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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. 

 

Összes pontszám: ..............................................          Pótlapok száma: ............................... 

 

 

 

Dolgozatát beadta: …......................................... óra ….................................. perckor 

 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ...................................................................... 
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KÖZÖS FELADATOK 

 

I. Az alábbi források a római történelem nagy párharcairól szólnak. A források és 

ismeretei segítségével nevezze meg a szembenálló feleket! (Elemenként 0,5-0,5, összesen 4 

pont.) 

 

A, „Mert valahányszor megütközött népünkkel Itáliában, mindannyiszor ő hagyta el győztesen 

a csatamezőt. Úgy látszik, hogy térdre is kényszeríthette volna a rómaiakat, ha otthon saját 

polgártársainak gyűlölete meg nem gyöngítette volna helyzetét. Sokak gáncsoskodása azonban 

végül is vereséget mért egyetlen ember vitézségére.”   

                                                                                                 (Cornelius Nepos: Híres férfiak) 

 

…………………………………  …………………………. 

 

B, „[…] ő felmérte a helyzetet: arra nem számíthatott, hogy megdönti Róma hatalmát, ezért 

hadseregét az Alpok felé vezette azzal a szándékkal, hogy átkel, és mindnyájan visszatérnek 

hazájukba, ki Thrákiába, ki Galliába. De követőinek száma ekkorra már igen megnövekedett; 

bíztak erejükben, és nem hallgattak rá, hanem szerte mindenütt raboltak és harácsoltak 

Itáliában.”                                                               (Plutarchos: Párhuzamos életrajzok. 8-11.) 

 

…………………………………  ………………………………. 

 

C, „Testvérviszályban fulladozó hazánk földjére  

villámgyors-nyilu dák sereg 

rontott be, indult már Egyiptom 

asszonya rettenetes hajókkal. 

Lábbal tiport már hitvesi esküket, otthont, családot  

sorra beszennyezett rontó korunk:  

ím itt a forrás, mely kifakadva a népre zúdult!” (Horatius: Ódák. VI 3.) 

 

………………………………….  ……………………………… 

 

D, „Itt megállította a száguldást, s a folyó vizére pillantva elgondolkozott, megfontolgatva 

magában mindazokat az eljövendő bajokat, amelyek a folyón való fegyveres átkelést követni 

fogják. Majd visszanyerve hidegvérét, így szólt a jelenlevőkhöz: „Barátaim, ha lemondok az 

átkelésről, ez számomra lesz a bajok kezdete, ha pedig átkelek, mindenki számára.” 

                                                                                 (Appianos: A római polgárháborúk. II 35.) 

 

……………………………….  ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pont 
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II. Az alábbi szöveges és képi források az arab terjeszkedésről szólnak. Nevezze meg a 

forrásban szereplő eseményt, majd válassza ki az események térképen jelölt helyszínei 

közül a forrásokhoz tartozókat! (Elemenként 0,5-0,5, összesen 4 pont) 

 

A, „Urunk kegyelméből nagy vérengzést hajtott végre a keresztény hit ellenségei között, és – 

ahogy a szemtanúk tanúsítják – több mint 300 000 embert gyilkolt meg, köztük a királyt, 

Abderrahmant is. A győzelmet követően, vasból, acélból és más fémekből készült kalapácsa 

nyomán nevezték őt először „Martellnek”, mellyel a csatában lesújtott ellenségeire.”  

                                                                                                              (A St. Denis-i Krónika) 

 

Esemény: ………………………….... A hozzá tartozó szám: ………….. 

 

B, „Umar (Omar kalifa) előtt kinyitották a város kapuit, mire bevonult és a Feltámadás 

templomának (Szent Sír temploma) udvarán telepedett meg. Amikor eljött az imádkozás ideje, 

így szólt Sophronios patriarchának: „Imádkozni akarok.” Az így felelt: „Hívők parancsolója, 

imádkozzál azon a helyen, ahol vagy.” ’Umar erre így szólt: „Itt én nem fogok imádkozni.”  

                                              (Abú-l-Kászim ’Abd ar-Rahmán ibn ’Abdalláh történeti művéből) 

 

Esemény: ……………………………… A hozzá tartozó szám: ………….. 

 

C, „[…] hogy maga Músza is elérhesse ezt a nagyon szerencsétlen népet a […] tengerszoroson 

át, miután elérkezett Herkules oszlopaiig, füst jelével megmutatták neki a kikötő bejáratát, sőt: 

előre jelezték neki, illetve felfedték előtte, hogy a kikötővel, mint valami kulccsal kezében […] 

ő a már régóta gonoszul megtépázott országba kegyetlenül be is vonult, […]”                                                                                       

(Isidorus Pacensis művéből) 

 

Esemény: ……………………………… A hozzá tartozó szám: ………….. 

 

D,  

 

 
Görögtűz ábrázolása a főváros sikertelen arab ostromakor 

 (https://en.wikipedia.org/wiki/John_Skylitzes) 

 

Esemény: ……………………………… A hozzá tartozó szám: …………. 
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III. Az alábbi térképen az egyik jelentős középkori kereskedelmi útvonalat és a hozzá 

kapcsolódó kereskedővárosok szövetségét láthatja. A térkép és a metszet alapján 

válaszoljon a kérdésekre! (Összesen 6 pont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://commons.wikimedia.org) 

 

 

 

4 pont 
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1, Melyik kereskedelmi útvonalat, illetve városszövetséget láthatjuk a térképen? (1 pont) 

………………………………………. 

2, Mely tengereket érintette ez az útvonal? (0,5-0,5 pont, összesen 1 pont) 

a) ……………………………….  b)   …………………………………….. 

3, Miben tér el ez a kereskedelem a szállított áruk fajtái tekintetében a levanteitől? (1 pont) 

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

4, Nevezzen meg két jellemző árucikket! (0,5-0,5 pont, összesen 1 pont) 

………………………………  …………………………….. 

5, Mennyiben tért/térhetett el a fenti (4. pontban szereplő) áruk vásárlóközönsége a levantei 

kereskedelemétől? Mi volt ennek az oka? (Válaszát egy mondatban fogalmazza meg!) 

(1 pont) 

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

6, Mi utal a képen a szállított áruk fajtájára? Legalább két elemet nevezzen meg! (0,5-0,5 

pont, összesen 1 pont) 

a) ……………………………….  b)   …………………………………….. 

 

 

 

 

IV. Az alábbi források az egyházi és a világi hatalom 14. századi viszonyához 

kapcsolódnak. A források tanulmányozása után ismeretei segítségével válaszoljon a 

kérdésekre! (Összesen 6 pont.) 

 

„Ezért az egy és egyetlen Egyháznak csak egy teste és egy feje van, nem pedig két feje, mint 

egy szörnynek; ez pedig Krisztus és Krisztus helyettese, Péter, ill. Péter utódjai, mivel az Úr, 

amikor Péterhez szólt, maga mondta: „Legeltesd juhaimat” (Jn 21,17), és a juhok 

általánosságára gondolt, nem bizonyos csoportjára, amiből is megértjük, hogy mindet őrá 

(Péterre) bízta. Ezért ha a görögök vagy mások azt mondják, hogy ők nincsenek Péterre és 

utódaira bízva, meg kell vallaniuk, hogy nem tartoznak Krisztus juhai közé, hiszen Urunk azt 

mondja Jánosnál: „egy nyáj van és egy pásztor”. Az evangélium szövegei tudomásunkra adják, 

hogy ebben az Egyházban és annak hatalmában két kard van, nevezetesen a lelki és a földi. 

