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

 

Iskolai pontszám: ………………………              Bizottsági pontszám:………………….. 

Javító tanár aláírása: ………………….              Felüljavítók aláírása: …………………. 

…………………. 
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KÖZÖS FELADATOK 

 
I. A feladat az ókori Hellász történetéhez kapcsolódik. (Összesen 4 pont.) 
a) Írja a táblázatba a források betűjeléhez a térképen azonosított helyszínek sorszámát! 
(Elemenként 0,5-0,5, összesen 2 pont.) 
 
A) „Már maga Zeusz sem türtőztette tovább a haragját, 
mert megtelt vele keble; egész erejét kimutatta, 
sebbel-lobbal szállt le az égből és az […] 
ormáról villámfényben, keze mennyköveket szórt, 
mennydörgött a magasban, villámfény a nyomában,” (Hésziodosz) 
 
B) „Először is megszámolták a szavazatokat, mert ha kevesebben szavaztak hatezernél, […] 
nem volt érvényes. Azután a szavazatokat nevek szerint külön-külön csomóba rakták, majd 
hírnök adta tudtul a népnek, hogy kire esett a legtöbb szavazat, s az vagyonának 
meghagyásával tíz évre száműzték.” (Plutarkhosz) 
 
C) „A harcrend közepén, ahol maguk a perzsák és szkíták voltak felállítva, a barbárok 
győztek, át is törtek, és a görögöket a szárazföld felé kezdték szorítani, de a két szárnyon az 
athéniak és plataiaiak kerekedtek felül.” (Hérodotosz) 
 
D) „Amikor már utolsó ellenfelével viaskodott a vadolajágért, ellenfele […] elkapta és 
lábaival körülfonva tartotta, ugyanakkor nyakát kezével nyomorgatta. Arrakhión viszont 
kitörte ellenfele lábujját.” (Pauszaniasz) 
 

 
 

Források 
 

A B C D 

Helyszínek sorszáma 
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b) Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1-1, összesen 2 
pont.) 
„Periklész a maga okosságánál és közismert jellemszilárdságánál fogva tiszteletben tudta 
ugyan tartani a nép szabadságát, de ugyanakkor ellenőrzése alatt is tartotta őket. Ő volt az, aki 
vezetett, és nem őt vezették. Minthogy pedig hatalmát nem alantas érdekből szerezte, nem is 
volt szüksége rá, hogy azért a nép kedvében járjon. Sőt annyira köztiszteletben állott, hogy 
alkalomadtán keményen szembe is szállhatott a közhangulattal. […] Így aztán ez az 
államforma nevében ugyan demokrácia, a valóságban azonban az első embernek az uralma 
volt.” (Thuküdidész) 
 
1. Támassza alá, igazolja egy ténnyel a forrás aláhúzással jelölt állítását! 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Nevezze meg Periklész korának azon intézkedését, amely a szegények számára is lehetővé 
tette a közéletben való részvételt! 
 
 ………………………………………………………………………….……………………. 
 
 
 
II. A feladat a kereszténység létrejöttéhez kapcsolódik. Válassza ki ismeretei és a forrás 
segítségével az állítás helyes befejezését! Karikázza be a helyes befejezés betűjelét! 
(Elemenként 1-1, összesen 4 pont.) 
 
1.) „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a 
prófétákat; nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy beteljesítsem. 
Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: ‘Ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre’. Én viszont 
azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Hallottátok, 
hogy azt mondták: ‘Szemet szemért, és fogat fogért’. Én viszont azt mondom nektek: ne 
szálljatok szembe a gonosszal, hanem aki megüt téged a jobb arcodon, fordítsd oda neki a 
másikat is. (Máté evangéliuma – a Hegyi beszéd részlete) 
 
A „törvény és próféták” kifejezés alatt Jézus … 
a) az általa hirdetett új keresztény vallási előírásokat érti. 
b) az ókori Közel-Kelet különböző vallási hagyományait érti. 
c) a héber Bibliát, azaz a zsidó vallási hagyományt érti. 
 
