között a hivatalviselés honárulásnak bélyegeztetett, ez veszélyes előítélet volt a
közügyre, méltánytalan és igazságtalan az egyénekre nézve, kik hivatalra képezték magukat,
és előttük a munkakört az előítélet fenyegetése elzárta; az előítéletet a vagyonos osztály a
kényelemnek ölében költötte a vagyontalan rovására, és szenvedett alatta erkölcsiség. A
nemzedék haladt, minden év nagyszámú tanult embert repített ki az iskolából, akiknek kenyér
kellett; a vagyonosok erről nem gondolkoztak, az anatémával [kiközösítés] befejezték minden
hazafiságukat, a szegény tanult ember előtt csak egy pálya maradt nyitva, az ügyvédség, mely
az utált kormánytól függetlennek látszott […] ezen pályára tódult tehát az értelmes ifjúság, és
az ügyvédek száma úgy megszaporodott, hogy kénytelen volt jégtörő Mátyás szokását
felvenni, akiről azt mondják: ha nem talál jeget, csinál jeget. […]” (Szárazberky Nagy József
a 48-as országgyűlés egykori képviselőjének visszaemlékezéséből)
1. Mely fogalommal jelöljük a szövegben szereplő, a szerző által kritizált politikai
magatartásmódot?
……………………………………………….
2. Határozza meg tömören a fogalom tartalmát!
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Mely társadalmi réteg volt csak képes erre a magatartásra?
…………………………………………………………………..

3 pont
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Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

XI. Válaszoljon a dualista parlamenti élet egyik sajátosságát bemutató karikatúrához
kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 1 pont, elérhető 4 pont.)

1. Hogyan nevezzük a képen látható parlamenti harcot?
…………………………………….
2. Határozza meg tömören a fogalom tartalmát!
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Miért volt jellemző a dualizmus kori magyar parlamentre e jelenség?
………………………………………………………………………………………….
4. Említsen meg egy, a fogalomhoz kapcsolódó konkrét eseményt (évszám nem
szükséges)!
…………………………………………………………………………………………..

4 pont
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1. forduló

Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

XII. A feladat az USA első világháborús hadba lépéséhez kapcsolódik. Válaszoljon a
kérdésekre ismeretei és a forrás segítségével! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.)
„Február 3-án Önök elé terjesztettem a német császári kormánynak azt a rendkívüli
bejelentését, hogy február első napjától kezdődően félre akar állítani minden jogból vagy
emberiességből fakadó korlátozást, és arra akarja felhasználni tengeralattjáróit, hogy
elsüllyesszen minden hajót, amely közeledni próbál Nagy-Britannia és Írország kikötőjéhez,
Európa nyugati partjaihoz, akár a Földközi-tengeren Németország ellenségei által ellenőrzött
kikötőkhöz…
A kereskedelem ellen irányuló jelenlegi német tengeralattjáró-háború – az emberiség ellen
vívott háború.
Ez háború az összes nemzetek ellen. Amerikai hajókat süllyesztettek el. Amerikai életeket
vettek el oly módon, hogy amikor megtudtuk, mélységesen felháborított bennünket, de
hasonló módon pusztították és süllyesztették el más semleges és baráti nemzetek hajóit is, a
rajtuk levő emberekkel együtt…” (Wilson elnök kongresszusi beszédéből)
1. Melyik évben került sor az USA hadba lépésére?
……………….…
2. Mi volt az alapvető gazdasági oka a tengeralattjáró háborúra való kemény
reagálásnak?
…………………………………………………………………………………….
3. Mely egyéb alapvető gazdasági érdekek álltak még a hadba lépés mögött?
……………………………………………………………………………………
4. Miért nem tudott kereskedni a hadüzenet előtt az Egyesült Államok Németországgal?
………………………………………………………………………………..
5. Miért volt életbe vágó az antant számára az USA bekapcsolódása a háborúba?
…………………………………………………………………………………..