Ugyanis amikor az Apostol azt mondja: „Nézd, van itt két kard!” (Lk 22,38), úgy kell érteni, 

hogy az Egyházban, hiszen az apostolok beszéltek, az Úr pedig nem azt válaszolta, hogy „túl 

sok”, hanem hogy „Elég”. Kétségtelenül az, aki tagadja, hogy a földi kard Péter hatalmában 

lenne, nem hallgatta figyelmesen az Úr szavait, amikor azt parancsolta: „Tedd vissza hüvelyébe 

kardodat!” (Mt. 26,52). Mindkettő, tehát, az Egyház hatalmában van, vagyis a lelki és az evilági 

kard, de míg az elsőt az Egyházért, a másodikat az Egyház által kell használni. Az elsőt a papok 

keze által, a másodikat a királyok és katonák keze által, de a papok akarata és engedélye 

szerint.”  

                                             (Részlet VIII. Bonifác pápa „Unam Sanctam” bullájából, 1302) 

6 pont 
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(http://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=enc_unam) 

 

3, Kiket ért az egyházfő „görögök”-ön? (0,5 pont) 

 

………………………………………………… 

 

4, Mit jelent az „ők nincsenek Péterre és utódaira bízva” kijelentés? (1 pont) 

 

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

 

5, Mire kell, hogy használja az egyház a neki juttatott „első kardot”? (1 pont) 

 

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

 

6, A képi forrás alapján fogalmazza meg, hogy miképpen látja az egyházi és világi hatalom 

viszonyát a pápa! (1 pont) 

 

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

 

7, Miért lényeges Szent Péter hangsúlyos megjelenítése a szövegben a pápaság szempontjából? 

(1 pont) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pont 
 

 

1, Melyik francia uralkodó ellenében fogalmazta 

meg bulláját a pápa? (Nevezze meg!) (0,5 pont) 

 

………………………………….. 

 

2, Milyen hatalmi-politikai következményekkel 

járt a pápai bulla, illetve VIII. Bonifác 

tevékenysége? (1 pont) 

 

..………………………………………………… 

 

..………………………………………………… 

 

…..……………………………………………… 



Történelem Név:        Évf.:   Oszt.:  

OKTV 2016/2017 7 1. forduló 

 

V. Az alábbi szövegek magyar királyok és a kunok kapcsolatáról szólnak. A szövegek 

elolvasása után nevezze meg a királyokat, majd válaszoljon a kérdésekre! (Összesen 4 

pont.) 

 

A, „Mivel a király gyakran hallotta e szidalmakat, elküldte egy alattvalóját Kuthenhez (Kötöny) 

azzal, hogy haladéktalanul jöjjön hozzá. De Kuthen, aki gyakran hallotta a nép kiáltozását, bár 

mentes volt a bűntől, mégis félt a büntetéstől, és azt üzente a királynak, hogy semmi esetre sem 

mehet hozzá, hacsak nem küldi érte egy olyan alattvalóját, akinek hatalma lesz ahhoz, hogy őt 

hozzá vezesse, és a nép kezeiből kiragadja. Mikor a hírvivő elmondta ezt a királynak, nagy 

zajongás támadt a nép között. „Haljon meg! Haljon meg!” És a magyarok és németek hirtelen 

felfegyverkezve betörtek a palotába, ahol tartózkodott, és erőszakkal hozzá akartak menni.”                                                          

(Rogerius: Carmen miserabile) 

 

1/a, Király: ……………….………….. (0,5 pont) 

 

1/b, Miképpen alakult a király és a kunok kapcsolata a későbbiekben? (1 pont) 

 

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

 

B, „[…] meglátott egy pogányt, aki lova hátán egy szép magyar leányt hurcolt magával. Azt 

gondolta tehát […], hogy ez a váradi püspök leánya, és ámbár nehéz sebben volt, mégis nagy 

hamar üldözőbe vette lova hátán, melyet Szögnek nevezett. Midőn azután lándzsavégre 

megközelítette, semmire sem ment vele, mert az ő lova sem maradt vissza semennyit sem; így 

mintegy kartávolság volt a lándzsa hegye és a kun háta között. Rákiáltott tehát […] a leányra 

és mondá: "Szép húgám! Fogd meg a kunt övénél, és vesd magad a földre!". (Képes Krónika) 

 

2/a, Király: ……………….………….. (0,5 pont) 

 

2/b, Melyik nomád néppel küzdött meg még az uralkodó a kunokon kívül? (0,5 pont) 

 

……………………………………….. 

 

C, „Ezenfelül eljött ellenére a fermói Fülöp apostoli legátus, mivelhogy kun módra és nem 

katolikus szokás szerint élt. Ez megtiltotta a magyaroknak, hogy a magyar szokás ellenére 

szakállukat leborotválják, hajukat nyírják, és hogy kun süveget viseljenek, ami 

Magyarországon már szokássá vált. A királyt is kiközösítéssel fenyegette, ha nem gyűlöli meg 

a pogányokat, nem követi a keresztény szokásokat, és nem él házastársi nyoszolyában. De mit 

sem érvén el a királynál, hazatért.”                                                            (Képes Krónika) 

 

3/a, Király: ……………….………….. (0,5 pont) 

 

3/b, Milyen dinasztikus következménye lett, hogy a király „nem élt házastársi nyoszolyában”? 

(1pont) 

 

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

 

 

 

 

 

4 pont 
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VI. A források és ismeretei alapján nevezze meg az alábbi adókat/királyi bevételeket! (0,5-

0,5, összesen 3 pont.) 

 

A, „[…] elrendeltük és parancsoljuk, hogy […] (a) kapuval rendelkező telken három vagy négy 

vagy ennél több ember, hacsak nem annyira szűkölködő és szegény, hogy azt sem képes 

kifizetni, […] a kirovás megtörténte után 15 napon belül 18 dénárt a kamarák ispánjainak a 

kezéhez kell szolgáltatni és fizetni.”      

 

…………………………………... 

 

B, „Ha valakinek az Isten tízet adott egy évben, a tizedik részt adja az Istennek, és ha valaki 

tizedét elrejti, kilenc részt fizessen.” 

 

…………………………………... 

 

C, „Ezenkívül bármely néven nevezett minden szabad faluban, sőt még az udvarnoki és 

királynéi falvakban élő valamennyi szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyainktól is – kivéve a 

fallal övezett városokat – ezek minden terményének és borának a kilenced részét fogjuk 

beszedni, és a királyné asszony is be fogja hajtani.” 

 

…………………………………... 

 

D, „Felséges fejedelem! ámbár hosszú idő óta eléggé meg vagyunk terhelve: mégis miután 

meggondoltuk az ez alkalommal fennlevő szükséget, miután Felségednek azt a kérését is 

figyelembe vettük, melyet a minap hü követei útján a jelen országgyűlésen nyilvánított, miután 

ezenfelül bízunk felséged ama kegyességében, hogy minket ennekutána királyi jóindulatában 

részesítend és legkegyelmesebb és legjobb akaratú urunk maradand és hogy minket minden régi 

szokásunkban is kegyesen meg fog tartani.  

1.§ Ő felségednek a jelen évre minden egyes jobbágy kaputól a kamaranyereség beszámításával 

egy-egy forinttal adózunk.”  

 

…………………………………... 

 

E, „[…] bányászok szokása szerint befolyó jövedelem (az ezüst 1/8-a és az arany 1/10-e) […].” 

 

…………………………………... 

 

F, „Nemkülönben a fizetés portánként legyen, mégpedig úgy, hogy ha egy egész telken vagy 

ülésen – hozzáértve azt a földet, amely ehhez a telekhez tartozik – egy portán belül csak egy 

(család) lakik, az fizessen 20 dénárt. Ha pedig ketten kapnának egy telket és egy telek földjét 

egy portán belül, mindkettőjük fizessen egy és egy fél porta szerint. 

 

…………………………………... 

 

 

 

 

 

 

3 pont 
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VII. Az alábbi forrás Luxemburgi Zsigmond külpolitikáját mutatja be. Keresse meg a 

szöveg helytelen elemeit, majd javítsa őket az alatta található táblázatban! (Elemenként 

0,5, összesen 4 pont. Helyes hibafelismerés 0,5 pont, megfelelő javítás 0,5 pont.) 