2.) Hallottátok, hogy azt mondták: ‘Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.’ Én viszont 
azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, hogy fiai 
legyetek mennyei Atyátoknak, mert ő fölkelti napját a gonoszokra és a jókra, s esőt ad 
igazaknak és gonoszoknak. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a 
jutalmatok? Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes.” (Máté 
evangéliuma – a Hegyi beszéd részlete) 
 
Jézus szerint, ha valaki csak felebarátait szereti, … 
a) azzal eleget tett a vallás előírásainak, így elnyerheti Isten szeretetét. 
b) attól még pogány marad, hiszen az igaz szeretet leginkább Istent illeti. 
c) az még önző magatartás, mert viszonzást vár, az igaz szeretet pedig feltételek nélküli. 
 

4 pont  
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3.) „Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod, de ha a törvényt 
áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett. Azt tartjuk tehát, hogy az ember a 
hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem 
a pogányoké is? Bizony a pogányoké is.” (Pál levele a rómabeliekhez) 
 
Pál szerint ahhoz, hogy valaki keresztény legyen… 
a) nem kell körülmetélkedni, elég hinni Jézus halálában és feltámadásában. 
b) előbb körül kell metélkedni, azaz zsidóvá kell válni. 
c) nem kell körülmetélkedni, de be kell tartani a zsidó vallási törvényeket. 
 
4.) „Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik. Ő 
szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. 
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő 
örök életet. Ámen” (Niceai hitvallás) 
 
A zsidó és a keresztény vallás ugyanazt az Istent tiszteli, … 
a) ám a zsidók Jézust csupán Isten fiának tartják, nem pedig vele egylényegűnek. 
b) ám a keresztények kiegészítették Istennek és Jézusnak a zsidó vallásban is meglévő 
kettősét a Szentlélekkel is. 
c) ám a zsidókkal ellentétben a keresztények szerint az egyetlen Isten három személyben 
jelenik meg. 
 
 
 
 
III. A feladat az iszlám valláshoz kapcsolódik. Oldja meg a részfeladatokat a források és 
ismeretei segítségével! (Összesen 4 pont.) 
 
A) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mohamed átveszi a kinyilatkoztatást (XII. 
századi perzsa freskó) 

4 pont  
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B) 

   
C) 

 
 
 
 
Egy ószövetségi történet 
muzulmán értelmezése: Ézsaiás 
látomásában látja Jézust 
szamárháton, Mohamedet pedig 
teveháton (XIV. századi perzsa 
miniatúra) 

 
 
 

Mohamed egy szőnyegre helyezi 
a Kábát, hogy közösen emeljék 
vissza a helyére a szentély 
újjáépítése után (XIV. századi 
perzsa miniatúra) 

(A képek forrása: historiaetgeografia2.wordpress.com, tarekfatah.com) 
 
a) Rendelje az állításokhoz az azokat alátámasztó képi forrásokat! Egy sorba több 
betűjelet is beírhat, egy betűjelet több sorba is beírhat. (Elemenként 0,5-0,5, összesen 2 pont.) 
 

Állítás Kép(ek) betűjele 
Az iszlám saját magát a zsidó-keresztény kinyilatkoztatások 
betetőzésének tartja. 

 

Az iszlám támaszkodott a monoteizmus előtti arab vallási 
hagyományokra is. 

 

Az iszlám felfogás szerint a vallás alapja Isten (Allah) szava. 
 

 

 
b) Mi az alapvető különbség az iszlám és a kereszténység felfogásában Jézus kilétéről? (1 
pont) 
………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Az iszlám egyik alapvető parancsolata a C) képhez köthető. Melyik ez a parancsolat 
az ún. öt pillér közül? (1 pont) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

4 pont  
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IV. A forrás az angol rendiség kialakulásához kapcsolódik. Válaszoljon a kérdésekre! 
(Összesen 4 pont.) 
 