5 pont
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Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

XIII. A feladat Wekerle Sándor miniszterelnökségéhez kapcsolódik. Válaszoljon a
forráshoz kapcsolódó kérdésekre! (Összesen 5 pont.)
„29.§. A házasságot polgári tisztviselő előtt kell megkötni. Polgári tisztviselő: a) az
anyakönyvezető, b) a törvénybíróság első tisztviselője, c) a főszolgabíró, d) a rendezett
tanácsú város polgármestere e) az Osztrák-Magyar Monarchia diplomáciai képviselője,
konzulja és ezek helyettese […]
30. §.[…] Oly kötés, mely nem polgári tisztviselő előtt történt, a törvény erejénél fogva
semmi vonatkozásban nem tekintetik házasságnak. […]
136.§. A házassági ügyekben való bíráskodás a királyi bíróságok hatáskörébe tartozik.” (A
házasságról 1894: XXXI. tc.)
1. Mi a törvényben szereplő változás lényege? (1 pont)
……………………………………………………………………………………………………
2. Hogyan nevezzük német mintára azt a politikai harcot, amelyhez a forrás is kapcsolódik?
(1 pont)
………………………………….
3. Mely intézmény (szervezet) háttérbe szorítása és melyiknek az előretörése jellemzi a
folyamatot?
(elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont)
háttérbe szorul: …………………………………………
előtérbe kerül: ………………………………………….
4. A házasságkötésen kívül más anyakönyvezési területeket érintett a folyamat. Említsen ezek
közül egyet! (1 pont)
………………………………………………………………………………………………….
5. Melyik intézményrendszer állami ellenőrzésért is folyt a 2. pontban említett politikai
küzdelem? (1 pont)
……………………………………………

5 pont
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Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

XIV. Válaszoljon az orosz-japán háborúhoz kapcsolódó kérdésekre ismeretei és a kép
segítségével! (Összesen 5 pont.)
1. Mikor zajlott az orosz-japán háború? (0,5 pont)
……………………..
2. Milyen eredményt várt a (világ közvéleményét is
közvetítő) karikatúrista? (0,5 pont)
………………………………..……………………..
3. Hogyan viszonyult a konfliktushoz a brit politika?
Milyen megfontolásokból?
(elemenként 1 pont,
összesen 2 pont)
viszonyulás:…………………………………………..
………………………………………………………..
ok:…………………………………………………….
Korabeli karikatúra az orosz-japán
háború elejéről

………………………………………………………...

4. Mennyiben gyakorolt hatást az orosz-japán háború az európai szövetségi rendszerek
kialakulására? Milyen okból? (elemenként 1 pont, összesen 2 pont)
következmény: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
ok: …...…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

5 pont
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Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

XV. Válaszoljon ismeretei és a térkép segítségével a XIX. századi folyamszabályozási
munkákhoz kapcsolódó kérdésekre! (Összesen 4 pont.)

A XIX. századi árvízvédelmi munkák vázlata
1. Kit tekinthetünk a XIX. század első felében zajló folyamszabályozási munkák fő
szervezőjének és kit a legfontosabb mérnök szakemberének? (elemenként 1, összesen 2 pont)
Szervező: …………………………………………………….
Mérnök: ………………………………………………………
2. Emeljen ki a munkálatok legfontosabb céljai közül kettőt! (elemenként 0,5 pont, összesen 1
pont)
a) ………………………………………….
b)…………………………………………..
3. Mely gazdasági tevékenység növelte a korszakban az árvízveszélyt?
…………………………………….