 

„Zsigmond külpolitikáját döntően befolyásolta, hogy Magyarország határos lett a kenyérmezei 

csata után Szerbiát és Bulgáriát meghódító Török Birodalommal. 1396-ban keresztes hadjáratot 

szervezett az oszmánok kiűzésére, ám Nikápoly mellett nemzetközi lovagserege alulmaradt a 

jól szervezett török gyalogsággal szemben, és Magyarország védekezésre szorult. Ennek 

jegyében hozta létre Zsigmond a banderiális könnyűlovasság rendszerét 1397-ben, és 

megkezdte a gyepűrendszer kiépítését a Száva és Duna folyóktól délre, az 1428-ban 

megszerzett Nándorfehérvárat téve meg központi erősségnek. 

Zsigmond dinasztiája révén számos trónt és címet megszerzett, ezek pedig európai jelentőségű 

uralkodóvá tették: 1410-ben német királlyá koronázták, mely cím révén összehívta a nyugati 

egyházszakadást megszüntető és Husz János tanait elítélő konstanzi zsinatot. A király másfél 

évtizedre belebonyolódott a huszita háborúba, amit a mérsékelt taboritákkal kiegyezve, a 

lipanyi csata megnyerése után, 1434-ben sikerrel zárt le.” 

(http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1387_marcius_31_luxemburgi_zsigmond/) 

 

 

Hiba Javítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Az alábbi források a spanyol hódítók indián civilizációkkal való találkozásának 

mozzanatait mutatják be. A források és ismeretei segítségével oldja meg a hozzájuk 

kapcsolódó feladatokat! (Elemenként 0,5-0,5, összesen 5 pont.) 

 

A, „E hónap során sok hegycsúcson rengeteg gyermeket áldoztak fel, amelyeknek (ó borzalmas 

bűn!) – az eső isteneinek a tiszteletére, mert úgy vélték, hogy ezen áldozatok révén érhetik el 

az esőt – kivették a fiatal és ártatlan szívüket. A gyermekeket, akiket fel akartak áldozni, értékes 

ruhákban öltöztetve vitték, hordszékekben a vállukon, amely székeket különböző szép tollakkal 

és illatos virágokkal díszítettek, így vitték őket a mészárlás helyére úgy, hogy egy nagyszámú 

tömeg ment elől, ami ünnepelt, táncolt és zenélt.” 

                                                     (Francisco Hernández: Antigüedades de la Nueva España) 

 

1, Milyen rituális cselekedetről szól a szöveg? 

 

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

2, Mi volt az áldozat célja? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

4 pont 
 

 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1387_marcius_31_luxemburgi_zsigmond)_koronazasa_fehervaron/
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B, „Tezcatepuca (Tezcatlipoca= obszidián és viharisten stb.) és ez volt a pokol istene és a 

mexikóiak lelkére viselt gondot, és testét körülövezték kis figurák, afféle kisördögök és 

kígyószerű farkuk volt és a falakon gazdag vérborítás volt és az egész padlón is vér úszott. És 

ott bemutattak több szívet, amelyet akkor áldoztak fel […]”  

                   (Don Bernal Díaz del Castillo: Új-Spanyolország meghódításának igaz története) 

 

3, Melyik indián civilizáció templomában járt a szerző? 

 

………………………………………………………  

4, Hogy alakult a szövegben leírt találkozás után a spanyolok és e nép viszonya? 

 

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

 

C, 

 
(http://www.answers.com/Q/What_civilization_did_Aksum_conquer_in_AD_350?#slide=1) 

 

5, Említsen két, a képeken látható és egy nem látható elemet, amelyek a spanyolok 

haditechnikai fölényét megsemmisítővé tették! 

 

látható:  a) …………………………..  nem látható: c) ………………………….. 

  b) …………………………. 

 

D, „Maga a Kormányzó kardot és tőrt ragadott, néhány spanyollal bevetette magát az indiánok 

közé, és hatalmas bátorsággal eljutott Atahualpa gyaloghintójáig. Merészen elkapta Atahualpa 

bal karját, és kiáltott: „Santiago!”, ám nem sikerült Atahualpát kirántania a hintóból, mert 

emberei magasra tartották. […] Végül hét vagy nyolc lovas nekirontott oldalról a 

gyaloghintónak és nagy erőfeszítések árán felborította. Így Atahualpa fogságba esett, és a 

Kormányzó magával vitte a szálláshelyére.” 

                                        (Egy szemtanú egykorú leírása a cajamarcai (1531) összecsapásról) 

http://www.answers.com/Q/What_civilization_did_Aksum_conquer_in_AD_350?#slide=1
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6, Melyik indián kultúra meghódításának eseményeiről szól a szöveg? 

 

…………………………………. 

 

7, Ki a szövegben említett „Kormányzó”? Aláhúzással válassza ki a három név közül! 

 

a) Cortés     b) Pizarro       c) Magellán. 

 

8, Hogyan hathatott az indiánokra a szövegben szereplő Atahualpa megtámadása, majd 

fogságba ejtése? 

 

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

 

 

 

 

IX. Válaszoljon az ábra és ismeretei segítségével a Bethlen Gábor uralkodásához 

kapcsolódó kérdésekre! (Összesen 4 pont.) 

Bethlen Gábor jövedelmei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Nevezze meg, mely bevételei származtak Bethlen Gábornak a külkereskedelemből! 

(elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) 

1, ……………………………………. 2,  ……………………………………. 

b) Mit tett annak érdekében Bethlen Gábor, hogy növelje a bányászatból származó bevételeket? 

(1 pont) 

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

5 pont 
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c) A jövedelmek összetételében mely tényező segítette hatalmának növelését? (1 pont) 

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

 

d) Nevezzen meg két területet, amelyre a jövedelmei zömét költötte a fejedelem! (0,5-0,5 pont) 

1, ……………………………………. 2,  ……………………………………. 

 

 

 

 

 

  

4 pont 
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Feladatok a rendes érettségi vizsga évét közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére 

 

X. A történelem számos alakját illették a „nagy” jelzővel. Az alábbi források az újkorban 

élő „nagyokra” vonatkoznak. Nevezze meg őket (sorszámukkal, dinasztiájukkal), majd 

válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 

 

A, „Célom tulajdonképpen az volt, hogy Budát az iszlám egyik házává tegyem, és 

Magyarországot birtokomba vegyem. János király fiát, ki Budában volt, megajándékoztam 

Erdély bánságával […].” (Győzelmi jelentés) 

 

 

 

 

 

Az uralkodó neve dinasztiájával:  

 

…………………………………………… 

 

 

 

B, „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 rendű szolgája […]. 

[…] a fejedelem kétféleképpen növelheti nagyságát és tekintélyét. Elsősorban hódításokkal 

[…], másodsorban szorgalommal és tudással […].”  (Antimachiavelli) 

 

                                           

 

Az uralkodó neve dinasztiájával: 

 

 …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

C, „[…] kiadta a parancsot, hogy minden bojárja és az udvarhoz közel állók, akik tőle fizetést 

kaptak, kegyvesztés terhe mellett öltözzenek angol divat szerint, ezüsttel vagy arannyal kivarrt 

vékony posztókaftánba, anyagi helyzetüktől függően.”  

(Perry angol kapitány feljegyzéséből) 

 

 

 

Az uralkodó neve dinasztiájával: 

 

 …………………………………………… 
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D, „[…] minden oroszok cárnője […] nem rendelkezvén lehetőséggel arra, hogy nyilvánvaló 

érdekeinek sérelme nélkül továbbra Lengyelországtól várjon igazságosságot, ebben a 

helyzetben szükségesnek vélte […] teljes birtokába és tulajdonába [venni] a Lengyel 

Köztársaság alábbiakban megnevezett földjeit és birtokait […].” 