„12. Hadmegváltási és más adót csakis királyságunk közös tanácsával lehet kivetni, kivéve azt 
az esetet, amikor miértünk váltságdíjat kell fizetni. 
13. London városának legyen meg minden ősi szabadsága és szabad szokása, mind a többi 
város, mezőváros, község és kikötő éljen összes szabadságával és szabad szokásával. 
14. […] A királyság közös tanácsának megtartása végett pecsétes meghívólevelünket fogjuk 
küldeni az érsekekhez, püspökökhöz, apátokhoz, grófokhoz és a nagy bárókhoz. […] 
61. Mindörökre örvendezni kívánván ezek teljes és szilárd tartósságának, az alább leírt 
biztonságot engedélyezzük nekik. Ti. azt, hogy a bárók válasszanak tetszésük szerint huszonöt 
bárót az országból, akik saját erejükhöz képest tartoznak őrizni, megtartani s őriztetni a békét 
és a szabadságokat, amelyeket nekik adtunk és jelen oklevelünkkel megerősítettük […]”  

         (Magna Charta Libertatum) 
a) Kik (1.) és miért (2.) fizették a 12. pontban szereplő hadmegváltási adót? (Elemenként 
0,5-0,5, összesen 1 pont.) 
 
1. ……..………………………………………  
 
2. ………………………………………………………………………………………………. 
b) Melyik intézmény alakult ki a 14. pontban említett tanácsból? (1 pont.) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
c) Melyik három rendi csoportnak adott kiváltságokat az oklevél? (A három csoport 
együttes megnevezéséért jár 1 pont, 0,5 pont nem adható.) 
 
…………………..  …………………..  …………………. 
 
d) Hogyan járult hozzá a rendiség hosszabb távon az államhatalom megszilárdításához? 
(1 pont) 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
V. A feladat a magyar őstörténetről szól. Válaszoljon a kérdésekre forrás és ismeretei 
alapján! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 
„A magyarok pedig a türkök egyik fajtája. Főnökük húszezer lovassal vonul ki. Főnökük neve 
kündü. Ez azonban csak névleges címe királyuknak, minthogy azt az embert, aki királyként 
uralkodik felettük, gyulának hívják. Minden magyar a gyula nevű főnökük parancsait követi a 
háború dolgában, a védelemben és más ügyekben. 
Sátraik vannak, és együtt vonulnak a sarjadó fűvel, és a zöld vegetációval. Bárhová is 
mennek, együtt utaznak egész rakományukkal és raktárukkal, […] a sátrakkal és az állatokkal. 
Országuk kiterjedt, egyik határa a Római-tengert éri, amelybe két folyó ömlik. […] 
Lakóhelyeik e két folyó között vannak. Amikor eljönnek a téli napok, mindegyikőjük ahhoz a 
folyóhoz húzódik, amelyhez éppen közelebb van, s ott marad télre, és halászik benne.   
A téli tartózkodás itt alkalmasabb nekik. […] A két folyó közül az egyiket Atilnak, a másikat 
Dunának hívják. […] 

4 pont  
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Meg-megrohanják a szlávokat, akik közel laknak hozzájuk. Súlyos élelmiszeradókat vetnek ki 
rájuk, és úgy kezelik őket, mint foglyokat. Addig mennek a parton a foglyokkal, amíg a 
rómaiak országának egyik kikötőjébe nem érnek, amelynek Kercs a neve. […] Amikor a 
magyarok Kercsbe érnek a foglyokkal, a rómaiak odamennek eléjük, és ott kötnek vásárt 
velük. Azok eladják nekik a rabszolgákat, és vesznek római brokátot, gyapjúszőnyeget és más 
római árukat.” (Ibn Ruszta és Gardízi leírása, X.-XI. század ) 
 
1. Nevezze meg a forrásban leírt őshazát! ………………………………  
 
2. Hogy nevezzük a forrás első bekezdésében leírt uralmi formát? 
 
……….………………………………………..  
 