4 pont
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Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK
I. téma: Magyar királynék a középkorban és a kora újkor kezdetén
XVI. 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 XII. században a nyugat-európai országokban kialakultak a
mai fogalmaink szerinti „fővárosok”.
b) Egy oklevél szerint az Uros, szerb király elleni 1268-as
hadjáratot Mária királyné vezette.
c) Izabella királyné 1289-ben, miután kibékült a férjével,
visszaszerezte somogyi birtokait.
d) IV. Béla felesége, Mária előszeretettel tartózkodott a mai
Budapest vidékén.
e) A királyi és a királynéi udvarra is jellemző volt a földrajzi
stabilitás, ritkán lépték át az ország közepének határait.
f) Az Árpád-korból ismert királynéi tisztviselői névsorok számos
idegen származású embert tartalmaznak.
g) Habsburg Mária nem törekedett arra, hogy az ősi magyar
arisztokráciát integrálja a királynéi udvarba.
h) Habsburg Mária udvartartása lényegesen költségesebb volt, mint
a korszak hasonló korú európai uralkodóié.
i) Az 1440-es évektől az 1520-as évekig a királynék főként a budai
udvarban tartózkodtak.
j) A királyi és a királynéi titkárok a XVI. század elején a
kancelláriához tartoztak.

10 pont
XVII. TISZTSÉGVISELŐK
Nevezze meg a leírásoknak megfelelő, XVI. század eleji tisztségviselőket! (Elemenként 1
pont, összesen 5 pont.)
a) Tolnai szőlőkapás fiából emelkedett mágnássá, II. Lajos egyik nevelője, budavári
udvarbíró, budai és pozsonyi várnagy:

……………………………………………

b) 1522-ben királyi és királynéi titkár. Állítólag Bátori István nádor gyilkoltatta meg,
mert az ő befolyásának tulajdonította első leváltását:
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Történelem

Név:

Évf.: Oszt.:

c) Apja köznemesi politikus, 1507-től a királyi tanácsba választott nemesi ülnök.
1518-ban feleségül vette Amadé István gyámleányát, 1525-től királynéi udvarmester
lett:

…………………………………………………………………………………..

d) Apját, az ausztriai rendi mozgalom egyik vezetőjét kivégezték, de ő 1524-ben
megjelent a királyné budai udvarában. 1525 tavaszán királyi kamarás, Mohács után az
özvegy királyné szolgálatába került:

……………………………………………

e) A királyné udvari papja, gyóntatója, Rotterdami Erasmus és Luther követésével is
megvádolták: …………………………………………………………………………...

5 pont
XVIII. HÁZASPÁROK
Nevezze meg a felsorolt királyok szakirodalomban említett feleségeit! (Segítségül
megadjuk az ott feltüntetett éveket.) (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.)
a) IV. László (1278): ….…………………………………..
b) V. István (1271): ..……………………………………….
c) III. András (1291): ………………………………………
d) II. András 1. felesége: …………………………….……..
e) II. András 2. felesége (1215): ...………………………….
f) II. Lajos: .…………………………………………………

6 pont
XIX. ÉDESANYÁK
Nevezze meg a királyok édesanyját! (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.)
a) IV. László: ………………………………………………….
b) III. András: ………………………….………………………

2 pont
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Név:

Évf.: Oszt.:

XX. FELELETVÁLASZTÁS
Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont, összesen 7 pont.)
a) Mely tartományokat helyezte IV. László 1279-ben anyja irányítása alá?
Macsót és Boszniát

Kucsót és Szerbiát

Erdélyt és Moldvát

b) Melyik volt a Szent Szűz szigete?
Csepel-sziget

Szentendrei-sziget

Margitsziget

c) Ki volt a XI-XII. században a legnagyobb tekintélyű méltóság a királynéi udvarban?
tárnokmester

udvarispán

asztalnokmester

d) Ki volt 1210-1212-ig a királynéi udvarispán?
Bánk

Tiborc

Péter

izmaeliták

mongolok

e) Kik voltak a szaracénok?
izraeliták

f) Melyik volt az ország legfontosabb pénzverdéje a XVI. században?
a körmöcbányai