 

 

 

Az uralkodó neve dinasztiájával:  

 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

E, Mi volt a célja a C, forrás királyának az angol divat bevezetésével? 

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

F, Nevezzen meg egy belpolitikai tényezőt, amely akadályozta, hogy Lengyelország elkerülje 

a felosztást! 

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

 

 

 

XI. Egészítse ki a megfelelő nevekkel a XVI. századi angol uralkodói családfát (elemenként 

0,5 pont), majd adja meg a XVII. századi történelemre vonatkozó fogalmakat (elemenként 

1 pont)! (Összesen 6 pont.) 

 

A, Családfa-kiegészítés (elemenként 0,5, összesen 2 pont) 

Tudor  ……………….. (1485-1509) 

 

 

VIII. Henrik (1509 - 1547)      Margit+VI.Károly  

 

 

VI. Edward ……………………  …………………… (1558 - 1603) V.Jakab 

           

 

         ………… skót királynő 

 

B, Adja meg a megfelelő fogalmakat! (elemenként 1, összesen 4 pont) 

 

a) Az angol polgárháború radikális puritánjai, az egyes gyülekezetek önállóságát  

 

hirdették meg: ………………………………………………… 

 

b) Cromwell hadseregének elnevezése:  ……………………………………… 

6 pont 
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c) Cromwell 1653-1658-ig tartó diktatúrája:  ……………………………………… 

 

d) Az abszolutizmus visszaállítása 1660-tól:  ……………………………………… 

 

 

 

 

 

XII. Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont, összesen 

5 pont.) 

 

„Őfelsége távol áll attól, hogy ezt a fejedelmet a császár elleni rebellisnek tekintse. Őt nagyapja, 

Erdély szuverén fejedelme, Ragotzi fejedelem törvényes utódjának tekinti, aki hajdanában 

Franciaország és Svédország szövetségese volt. Joggal hiszi, hogy ezt a fejedelemséget a 

császár bitorolja, Ragotzi fejedelem pedig jogaiért harcol.” 

 

a) Ki a szövegben említett „őfelsége”?   ……………………………………….. 

 

b) Nevezze meg „Ragotzi” fejedelemnek a szövegben említett nagyapját!  

………………………………………….. 

c) Miért hangsúlyozza a szöveg szerzője, hogy törvényes utódnak tekinti „Ragotzit”? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

d) Melyik háború során jött létre a szövegben említett erdélyi – francia – svéd szövetség?  

 

………………………………………… 

 

e) Nevezze meg a „fejedelemséget bitorló” császárt!  ……………………………….. 

 

 

 

 

XIII. Válaszoljon a kép és ismeretei alapján a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont, összesen 

3 pont.) 

 

  

 

 

a) Milyen stílusú a képen látható templom?  

 

 ………………………………………… 

 

 

b) Melyik területről terjedt el ez az építészeti stílus?  

 

 ………………………………………… 

 

 

6 pont 
 

5 pont 
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c) Melyik században jelent meg Európában és mikor vált meghatározóvá 

Magyarországon? 

1,  ……………………………………. 2,  ……………………………………. 

 

d) Sorolja fel a stílus két fontos építészeti jellemzőjét! 

 

1, ………………………………………………………………………………. 

 

2, ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

XIV. Válaszoljon az ábrához kapcsolódó kérdésekre! (Összesen 4 pont.) 

 

 

    
A kettős vámhatár 

a) Írja a nyersanyag (Ny) és az iparcikk (I) kezdőbetűit az ábrán található hat nyílra! 

(Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 

 

 

3 pont 
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b) Milyen hatást gyakorolt a vámrendelet Magyarország gazdasági szerkezetére? (1 pont) 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 
 

XV. Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei alapján! (Összesen 6 pont.) 

 

„A legtöbb szülő […] gyermekeit, alig hogy ötödik vagy hatodik életévüket átlépték, 

földművelésre, házi munkára vagy más foglalkozásra is fogja.  […] Ennélfogva a dolgot úgy 

kell majd szabályozni, hogy az ifjak a mezei munkák befejezése után, mikor a szülőknek már 

kevésbé van reájuk szükségük, köteleztessenek az iskola látogatására […] a cél […] hogy az 

ifjak iskoláik elvégzése után […] a tanultakat újra elővegyék, bennük tovább haladjanak […]. 

[…] németül megírt kitűnő könyvek vannak a legtöbb tudományszakban s könnyen 

beszerezhetők, azért […] tanulásához a német nyelv is csatlakozzék […].” (A Ratio 

educationisból) 

 

a) Ki adta ki a rendeletet? (0,5 pont)      ………………………………… 

 

b) Milyen nyelven folyt az alapfokú oktatás? (0,5 pont) ………………………………… 

 

c) Mi volt az államnyelv a korszakban? (0,5 pont)    ………………………………… 

 

d) Mikor és hol alapították azt az egyetemet, amelyet az uralkodó Budára költöztetett? 

(Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 

 

……………………………………….,   ………………………………….. 

e) Nevezze meg a magyar nemesifjak nevelésére 1749-ben, Bécsben alapított iskolát! (0,5 

pont) 

 

……………………………………….. 

f) Miért nem érvényesült a valóságban az előírt általános tankötelezettség? (1 pont.) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

g) Mi volt a Ratio Educationis elsődleges célja? (1 pont) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

h) Miért mondhatjuk modernnek a rendeletet? (1 pont) 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

4 pont 
 

6 pont 
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Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő 

évfolyam tanulói részére 

 

 

X. Az alábbi források a szabadságharc veresége és a kiegyezés megkötése között születtek. 

Az alatta található táblázatban nevezze meg a forrásokat, és határozza meg keletkezésük 

idejét! (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.) 

 

 

a) „1. §. A birodalom képviseletére a birodalmi tanács van rendelve. A birodalmi tanács áll urak 

házából és követek házából. 

2. §. Az urak házának tagjai születés által a császári ház nagykorú hercegei. 

5. §. A követek házába választás útján jő 343 tag,… 

6. §. A minden ország számára megállapított mennyiségű tagokat az illető tartományi gyűlés 

közvetlen választás által küldi.”  

 

 

b) „Lehet, hogy nehéz idők következnek ismét hazánkra, de a megszegett polgári kötelesség 

árán azokat megváltoztatnunk nem szabad. Az ország alkotmányos szabadsága nem oly 

sajátunk, amelyről szabadon rendelkezhetnénk; hitünkre bízta a nemzet annak hű megőrzését, 

s mi felelősek vagyunk a haza s önlelkiismeretünk előtt. Ha tűrni kell, tűrni fog a nemzet, hogy 

megmentse az utókornak azon alkotmányos szabadságát, melyet őseitől öröklött. Tűrni fog 

csüggedés nélkül, mint ősei tűrtek és szenvedtek, hogy megvédhessék az ország jogait, mert 

amit erő és hatalom elvész, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják; de miről a 

nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz s 

mindig kétséges.”  

 

 

c) „3. §. A törvényhozásnak minden más tárgya, mely az előző pontban nem mutatkozik, az 

illetékes tartománygyűlésekben és azokkal, éspedig a magyar korona országaihoz tartozó 

királyságokban és tartományokban előbbi alkotmányaink értelmében, a többi királyságainkban 

és tartományainkban pedig tartományrendjük értelmében és szerint fognak alkotmányosan 

intéztetni. 

Mivel azonban a magyar korona országainak kivételével a törvényhozásnak ilyen tárgyait 

illetőleg is, melyek a közös birodalmi tanács kizárólagos illetőségét nem illetik, többi 

országunkra nézve évek hosszú sora óta közös rendelkezés és döntés volt gyakorlatban, 

fenntartjuk magunknak, hogy oly ügyeket is a birodalmi tanács alkotmányos közreműködésével 

azon országok birodalmi tanácsainak bevonásával tárgyaltassunk.”  