3. Kiket nevez a forrás szerzője rómaiaknak? …………………………..  
 
4. Magyarázza meg röviden a forrásban leírt, a magyarok által folytatott kereskedelmi 
tevékenység hátterét! 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

VI. A feladatban szereplő források középkori magyar uralkodók 
birtokadományozásairól szólnak. (Összesen 4 pont.) 

a) Nevezze meg az okleveleket kiadó uralkodókat! (Elemenként 0,5 pont.) 
1. „[…] ama kivételes hűségű szolgálat miatt, amit Mysca ispán, Salamon mester atyja 
nékünk tett, aki kedves feleségünk [Gertrudis] sajnálatos, gazok által könyörtelenül véghezvitt 
meggyilkolását követően fiunkat, Bélát elhagyatottságunkban magához vette, akit a 
leggyengédebben nevelt […], ezért az oly nagy szolgálatért viszonzásul egy bizonyos Ederics 
nevű, a zalai vártól kivett földet adományoztunk néki […].”  
 
………………………………………………. 

2. „[…] nagy veszteség érte országunkat, […] s kevesen maradtak életben, ezért az ő 
sokasodásuk, védelmük, egyszersmind megerősödésük kellő elősegítésére […], királyi 
tekintélyünknél fogva bizonyos erődítésre alkalmas helyeket híveinknek juttatunk […]. Ezek 
közül Baranya vármegyében fekvő Szársomló hegyet  […] Miklós dubnicai ispánnak […] 
adományoztuk […].”  

………………………………………………. 

3. „[…] személyesen járult királyi felségünk színe elé Biter fia Péter mester […] és [testvérei 
nevében is] hűséges szolgálataikra emlékeztetve kinyilvánították kérésüket, hogy […] 
váraikat az azokhoz tartozó birtokokkal együtt, […] [amelyeket] néhai Trencséni [Csák] 
Máté, a mi hűtlenünk hatalmaskodva, az ő kárukra és sérelmükre elfoglalt, királyi felségünk 
mindezeket adja és állítsa vissza nekik.” 

………………………………………………. 

4 pont  
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4. „[…] tekintettel hívünk, nagyságos Kanizsai László lovászmester hűségére és érdemes 
szolgálataira, amelyet előbb […] egykor Magyarország kormányzójának, igen szeretett 
atyánknak, majd Magyarországunk Szent Koronájának, és végül felségünknek is különböző 
helyeken és időben […] rótt le és teljesített, a Veszprém megyei Debrente várát, [valamint 
több más megyében további birtokokat], […] Kanizsai Lászlónak […] adtuk, adományoztuk 
és ajándékoztuk […].” 

………………………………………………. 

b) Mi volt az elnevezése a XIII-XV. századi Magyarországon a világi nagybirtokosok 
által alkotott társadalmi rétegnek? (1 pont) 

………………………………………………. 

c) Az előző feladatrészben megnevezett társadalmi réteg gazdasági hatalma (birtokaik és 
az azokból származó jövedelmek) mellett jelentős politikai befolyással bírt. Igazolja ezt 
két állítással! (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
 
1.)………………………………………………………………………………………………. 

 
2.)….…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
VII. A feladat reformáció előzményeivel és kibontakozásával kapcsolatos. Oldja meg a 
feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.)  
 
A)     B) 

 
II. Gyula pápa Raffaello 

freskóján 
 
 
 
 

 
Építkezés Rómában a XVI. században 

4 pont  
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C) 

  
Gúnyrajz Luther Mártonról (a kép jobb oldalán Luther felesége látható) 

(A) www.sandrofarinelli.com B) it.wikipedia.org/wiki/Cupola_di_San_Pietro,C) fineartamerica.com/featured) 
 
 
a) Milyen stílusban készült a II. Gyulát ábrázoló A) betűjelű festmény? 

………………………………………………. 

b) II. Gyula pápa kezdeményezte a B) betűjelű rajzon látható építkezést, amely közvetve 
nagymértékben hozzájárult a reformáció kibontakozásához. Nevezze meg az épületet!  