a besztercebányai

a nagybányai

g) Ki volt ősi jogon a királynéi kancellár?
a győri püspök

a váradi püspök

a veszprémi püspök

7 pont
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II. téma: Magyarok Amerikában, 1776-1914
XVI. 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) Kalifornia térképét magyar jezsuiták rajzolták meg először.
b) Kossuth a vidini levélben a nemzeti lét feladásával vádolta meg
Görgeit.
c) Kossuth egy évet töltött Amerikában.
d) Puskás Tivadar dolgozott Edisonnal.
e) Az Egyesült Államok 1921-ben ratifikálta a trianoni békét.
f) Bölöni Farkas Sándor meglátogatta Robert Owen New Harmony
nevű telepét.
g) Kossuthot az elnök fogadta a washingtoni Fehér Házban.
h) Klapka komoly feltételeket támasztott azért, hogy részt vegyen
az amerikai polgárháborúban.
i) Zsulavszky László megszervezte a 82. néger gyalogezredet,
melynek később a parancsnoka lett.
j) Perczel Mór az északiak oldalán harcolt az amerikai
polgárháborúban.

10 pont
XVII. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK
Nevezze meg a leírásoknak megfelelő személyeket! (Elemenként 1 pont, összesen 8 pont.)
a) Bölöni Farkas Sándor útitársa 1830-1837-ig: ………………………………………
b) Kossuth amerikai követe, Újbuda alapítója: ………………………………………..
c) Virginia állam első elnöke, Új-Anglia tengernagya, erdélyi nemesi címmel is
rendelkezett: .………………………………………………………………………
d) Nagy Frigyes hadseregéből került Washington első lovasságának, a Pulaski-légiónak
parancsnokságára brigadérosi rangban, 1779-ben, Charleston ostrománál halt meg:
………………………………………………………………………….
e) A Garibaldi-gárda nevű New York-i gyalogezred szervezője és parancsnoka:
………………………………………………………………………….
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f) Az általa megszervezett Frémont-testőrök élén „halál-lovaglásával” egy vakmerő
rohamban elfoglalta a springfieldi magaslatokat: ………………………………………
g) A wisconsini komlótermelés és a kaliforniai szőlészet mellett a Wisconsin Historical
Society alapítója: ……………………………………………………………………….
h) New York városrendezési terveinek készítője: …………………………………………

8 pont
XVIII. CSATÁK
Nevezze meg az említett csaták helyszínét! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.)
a) Lee tábornok reguláris erőinek 1861. július (a szövegben másutt: június) 21-én aratott
győzelme: ……………………………………………………………………………….
b) Itt halt hősi halált Dunka Miklós kapitány 1862. június 8-án: ………………………….
c) Grant és Asbóth Sándor seregei 1862. március 7-8-án vereséget mértek a déliekre:
…………………………………………………………………………………………..
d) Ezt a kikötőt foglalta el váratlanul 1862. április végén Farragut északi admirális és
Butler tábornok: ………………………………………………………………………..
e) Knefler Frigyes dandárparancsnoki megbízatással szerzett érdemeket az 1863.
november 24-25-i csatában: …………………………………………………………..

5 pont

XIX. FELELETVÁLASZTÁS
Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont, összesen 7 pont.)
a) Milyen névre állították ki azt az útlevelet, amellyel Kossuth Törökországba menekült?
James Bloomfield

Henningsen

Webster Dániel

b) Ki nevezte Kossuthot a „szabadság angyalának”?
J.R.Lowell
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c) Mikor érkezett Kossuth Angliába?
1850-ben

1851-ben

1852-ben

d) Melyik állam nem lett volna a Kossuth által tervezett Dunai Konföderáció tagja?
Lengyelország