 

 

d) „Mi nem akarjuk ezen alkotmányos fönnállási jogot feláldozni csupán azért, mert a Lajtán 

túli népek új alkotmányának egyes pontjai másképp hangzanak; de készek leszünk mindenkor 

törvény szabta úton saját törvényeinket a birodalom szilárd fennállhatásának biztosságával 

összhangzásba hozni, s a Lajtán túli országok szabadságának és alkotmányos kifejlődésének 

útjában állani soha sem fogunk.”  
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 A források megnevezése A források keletkezésének 

ideje 

a)   

b)   

c)   

d)   

 

 

 

XI. Egészítse ki a III. Napóleon külpolitikájához kapcsolódó térképvázlatot! Írja a pontok 

mellé a térképről hiányzó évszámot vagy területet! (Elemenként 0,5 összesen 3 pont.) 

  

 

a) terület:  ………………………..  b) évszám: ……………………….. 

c)  évszám: ………………………  d) évszám: ……………………….. 

e)  terület: ………………………..  f) terület: ………..……………….. 

 

 

4 pont 
 

3 pont 
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XII. Egészítse ki a Románia kialakulásához kapcsolódó térképvázlatot! Írja a 

téglalapokra a hiányzó évszámot (c) vagy területet (a, b, d) és válaszoljon a kérdésekre! 
(Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Kinek a nevéhez fűződik a két fejedelemség közötti perszonálunió? 

………………………………………………… 

f) Mely nemzetközi konfliktus teremtette meg a lehetőséget az egyesülés kialakulásához? 

…………………………………….................... 

g) Melyik háború révén került Dobrudzsa, a Duna és a Fekete-tenger közötti terület Románia 

birtokába 1878-ban? 

………………………………………………… 

h) Melyik katonai szövetséghez csatlakozott Románia 1883-ban? 

………………………………………………… 

  

 
4 pont 
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XIII. Válaszoljon a demográfiai robbanás sematikus ábrájához kapcsolódó kérdésekre! 
(Összesen 4 pont.) 

A demográfiai robbanás sematikus ábrája 

 

a) Időben mikortól zajlott le a folyamat Angliában és Magyarországon? (elemenként 0,5 pont) 

1, Anglia: ………………………… 

2, Magyarország: ………………………… 

b) Mely népesedési mutató változásával indult el a népességnövekedés? (1 pont) 

…………………………………………….………………….. 

 c) Mely okokra vezethető vissza a b) pontban szereplő mutató változása? Soroljon fel legalább 

két okot! (elemenként 0,5 pont) 

1, …………………………………………………………….. 

2, …………………………………………………………….. 

 d) A megnövekedő (angol és magyar) vidéki népesség mely területekre vándorolt? (elemenként 

0,5 pont) 

1, ……………………………………………..  

2, ……………………………………………..  

 4 pont 
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XIV. Válaszoljon a magyar vármegyéhez kapcsolódó kérdésekre az ábra és ismeretei 

alapján! (Összesen 4 pont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Meddig állt fenn Magyarországon a nemesi vármegye? (0,5 pont) 

.…………………………. 

b) Mikor volt Magyarország miniszterelnöke Tisza Kálmán? (0,5 pont) 

.…………………………. 

c) Mi az alapvető különbség a két rendszerben a társadalom részéről történő ellenőrzés 

(vármegyei képviselet) tekintetében? (1 pont) 

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

 

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

 

d) Mi tette lehetővé azt, hogy a nemesi vármegye komoly ellensúlyt tudott képezni a 

reformkorban a központi kormányzattal szemben? (1 pont) 

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

e) Hogyan érvényesült a központi akarat a Tisza-féle reform után a vármegyékben? (1 pont) 

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

 

 

 

4 pont 
 

A nemesi vármegye és a Tisza Kálmán reformja után létrejövő 

vármegye felépítésének sematikus ábrája 
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XV. Nevezze meg, hogy a vázlaton szereplő békéket mely országokkal kötötték, és 

válaszoljon a kérdésekre! Az a) b) e) pontoknál egy-egy elcsatolt terület megnevezése is 

szerepel. (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) (Dél- Tirol) …..…….….………………... 

b) (Nyugat-Trákia) …..…….….………………... 

c) ……………………………………………….. 

d)  ……………………………………………….. 

e) (Mezopotámia) …….……………………….. 

f) Nevezzen meg hármat a Párizs-környéki békék során döntéseket hozó „négy nagy” közül! 

1,  ………………………..  2, ………………………...  

3, ………………………… 

g) Milyen közös vonásai vannak a vesztes országokra rótt katonai intézkedéseknek? Soroljon 

fel legalább kettőt! (elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) 

 

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

 

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

 

 

 

 

5 pont 
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XVI. Az alábbi forrásrészletek dualizmus-kori pártok programjaiból valók. Válaszoljon 

a kérdésekre a források és ismeretei alapján! Egy párt neve csak egyszer szerepel, kettő 

kimarad! (Összesen 6 pont.) 

 

A, „…megszüntessék […] a delegációk intézménye és a közös minisztérium; azon törvényes 

intézkedések pedig, melyek biztosításunkra szükségesek, létesíttessenek; a magyar hadsereg, 

pénz- és kereskedelmi ügyeink függetlensége; hazánk törvényes függetlenségének 

diplomáciai elismertetése.” 

 

B, „2. A nemzetiségi kérdésben az a meggyőződés hat át bennünket, hogy minden dolgozó 

polgár közös érdeke a nemzeti béke megteremtése, amely egyben elengedhetetlen feltétele a 

magyar állam fennmaradásának és virágzásának. Ez a béke azonban csak az igazi demokrácia 

és a hamisítatlan népműveltség talajából sarjadhat ki az egyenjogúságnak abban a 

szellemében, amely a mi Deák és Eötvös által sugalmazott nemzetiségi törvényünket áthatja.” 

 

C, „Kijelenti a pártgyűlés, hogy a (…) Párt egyik fő törekvését képezi a mezőgazdasági és ipari 

munkások testvéries, szolidáris összetartását fejleszteni. A pártgyűlés ama meggyőződését 

fejezi ki, hogy a munkáskérdés csakis a magántulajdon, illetőleg a föld és telek köztulajdonná 

való átváltozása után oldható meg, de ez csak egyidejűleg az ipar társadalmasításával 

történhetik meg.” 

 

D, „Mindent a mezőgazdaságért, a magyar föld boldogulásáért. Ennek a vezéreszmének a 

megvalósítása érdekében törhetetlen hittel, meleg szeretettel dolgozni kívánunk a Kossuth 

Lajos által lefektetett elvek alapján, a magyar föld és annak művelői, valamint a mezőgazdasági 

munkásság helyzetének javításáért, a magyar kisbirtokosság és kisiparos polgárság 

érvényesüléséért. […] követeljük: 

 

E, „…még kezünkben a nemzet sorsa. […] Nincs semmi másra szükség, mint hogy bátor kézzel 

elhárítsuk utunkból a nemzet és a király között szükség nélkül fölidézett ellentétek utolsó 

maradványait. […] a hadsereg vezérlete, vezénylete és belszervezete körüli alkotmányos 

fejedelmi jogok gyakorlása terén ne akarjunk újabb reformokat kierőszakolni…” 

 

a) Állapítsa meg, hogy az egyes források melyik párt programjából valók a felsoroltak közül! 