………………………………………………. 

 
c) Melyik lutheri nézetet gúnyolja ki a C) betűjelű karikatúra készítője a Luther 
kezében látható koronával? 

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

d) Válassza ki aláhúzással az állítások közül, hogy mit akart kifejezni a gúnyrajz 
szerzője Luthernek és híveinek kapcsolatáról a reformátor hátán lévő kalitkával! 

1.) Luther hívei áldozatok, félrevezetett emberek.  

2.) Luther a hátára vette az emberi bűnöket. 

3.) Luther az összes pápát és püspököt börtönbe zárná. 

 

 
 
 
 
 
 

4 pont  
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VIII. A feladat a kora újkori gazdasági átalakulással kapcsolatos. Válaszoljon egy-egy 
szakkifejezéssel a forrásokra vonatkozó kérdésekre! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) „E háznak van egy tágas terme, / Kétszáz szövőszék áll benne. / Kétszáz férfi, nem 
kevesebb, / Dolgozik rajta eleget. / Mindegyiknél egy szép gyermek / Vidáman orsót tekerget. 
/ Egy másik helyiségben pedig / Százan a gyapjút fésülik. / Száz asszony, erősek, vígak / 
Dallal munkájuk jól halad. / A mellettük lévő kamrában Kétszáz derék, szorgalmas lány van. / 
Ez a kétszáz szép ifjú lány / - Csak gombolyít, de nem sző ám.” (Részlet egy XVI. századi 
angol balladából) 

Hogyan nevezzük a balladában szereplő üzemtípust? ………..…………………………… 

b)  
 
 

Hogyan nevezzük a képen ábrázolt 
gazdálkodási tevékenységet? 

 
….………………………………………… 

 

Cukornád aratása egy kora újkori ábrázoláson  

  
c) „Amíg régente kereskedelmünk főleg csak Spanyolország, Portugália, Franciaország, 
Dánia, Norvégia, Skócia és Izland felé irányult, manapság, mivel ezek az utak már nem 
elégítenek ki bennünket, felkutatták a keleti és nyugati Indiákat [Közép-Amerika], s nemcsak 
a Kanári-szigetekre és Új-Spanyolországba tesznek utazásokat, hanem Kathájba [Kína], 
Moszkoviába, Tatáriába és más, arrafele fekvő országokba, ahonnan – állítólag – árukkal 
gazdagon megrakodva térnek haza.” (Egy angol XVII. század eleji leírása hazájáról) 
 
Nevezze meg, melyik új gazdasági jelenség kialakulását írja le a szöveg! 

……………………………………………………. 

d)  

 

Nevezze meg az ábrán látható művelési 
módot! 
 
……………………………………………….
 

4 pont  
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IX. A feladat a magyarországi törökellenes küzdelmekhez kapcsolódik! (Összesen 5 
pont.) 

 
Magyarország a várháborúk korában 

 
a) Adja meg a térképvázlaton nyilakkal jelölt hadjáratok évét! (Elemenként 0,5 pont, 

összesen 1 pont.) 
 ⟶ évszám: …………….  ⤏ évszám: ……………. 

 
b) Írja be a táblázatba a forrásban szereplő vár nevét és a térképen lévő sorszámát! 
(Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 
A) „Szombaton reggel […] [A) várának] hídja fölött levő kaput [a várkapitány] kinyittatta, s 
háromszáz embernyi puskás, kardos és dzsidás hitetlent maga előtt bocsátván, »Haj, huj!« 
kiáltással és puskatűzzel kirohant az iszlám seregére. […] Mivel a szemközt felállított 
janicsárágyúból egy ötdrachmás golyó mellen találta, hanyatt esett, összes katonái pedig egy 
pillanat leforgása alatt lekaszaboltattak. […] egy janicsár levágta fejét a nyakáról.” (Krónika) 
 