Csehország

Szerbia

e) Ki alapította a pesti Állatkertet?
Xántus János

Greguss Pál

Kós Károly

f) Ki volt a New York Tribune európai levelezője?
Pulszky Ferenc

Prágai János

Mazzini

g) Mi volt az első amerikai magyar újság címe?
Szabadságharcosok Újságja

Hazafi

Magyar Száműzöttek Lapja

7 pont
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III. téma: Anyagi veszteségek és újjáépítés lakóhelyemen, 1944-1949
XVI. 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) Az ország már 1944-től jóvátételt fizetett a Szovjetuniónak.
b) A világtörténelem legnagyobb mértékű inflációja az 1946-os
magyar volt.
c) Sztálin 1945 decemberében személyesen hívta fel Dimitrovot
azért, hogy egészítsék ki a bolgár kormányt két ellenzéki
politikussal.
d) A közép-kelet-európai országokban a kisajátított földet
maradéktalanul kiosztották a parasztok között.
e) Romániában, a sikeres átállás következtében még évekig helyén
maradt a király.
f) Mindenkori tapasztalat, hogy a háborús időszakokban a
nagyvárosok népessége erősen csökken.
g) Baternay Béla proletár tömegkaszárnyák építését javasolja.
h) A háború után az ország egyetlen bőséggel rendelkezésre álló
érce a bauxit volt.
i) Újpest 1945-ben Budapest része volt.
j) Kismarty-Lechner Jenő az újjáépítés során öt lakáskategória
megvalósítását javasolja.

10 pont
XVII. RÖVIDÍTÉSEK
Minek a rövidítései az alábbiak? (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.)
a) LNFB: …………………………………………………………………………………
b) ORMO: …………………………………………………………………………………

2 pont
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XVIII. VÁLASZTÁSOK
Válassza ki a felsorolásból azt a négy országot, ahol közvetlenül a háború után nem
tartottak szabad, demokratikus választásokat, és a kommunista pártok köré tömörülő
politikai erők kezdettől fogva a kezükben tartották az államhatalmat! (Elemenként 1
pont, összesen 4 pont.)
a) Albánia, b) Bulgária, c) Csehszlovákia, d) Jugoszlávia, e) Lengyelország, f)
Magyarország, g) Románia.
……………………………………………..

4 pont
XIX. IDÉZETEK
Nevezze meg az idézetek szerzőit! (Elemenként 1 pont, összesen 7 pont.)
a) A vánszorgó, csomagokat, batyukat cipelő tömeg mintha céltalanul ténferegne; de a
valóságban Pest sistereg az élettől. Hevenyészett üzletekben, kapuk alatt és az úttesten
mindent árulnak, olyan cikkeket is, amelyeket már évek óta nem láttunk: malac, marha
és borjú […]”
………………………………………..
b) „ami volt, elmúlt,
hirdessem, éled,
ami elpusztult.”
………………………………………..
c) „Ne sértődjenek meg uraim, de mi önöknek csak olyan helyeket ajánlhatunk fel a
kormányban, amelyekről úgy látjuk, hogy lehetséges. Mi vagyunk ugyanis a gazdák…
Az elnyert hatalmat mi soha nem adjuk ki a kezünkből.”
……………………………………………...
d) „[…] az orosz csapatok az embereket munkára fogják össze. Ezeket néha csak néhány
óráig veszik igénybe, máskor azonban napokig dolgoztatják, sőt vidékre szállítják
őket. Az összefogdosás az utcákon minden rendszer nélkül történik. Vannak, akiket
éhesen, kiskabátban visznek el.”
…………………………………………….
e) „Magas emberi életnívót Magyarországon csak úgy érhetünk el, ha nemzeti életünk
egész területén minőségre törekszünk. A magyarságban szunnyadó sok tehetség,
munkára való készség és országunk adottságai ezt mindenképpen lehetővé teszik.”
………………………………………………..
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f) „A romok eltakarítása terén pl. egész Európának példát mutatott a magyarság.
Kézierővel vontatott fuvaroskocsik, lófogatú járművek, majd a villamos helyreállított
sínein közlekedő tehervonatok szállították a háziszemetet és a romokat a
gyűjtőhelyekre.”
………………………………………………
g) „[…] engedve a követelésnek – új munkáskormányt alakított, s hozzáfogott az ország
árulóktól és reakciósoktól való megtisztításához.”
……………………………………………….
7 pont
XX. FELELETVÁLASZTÁS
Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont, összesen 7 pont.)
a) Hány százalékát tette ki 1945 májusában az ipari termelés a háború előtti szintnek?
alig 30 %-át

alig 40 %-át

alig 50 %-át

b) Mely összeget közelítette meg a szovjet csapatok és a SZEB ellátása, a szovjet
tulajdonba került magyarországi német vagyon és a Szovjetuniónak,
Csehszlovákiának és Jugoszláviának fizetett jóvátétel együttes összege?
300 millió dollárt