Két párt elnevezése kimarad. (elemenként 1-1 pont) 

 

Balközép, Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Országos Antiszemita Párt, Nemzeti 

Munkapárt, Országos 48-as Függetlenségi és Gazdapárt, Országos Polgári Radikális Párt, 

Magyarországi Független Szocialista Parasztpárt 

 

A, ……………………………………………………………………………… (1 pont) 

 

B, ……………………………………………………………………………… (1 pont) 

 

C, ……………………………………………………………………………… (1 pont) 

 

D, ……………………………………………………………………………… (1 pont) 

 

E,  ……………………………………………………………………………… (1 pont) 

 

 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyarorsz%C3%A1gi_F%C3%BCggetlen_Szocialista_Parasztp%C3%A1rt&action=edit&redlink=1
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b) Állapítsa meg, hogy az A, és az E, jelű források esetében ki volt az adott párt vezetője! (0,5-

0,5 pont, összesen 1 pont) 

 

A, …………………………………………………………………………….. (0,5 pont) 

 

E, ……………………………………………………………………………. (0,5 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 pont 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 

 

I. téma: A magyarországi reformáció kibontakozása és hatásai a hazai művelődésre a 

XVI. században 

 

XVII. IGAZ-HAMIS 

Döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Válaszát X jellel jelölje! 
(Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 

Állítás Igaz Hamis 

a) Az ötvárosi hitvallást az erdélyi szászok fogalmazták meg.   

b) A Bocskai-felkelés márciusi, Európához intézett kiáltványa 

teológiai alapon igazolja mozgalmuk jogosságát. 
  

c) A XVI. század elején Magyarországon kevés volt a szerzetes, a 

lakosság néhány ezrelékét tették ki. 
  

d) Magyarországon kialakult a protestáns nemzeti egyház.   

e) A XVI. század végén a magyarországi helységek mintegy 80 %-

a valamelyik protestáns felekezet tagja volt. 
  

 

 

 

 

XVIII. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK 

Nevezze meg, mely történelmi személyiségek rövid életútját olvassa! (Elemenként 1 pont, 

összesen 5 pont.) 

 

a) Budán, Krakkóban és Wittenbergben tanult. Az 1530-as években Budán és Kassán lett 

prédikátor, de hitelvei miatt börtönbe került. 1540-ben Szikszón iskolamesterként, 

később Miskolcon és Debrecenben prédikátorként dolgozott. Hittani és nyelvészeti 

könyvet írt: 

 

……………………………………………………….. 

 

b) Wittenbergben és Krakkóban járt egyetemre, az 1550-es és 60-as években egri, 

kolozsvári, majd ungvári lelkész volt. Az 1568-as kassai zsinat elítélte antitrinitárius 

teológiai álláspontját, Szádvárban, majd Jászón raboskodott: 

 

……………………………………………………….. 

 

c) A krakkói egyetemen tanult. Az 1530-as években a gyulafehérvári káptalani iskola 

vezetője lett. A segesvári hitvitán Szántai István kassai protestáns papot – többek között 

– az ő pártfogásának köszönhetően mentették fel. Az 1540-1550-es években 

Sátoraljaújhelyen, Mezőtúron, Debrecenben, Munkácson prédikátorként 

tevékenykedett. Az oltárokat, képeket, szobrokat eltávolította: 

 

……………………………………………………….. 

 

d) A bécsi, a krakkói és a wittenbergi egyetemen tanult, s az 1540-es évektől elsősorban a 

török hódoltsági területen működött rektorként és prédikátorként (Csanádon, Gyulán, 

Cegléden, Temesváron, Tolnán, Ráckevén). A kortársak a legtudósabb reformátornak 

5 pont 
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tartották. Az általa írt tudományos kézikönyvek halála után Nyugat-Európában jelentek 

meg: 

 

……………………………………………………….. 

 

e) Tanulmányait Wittenbergben és az Odera menti Frankfurtban végezte. Besztercén és 

Kolozsváron iskolaigazgató, Péterfalván lelkész, 1555-től Kolozsváron főlelkész, majd 

János Zsigmond udvari prédikátora lett. A gyulafehérvári nyomdában több latin és 

magyar nyelvű munkát adott ki. Később Báthory Kristóf perbe fogta, a dévai 

várbörtönben halt meg: 

 

……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

XIX. FELEKEZETEK 

Csoportosítsa a szakirodalom alapján, melyik felekezetben fejtették ki jelentősebb 

tevékenységüket a felsorolt személyek! (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.) 

 

a) Giorgio Blandrata, b) Perényi Péter, c) Károlyi Gáspár, d) Alvinczi György, e) Káldi 

György, f) Foktői Máté, g) Gönczi Máté, h) Telegdi Miklós 

 

katolikus evangélikus református antitrinitárius / 

unitárius 

 

 

   

 

 

 

XX. FOGALMAK 

Adja meg röviden a felsorolt fogalmak jelentését! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 

a) szakramentárius: …………………………………………………………………….…. 

  

………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

c) litánia: ………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

d) konvent: ………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………..……………………………… 

 

5 pont 
 

 

4 pont 
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e) patrónus: ……………………………………………………………………………….. 

 

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

 

 

 

 

 

XXI. ZSINATOK 

Nevezze meg azokat a városokat, amelyek zsinatain a következő kérdésekről esett szó! 
(Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

 

a) 1550. januárban és 1561. februárban az erdélyi magyar protestáns lelkészek és szászok 

közös zsinatai a melanchtoni-bullingeri vagy a lutheri úrvacsoratan elfogadása 

kérdésében: 

 

……………………………….. 

 

b) 1567-ben a tiszántúliak elfogadták a II. Helvét hitvallást és az egyházalkotmányt: 

 

……………………………….. 

 

c) 1563-ban Dávid Ferenc vezetésével tartott zsinat, ahol a keresztyén vallás egész 

rendszeréről szerettek volna hitvallást alkotni, a Kálvin tanait rendszerező Theodore 

Beza elképzelései alapján. Ugyanitt 1567. februárban nem fogadták el a 

Szentháromságot: 

 

……………………………….. 

 

 

 

 

XXII. SZERZŐK – MŰVEK 

Nevezze meg az alábbi művek szerzőit! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

 

a) Catekizmus. Az egesz keresztieni tudomannac fondamentoma es sommaia a szent 

irasbol ezue szedettetet es meg emendaltatott; A Szent Pál apastal levelének melyet a 

kolossabelieknek írt prédikációk szerént való magyarázatja, amit a döbröcöni tanácsnak 

ajánlott; Herbárium: 

 

………………………………………….. 

 

b) Constitutio Scholae Coronensis; Rudimenta Cosmographica: ………………………… 

 

c) Öt szép levél; De ecclesiastica libertate circa causam Veneti interdicti: ……………… 

 

d) Száz fabula; Chronica az Magyaroknac dolgairúl: ……………………………………. 

 

 

 

5 pont 
 

 

3 pont 
 

 

4 pont 
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XXIII. FELELETVÁLASZTÁS 

Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

 

a) Milyen szellemű hitvallást és rendtartást fogadtak el az első és a második erdődi 

protestáns zsinaton? 

 

kálvini    lutheri     unitárius 

 

b) Mi volt Brassó német neve? 

 

Kronstadt    Brassow   Siebenbürgen 

 

c) Milyen nyelven terjesztették elő az 1569-es nagyváradi hitvitán a reformátorok 

elképzeléseiket? 

 

magyarul    latinul     németül 

 

d) Melyik vármegyénél húzódott a XVI. század közepén a lutheránus és kálvinista 

nemesség, valamint mezővárosi lakosság közötti határ? 

 

Bihar    Gömör    Ung 

 

 

 

 

 

 

4 pont 
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II. téma: A kormányzat kísérletei a jobbágykérdés megoldására az 1767. évi 

úrbérrendezéstől az 1853. évi úrbéri pátensig 

 

XVII. IGAZ-HAMIS 

Döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Válaszát X jellel jelölje! 
(Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 

Állítás Igaz Hamis 

a) Mária Terézia 1767-es rendelete után a falusi összeírások 

eljárásai latin nyelven történtek. 
  

b) 1834-ben Szatmár és Csongrád megye követutasítása 

megváltozott az örökváltság kérdésében. 
  

c) Az 1832-1836-os országgyűlésen az alsótábla napirendre tűzte a 

Wesselényi elleni perindítás ügyét mint a szólásszabadság sérelmét. 
  

d) 1848. szeptemberben – Deák javaslatára – nem foglalkoztak a 

parasztkézen lévő maradványföldekkel. 
  

e) Az 1853-as úrbéri pátens kötelezővé tette a legelő és az erdő 

elkülönítését a volt földesúr és a volt úrbéresek között. 
  