B) „[Ferdinánd] bejött, és hatalmat szerzett magának Magyarországon, s ostrom alá vette B) 
városát. Én ekkor hős vezéremet, Mehmed pasát [ide] küldtem. Célom tulajdonképpen az 
volt, hogy [a várat] az iszlám egyik házává tegyem, és Magyarországot birtokomba vegyem. 
János király fiát, ki [ott] volt, megajándékoztam Erdély bánságával, Magyarországot pedig az 
Oszmán Birodalomhoz csatoltam.” (A szultán győzelmi jelentése) 
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C) „A hatalmas császár [a szultán] ezen a tavaszon két sereget küldött Magyarországra. Az 
egyik sereg elfoglalta Lippát, Csanádot és Szolnokot s minden várat és várkastélyt, amely a 
Kőrös, Maros, Tisza és Duna vidékén áll. A másik sereg elfoglalta Veszprémet, Drégelyt, 
Szécsényt s mind az Ipoly mentét, s közben levert két magyar sereget. Nincs erő, amely 
ellenünk megállhatna! És most ez a két diadalmas sereg [a Szolnok alatti egyesülés után] C) 
vára [ellen indul].” (Krónika) 
 

A forrás 
betűjele 

A forrásban szereplő vár 
(település) neve 

Sorszáma a 
térképvázlaton

A)   

B)   

C)   

 
c) Nevezze meg a Török Birodalomhoz csatolt országrészt! (1 pont) 

………………………………………………. 

 

 

X. A feladat a három részre szakadt Magyarországra vonatkozik. Döntse el az 
állításokról a források és ismeretei segítségével, hogy igazak vagy hamisak-e! Tegyen X 
jelet a táblázat megfelelő oszlopába! (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 
 
 

Bevételek és hadi kiadások  
a Magyar Királyságban a XVI. században 

(rajnai forint / év, becsült adatok) 

év bevételek hadikiadások 

1554 

kb. 765 000 

1 143 000 

1556 1 328 000 

1572 1 767 000 

1576 2 040 000 

1578 1 841 000 

1582 1 801 000 

1593 1 958 000 

„Magyarországnak a jelen 
országgyűlésre egybesereglett […] 
rendjei, mindenekelőtt örökös 
hálaköszönetet mondanak a királyi 
szent felségnek […] az irántunk való 
kegyességéért és atyai jóságáért: 
Először is, hogy a miképpen ezelőtt 
több ízben, úgy a legközelebbi télen 
is a Regensburgban tartott birodalmi 
gyűlésen, végre annyi sok fáradozás 
után, Magyarországnak a 
megtartására és felszabadítására nem 
megvetendő segítséget szerzett, és 
ugyanazt a csehországi és más 
tartománybeli híveitől is kieszközölte 
[…].” (1557. évi I. törvénycikk) 
 
 
 

5 pont  
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Állítás Igaz Hamis 

a) A magas hadi kiadások közti különbség alapvető oka, hogy 
Magyarország ütközőterület volt két birodalom között.   

b) A Német-római Császárság rendjei is hozzájárultak a magyarországi 
hadi kiadásokhoz.   

c) A bécsi udvar a Habsburg Birodalommal szomszédos államoktól, 
például Csehországtól is kért segítséget a törökök ellen.   

d) A Habsburgok Buda eleste után abszolutista kormányzást vezettek be 
Magyarországon, ami megnövelte kiadásaikat.   

e) A bécsi udvar a XVI. század második felében a teljes magyar 
nemesség megadóztatásával növelte bevételeit, hogy fedezni tudja a 
kiadásokat. 

  

f) A drinápolyi béke és a tizenöt éves (hosszú) háború kirobbanása 
közötti közel negyed században a korábbiaknál alacsonyabb szinten 
stagnáltak a hadi kiadások.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
XI. A feladat a kora újkorhoz kapcsolódik. Írjon mindegyik forrásrészlethez egy-egy, 
hozzá köthető fogalmat a felsoroltak közül! (Elemenként 1, összesen 4 pont.) 
 