400 millió dollárt

500 millió dollárt

c) Hogy hívta a köznyelv az amerikai hadsereg által Magyarországnak eladott
gőzmozdonyokat?
béke-mozdony

Truman-mozdony

ami mozdony

d) Kinek a képe díszítette a kék, papír húszforintosokat?
II. Rákóczi Ferenc

Dózsa György

Petőfi Sándor

e) Ki volt a miniszterelnök 1945. februárban?
Miklós Béla

Tildy Zoltán

Nagy Ferenc

f) Milyen társaság alapítását kezdeményezte Tildy Zoltán?
Nemzeti Társaság

Helyreállítási Társaság

Országépítő Társaság

g) Hogyan emlegette Magyarországot Baternay Béla?
népi demokrácia

Magyar Köztársaság

Magyar Népköztársaság
7 pont
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PONTÖSSZESÍTŐ I.
SZAKTANÁR TÖLTI KI!
Kérdés
Kérdés anyaga
száma
I.
RÓMAI KÖZTÁRSASÁG

Adható
pont
8

II

NÉPVÁNDORLÁS

5

III.

SZENTEK

5

IV.

XIV. SZÁZADI VÁLSÁG

4

V.

ETNIKAI TÉRKÉP

3

VI.

3

VII.

ERDÉLY VALLÁSI ÉS
NÉPESSÉG VISZONYAI
FRÁTER GYÖRGY

VIII.

TÖRÖKELLENES HARCOK

8

IX.

LUTHERI TANÍTÁSOK/
LENGYEL MOZGALMAK
NAGYASSZONYOK/
ÚJABSZOLUTIZMUS
ANGOL POLGÁRHÁBORÚ/
DUALISTA PARLAMENT

6/4

MAGYAR NEMESSÉG/
I. VILÁGHÁBORÚ
IRODALOM ÉS HÁBORÚ/
WEKERLE SÁNDOR
XVIII. SZÁZADI MAGYAR
GAZDASÁG/ OROSZ-JAPÁN
HÁBORÚ
OROSZORSZÁG/ HAZAI
FOLYAMSZABÁLYOZÁS
Összesen

3/5

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.

Felüljavítás

4

4/3
4/4

4/5
5/5

4/4
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
XVI.
IGAZ-HAMIS
XVII.
TISZTVISELŐK
XVIII.
HÁZASPÁROK
XIX.
ÉDESANYÁK
XX.
FELELETVÁLASZTÁS
XVI. – XX.
Összesen
A MÁSODIK TÉMÁT VÁLASZTÓK
Kérdés
Kérdés anyaga
Száma
XVI.
IGAZ-HAMIS
XVII.
TÖRTÉNELMI
SZEMÉLYISÉGEK
XVIII.
CSATÁK
XIX.
FELELETVÁLASZTÁS
XVI. – XIX.
Összesen

Adható
pont
10
5
6
2
7
30

Elért
pont

Adható
pont
10
8

Elért
pont

5
7
30

A HARMADIK TÉMÁT VÁLASZTÓK
Kérdés
Kérdés anyaga
száma
XVI.
IGAZ-HAMIS
XVII.
RÖVIDÍTÉSEK
XVIII.
VÁLASZTÁSOK
XIX.
IDÉZETEK
XX.
FELELETVÁLASZTÁS
XVI. – XX.
Összesen

Adható
pont
10
2
4
7
7
30

Elért
pont

Mindösszesen

…………………………………
versenybizottsági tag
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