 

 

 

 

 

XVIII. RENDELETEK 

Soroljon fel a szakirodalom alapján II. József jobbágyokkal kapcsolatos, magyarországi 

rendeletei közül négy fontos elemet! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

 

1, …………………………………………………………………………………………. 

 

2, …………………………………………………………………………………………. 

 

3, …………………………………………………………………………………………. 

 

4, …………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

XIX. FOGALMAK 

Adja meg röviden a felsorolt fogalmak, kifejezések jelentését! (Elemenként 1 pont, összesen 

4 pont.) 

 

a) úrbéri tabella: ..………………………………………………………………….……… 

  

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

 

b) legelő tagosítása: ……………………………………………………………………….. 

 

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

5 pont 
 

 

4 pont 
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c) faizás: …………………………………………..……………………………………….. 

 

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

 

d) a jobbágy „perlekedési tehetsége”:..…………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

XX. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS 

Egészítse ki a szöveget a megfelelő adatokkal, fogalmakkal! (Elemenként 1 pont, összesen 4 

pont.) 

 

Az 1832-1836-os országgyűlés törvényei egységesen rögzítették a földesúri tartozásokat is. 

Könnyítés volt a korábbi helyzethez képest, hogy a kilenced behajtására a) ………………. nap 

állt a földesúr rendelkezésére. Az ugar termését és a másodtermést b) ………………. - 

mentessé tették. Eltörölték a földesurat illető kisebb ajándékokat, csökkentették a c) 

……………. -fuvart. A d) ………………. törvényes mennyisége változatlan maradt, s csak 

abban az esetben volt megváltható, ha a földesúr bérbe adta jobbágyai robotmunkaerejét. 

 

 

 

 

 

XXI. JOBBÁGYTELEK 

Soroljon fel az 1832-1836-os országgyűlésen elfogadott törvényben szereplő, az egész 

telekhez tartozó három „illetőséget”! (A méretüket nem kell meghatározni!) (Elemenként 1 

pont, összesen 3 pont.) 

 

1, …………………………………… 

 

2, …………………………………… 

 

3, …………………………………… 

 

 
 

 

XXII. IDÉZETEK 

Nevezze meg, kitől származnak az idézetek! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 

a) „Valóban lelkiismeretem furdal, ha látom, hogyan bánnak el szegény emberekkel. Nem 

akarok elkárhozni egypár mágnás és nemes miatt. Sok hónapon át iparkodtam, hogy 

elveimet egyeztessem az ország alaptörvényeivel, de munkám kárba veszett, és árát a 

szegények fizetik meg. Nem akarok mást, mint a közjót, melyet nem szabad, hogy 

magánérdek gátoljon.” 
 

………………………………………… 

4 pont 
 

 

4 pont 
 

 

3 pont 
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b)  „Szabadságunkat elődeink erényei alapították meg; a szabadság alkotmányt, az 

alkotmány boldogságot adott; az ezekkel egybeforrt nemzeti jellem: a nagylelkűség 

vitézség, szabadelvűség és állhatatosság az idők mostohaságain diadalmaskodván a 

nemzet jólétét megőrzötte […] Ily erények által lőn boldoggá a haza, s tartá meg a 

szabad nép fő kincsét, a törvényalkotó hatalmat…, itt, hol a Hunyadiak, a Kinizsiek, 

Zrínyiek nagy szellemei ihletik s hívják föl örök emlékezetre méltó tettekre a mélt. 

főrendek és tek.karok és rendek kebleit.” 

 

………………………………………… 

 

c) „A magyar nemesség az adózó népnek tulajdon szerezhetésre valahára utat nyitni 

szándékozott; s az, ki e jótékony szándéknak magát akadályul vetette, a kormány volt! 

Igenis a kormány volt!” 

 

………………………………………… 

 

d) „Vétkes mulasztás nem alkotni törvényt, mely a szabad és boldog polgárok számát 

szaporítsa […] Ha javaslatunk törvénnyé válhat, fél század múlva más fényben, más 

erőben áll fenn a magyar […] A szegény adózó népnek reánk függesztett epedő tekintete 

tőlünk enyhülést és szabadságot kért vala, mi azonban csak alamizsnát vetettünk neki.” 

 

………………………………………… 

 

e) „Mellékelem az e heti dolgokat. Nem különösen fontosak. Köztük van egy rezolúció, 

amit a magyar kancellár kapott tőlem. Visszautasítottam elmélkedéseik elvi alapjának 

jó részét. Elrendeltem, hogy a főispánok helyett komisszáriusok működjenek, és 54 

olyan ember helyett, aki semmit sem csinál, majd 8 felügyel arra, hogy intézkedéseimet 

végrehajtsák.” 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

XXIII. FELELETVÁLASZTÁS 

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

 

a) Milyen nyelvű szöveg volt az irányadó az 1832-1836-os országgyűlés törvényeinél a 

kétes esetekben? 

 

a latin     a magyar     a német 

 

b) Mennyi pénzadóval tartozott évente a földesúrnak Mária Terézia úrbéri pátense után 

egy házas zsellér? 

 

1 forint     2 forint     nem tartozott 

 

c) Hányszor került sor üzenetváltásra a magyar országgyűlés két táblája között 

V.Ferdinánd I. Ferdinándnak való címzése kapcsán? 

5 pont 
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kétszer     17-szer     170-szer 

 

d) Mikor van Szent Mihály napja? 

 

április 24.     augusztus 10.     szeptember 29. 

 

e) Hányad részét tette ki a felszabadult parasztság az összlakosságnak (Erdély, a Partium, 

Horvát-Szlavónország és a Határőrvidék nélkül) az 1850-es években? 

 

közel 1/2    közel 3/4    közel 4/5 

 

 

 

 

 

5 pont 
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III. téma: Kényszerű népességmozgások lakóhelyemen és környékén Magyarország 

szovjet megszállásának első szakaszában (1944/45-1953) 

 

XVII. IGAZ-HAMIS 

Döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Válaszát X jellel jelölje! 
(Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 

Állítás Igaz Hamis 

a) A szovjet állambiztonság elhárításának és ideiglenes 

hadbíróságának tárgyalásain a magyarországi elítélteket védő 

ügyvédek alig tudtak magyarul. 

  

b) A magyarországi németek internálása összefüggött a 

földreformrendelet végrehajtásával, mivel a közülük internáltak és 

vagyonelkobzásra ítéltek köre sok esetben egybeesett. 

  

c) A hortobágyi, munkára fogható telepesek nem kaptak bért az 

állami gazdaságoktól, ezért nagyon fontos volt számukra a 

rokonoktól kapott csomag. 

  

d) 1953-ban nyilvánosságra hozták az MDP KV júniusi ülésén 

megfogalmazott önkritikát, amely a korábbi időszakra vonatkozott. 
  

e) A potsdami konferencia záródokumentumában Csehszlovákia 

nem kapta meg a nagyhatalmi jóváhagyást a magyar lakosság 

egyoldalú kitelepítéséhez. 

  

 

 

 

 

 

XVIII. FELELŐSÖK 

Nevezze meg a szakirodalom alapján, kik voltak az 1950-es évek elején Rákosi Mátyás 

mellett a kitelepítések fő tervezői, döntéshozói! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 

a) államminiszter:  …..……………………………….. 