Fogalmak: merkantilizmus, liberalizmus, vallási türelem, földrajzi determinizmus,  
közvetlen demokrácia, fiziokratizmus, felvilágosult abszolutizmus, cenzus 
 
a) „A polgár minden törvényhez beleegyezését adja, még azokhoz is, amelyek büntetéssel 
sújtják, ha megszegni merészelné valamelyiket. Az állam valamennyi tagjának állandó akarata 
az általános akarat; ez teszi polgárrá és szabad emberré őket. Amikor valamilyen törvényt 
terjesztenek a népgyűlés elé, voltaképpen nem azt kérdezik, hogy helyeslik-e vagy elvetik a 
javaslatot, hanem azt, hogy a javaslat megfelel-e vagy sem az általános akaratnak, vagyis a nép 
akaratának.” (Rousseau) 
 

fogalom: …………………………………………  
 
b) „Én azonban azt mondom, hogy a fejedelem kétféleképpen növelheti nagyságát és 
tekintélyét. Elsősorban hódításokkal, ha a hadviselő fejedelem fegyvereinek erejével terjeszti 
ki országának határait, másodsorban szorgalommal és tudással, ha országában felvirágoztatja 
a művészeteket és tudományokat, és ezzel műveltebbé, hatalmasabbá teszi államát.” (II. 
Frigyes) 
 

fogalom: …………………………………………  
 
c) „[...] alapítottak egy manufaktúrát flandriai anyag - len-, gyapjú- és selyemanyag - 
készítésre. Mindent […] meg kell tenni, hogy bővüljön és javuljon a termelés (...) Nem nehéz 
megteremteni ezt a manufaktúrát, úgyszintén növelni a gépek számát is (...), mivel ezeket az 
anyagfajtákat már gyártják, s ezek nagy keresletnek örvendenek; a 30% [vám], ami a flandriai 
manufaktúrák készítményeire van kivetve, lehetetlenné teszi ezek behozatalát - így igen 
könnyű lesz saját készítményeink terjesztése.” (Colbert) 
 

fogalom: …………………………………………  
 
d) „6. És hogy alattvalóink közt ne maradjon semminemű alkalom a zavarkeltésre és az 
ellentétekre, megengedtük és megengedjük az úgynevezett reformált vallás híveinek, hogy 
királyságunk és fennhatóságunk alatt álló országok valamennyi városában és helységében 
élhessenek és tartózkodhassanak anélkül, hogy kikérdeznék, megnyomorítanák, bántanák 
őket. Ne kényszerítsék őket vallási dolgok kedvéért olyanok megtételére, amelyek 
ellentmondanak lelkiismeretüknek. Ne kutassanak utánuk házakban és helységekben, ahol 
lakni fognak […]” (Nantes-i edictum) 
 

fogalom: …………………………………………  
 

 
 
 

4 pont  



Történelem Név:        Évf.:   Oszt.:  

OKTV 2017/2018 15 1. forduló 
 

 
XII. A feladat az újkori demográfiával kapcsolatos. Válaszoljon a kérdésekre! (Összesen 
5 pont.) 
 
„Biztosan mondhatjuk tehát, hogy a népesedés – ha nincs gátolva – megkétszereződik minden 
huszonöt évben, vagyis növekszik mértani arányban. 
Azt az arányt, amelyben feltehetjük, hogy szaporodik a föld termése, nem könnyű 
meghatározni. Arról azonban teljesen biztosak lehetünk, hogy szaporodásuk aránya egy 
korlátolt területen kell, hogy teljesen eltérő természetű legyen, mint a népesség szaporodási 
aránya: ezermillió éppoly könnyen megkétszereződhetik minden huszonöt év alatt a 
népesedés ereje által, mint ezer. De az élelmiszer, amely a nagyobb szám eltartására való, 
egyáltalán nem szerezhető meg épp ilyen könnyűséggel. Az ember szükségképpen helyhez 
van kötve. Ha hold adatik holdhoz, míg minden termékeny föld elfoglaltatik, az élelem évi 
gyarapodása szükségképpen a már elfoglalt föld javításától függ. Ez pedig oly alap, amely 
minden föld természete szerint, ahelyett, hogy szaporodnék, szükségképpen fokozatosan 
csökken. De a népesedés, ha el van látva élelemmel, ki nem merülő erővel haladna tovább; és 
egy korszak szaporodása a következőnek még nagyobb szaporodására adja az alapot és így 
tovább végtelenül. 
Az egész Földet véve fel a sziget helyett, a kivándorlás természetesen ki lesz zárva és feltéve, 
hogy jelen népesség ezermilliót tesz ki, az emberi faj 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 arányban; 
az élelmiszerek pedig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9 arányban fognak szaporodni. Két század alatt a 
lakosság az élelmiszerekhez képest oly arányban volna, mint 256 a 9-hez, és három század 
alatt, mint 4097 a 13-hoz; és két ezredév alatt a különbözet csaknem kiszámíthatatlan volna.”
           (Malthus) 
 