 

b) honvédelmi miniszter:  …………………………………… 

 

c) kulturális miniszter:  …………………………………… 

 

d) az ÁVH vezetője:  …………………………………… 

 

e) belügyminiszter:  …………………………………… 

 

 

 

 

 

XIX. RÖVIDÍTÉSEK 

Oldja fel a rövidítéseket! Mely szervezetet jelölik? (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

 

a) Szórakész:  …………………………………………………………………...……… 

 

5 pont 
 

 

5 pont 
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b) Szmers:  …………………………………………………………………..……… 

 

c) Kominform:  …………………………………………………………………..……… 

 

 

 

 

XX. FOGALMAK 

Adja meg röviden a szakirodalomból származó fogalmak jelentését! (Elemenként 1 pont, 

összesen 4 pont.) 

 

a) priusz: .…………………………………………………………………………………. 

  

………………………………………………………………………………………….. 

 

b) „anyások”: …….……………………………………………………………………….. 

 

…….………………………………………………………………………………….. 

 

c) K-őrsök: ….…………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

d) X-esek: …………………………..…………………………………………………….. 

 

…………………..……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

XXI. IDÉZETEK 

Nevezze meg, kitől származnak az idézetek! (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

 

a) „Nagyszerű, hatalmas, mérhetetlen, burjánzó, ezerarcú, mindent felölelő Ötvennyolcas, 

mely világokat foglal magába, nem is annyira pontjainak megfogalmazása, mint inkább 

azok dialektikus és nagyvonalú tolmácsolása által. Melyikünk nem tapasztalta saját 

bőrén e cikkely mindent átfogó öleléseit? Valóban nincs az égvilágon olyan vétség, 

szándék, cselekedet vagy mulasztás, amelyet meg ne lehetne torolni az Ötvennyolcadik 

cikkely széles tenyerével.” 

 

………………………………………………… 

 

b) [bejelentette, hogy a prágai kormány tervezi] „a magyar lakosság nagyszabású 

kitelepítését Szlovákiából, s a Magyarországon szétszórva élő szlovákok 

hazahozatalát.” 

 

…………………………………………………. 

 

c) „Mindenki gyanús volt, s bárkit elfogtak, a noteszében talált összes ismerőseit, barátait, 

rokonait, adósait, üzletfeleit letartóztatták. Minden exportőrben kémet gyanítottak, 

3 pont 
 

 

4 pont 
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különös előszeretettel kutattak irataik között: jaj volt annak a polgárnak, aki valamilyen 

ok miatt egy exportvállalt dossziéjában szerepelt: akár tisztet viselő, szakértő, érdeklődő 

ügyvéd vagy ajánlattevő volt, a frontbörtönbe zárták.” 

 

……………………………………………….. 

 

 

 

XXII. HORTOBÁGYIAK 

Válaszoljon a kérdésekre a szakirodalom alapján! (Összesen 5 pont.) 

 

a) A Hortobágyon kívül mely tájegységekre kitelepítetteket emlegetik még 

„hortobágyiként”? (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 

 

1, ……………………………….……. 2,  ……………………………………. 

 

b) Miért nem volt pontos az „internált” kifejezés a hortobágyiakra? (1 pont) 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

c) Mitől tartottak, hová viszik őket a kelet felé vezető, hosszú úton? (1 pont) 

 

……………………………………………….. 

 

d) Mi volt a Hortobágyra történő deportálások két legfőbb célja? (Elemenként 1 pont, 

összesen 2 pont.) 

 

1, ………………………………………………………………………………………. 

 

2, ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

XXIII. FELELETVÁLASZTÁS 

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

 

a) Ki írta a Gulag lexikon című könyvet? 

 

Stark Tamás    Rózsás János   Ötvös Anna 

 

b) Hány magyar került szovjet hadifogságba vagy hurcolták el a Szovjetunióba (Stark 

Tamás számításai alapján)? 

 

mintegy 500.000  mintegy 600.000  mintegy 700.000 

 

c) Melyik nagyváros lakóit érintette elsőként a kitelepítés 1951. szeptemberben? 

 

Szeged    Nagykanizsa   Miskolc 

3 pont 
 

 

5 pont 
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d) Mikor kezdték meg a hortobágyi táborok feloszlatását? 

 

1953-ban    1955-ben    1956-ban 

 

e) Hányan iratkoztak fel a magyarországi szlovákok közül 1946. június 27-ig a 

Csehszlovákiába való áttelepülés névjegyzékére? 

 

87.610-en   97.610-en   107.610-en 

 

 

 

 

  

5 pont 
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PONTÖSSZESÍTŐ I. 

SZAKTANÁR TÖLTI KI! 

 

Kérdés 

száma 

Kérdés anyaga Adható 

pont 

Elért pont Felüljavítás 

I. ÓKORI RÓMA 4  

 

 

II. 

 
ARAB BIRODALOM 4   

III. KÖZÉPKORI KERESKEDELEM 6  

 

 

IV. EGYHÁZ és VILÁGI HATALOM 6  

 

 

V. MAGYAR KIRÁLYOK és 

KUNOK  

4  

 

 

VI. KIRÁLYI BEVÉTELEK, ADÓK 3  

 

 

VII. LUXEMBURGI ZSIGMOND 

KÜLPOLITIKÁJA 

4  

 

 

VIII. SPANYOL HÓDÍTÁS 5  

 

 

IX. BETHLEN GÁBOR 

GAZDASÁGPOLITIKÁJA 

4  

 

 

X. NAGY URALKODÓK/ 

MAGYARORSZÁG 1849-1867 

6/4   

XI. KORA ÚJKORI ANGLIA / III. 

NAPÓLEON KÜLPOLITIKÁJA 

6/3   

XII. „RAGOTZI”/ ROMÁNIA 5/4  

 

 

XIII. MŰVÉSZETTÖRTÉNET/ 

DEMOGRÁFIATÖRTÉNET 

3/4  

 

 

XIV. VÁMRENDELET/ VÁRMEGYE 

RENDSZER 

4/4   

XV. RATIO EDUCATIONIS / 

VERSAILLES-I BÉKÉK 

6/5   

XVI.           --        / DUALIZMUS-KORI 

PÁRTOK 

-/6   

 Összesen  

 

70   

 

 

 

…………………………………    …..………………………….. 

szaktanár      versenybizottsági felüljavítás  
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PONTÖSSZESÍTŐ II. 

VERSENYBIZOTTSÁGI TAG TÖLTI KI! 

 

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

 

AZ ELSŐ TÉMÁT VÁLASZTÓK  

Kérdés  

száma 

Kérdés anyaga Adható 

pont 

Elért 

pont 

 

XVII. IGAZ-HAMIS 5   

XVIII. TÖRTÉNELMI 

SZEMÉLYISÉGEK  

5   

XIX. FELEKEZETEK  4   

XX. FOGALMAK 5   

XXI. ZSINATOK 3   

XXII. SZERZŐK – MŰVEK  4   

XXIII. FELELETVÁLASZTÁS 4   

XVII. – XXIII. Összesen 30  

 

 

    

A MÁSODIK TÉMÁT VÁLASZTÓK  

Kérdés  

Száma 

Kérdés anyaga Adható 

pont 

Elért 

pont 

 

XVII. IGAZ-HAMIS 5   

XVIII. RENDELETEK 4   

XIX. FOGALMAK 4   

XX. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS 4   

XXI. JOBBÁGYTELEK 3   

XXII. IDÉZETEK 5   

XXIII. FELELETVÁLASZTÁS 5   

XVII. – XXIII. Összesen 30  

 

 

A HARMADIK TÉMÁT VÁLASZTÓK  

Kérdés  

száma 

Kérdés anyaga Adható 

pont 

Elért 

pont 

 

XVII. IGAZ-HAMIS 5   

XVIII. FELELŐSÖK 5   

XIX. RÖVIDÍTÉSEK  3   

XX. FOGALMAK 4   

XXI. IDÉZETEK 3   

XXII. HORTOBÁGYIAK 5   

XXIII. FELELETVÁLASZTÁS 5   

XVII. – XXIII. Összesen 30  

 

 

 Mindösszesen 

 

   

 

…………………………………  …………………………………  

versenybizottsági tag    versenybizottsági tag 