a) Hogyan nevezzük azt a folyamatot, amelyet a szerző elemez? (1 pont) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
b) Melyik században kezdett kibontakozni a folyamat Angliában? (1 pont) 
 
…………………………………  
 
c) Mely veszélytől tart Malthus? (1 pont) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
d) Nevezzen meg két olyan folyamatot, amelyek nem igazolódtak be a feltevései közül! 
(Elemenként 1-1, összesen 2 pont.) 
 
 
1. ………………………………………………………………………………………………. 
 
….……………………………………………………………………………………………… 
 
2. ….…………………………………………………………………………………………… 
 
…….…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

5 pont  
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XIII. A feladat a XVI-XVII. századi magyar történelemhez kapcsolódik. Írja be a 
táblázatba a megadott esemény helyszínét és a térképen hozzá kapcsolódó sorszámot! 
(Elemenként 0,5, összesen 5 pont.) 
 
a) A magyar országgyűlések színhelye – néhány kivételtől eltekintve –  a XVIII. században. 
 
b) A kuruc seregek jelentős vereségének a színhelye 1708-ban. 
 
c) Itt alapított Pázmány Péter egyetemet. 
 
d) A Rákóczi-szabadságharc lezárását eredményező megegyezés színhelye. 
 
e) Itt kötötték a török hódoltság korát lezáró békét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Település Sorszáma a 
térképen 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

5 pont  



Történelem Név:        Évf.:   Oszt.:  

OKTV 2017/2018 17 1. forduló 
 

 
 
XIV. A feladat a kora újkori Erdélyhez kötődik. A versrészlet és ismeretei alapján 
válaszoljon kérdésekre! (Elemenként 1-1, összesen 5 pont.) 
 
Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben 
Apáczai Csere Jánosné, Aletta van der Maet emlékének (részlet) 
 
A tavasz jött a parttalan időben 
s megállt a házsongárdi temetőben. 

Én tört kövön és porladó kereszten 
Aletta van der Maet nevét kerestem. 

Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom, 
s tudtam, elmúlt nevét már nem találom. 

De a vasárnap délutáni csendben 
nagyon dalolt a név zenéje bennem. 

S amíg dalolt, a századokba néztem 
s a holt professzor szellemét idéztem, 

akinek egyszer meleg lett a vére 
Aletta van der Maet meleg nevére. 

a) A Kárpát-medence egyik leghíresebb temetőjében található Apáczai Csere Jánosnak és 
feleségének is a síremléke. Abban a városban, ahol 1437-ben a Budai Nagy Antal-féle 
parasztfelkelés döntő csatájára került sor. Hunyadi Mátyás és Bocskai István is ott született. 
Nevezze meg ezt a várost!         (1 pont) 
 
………………………………………… 
 
b) Apáczai Csere János (1625-1659) évekig Hollandiában tanult, tanított, és ott nősült meg. 
Mi volt az oka annak, hogy a korszakban sok erdélyi fiatal tanult Hollandiában? (1 pont) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
c) Ki volt az erdélyi fejedelem Apáczai születésének évében?    (1 pont) 
 
………………………………………… 
 
d) Hol volt ebben az időben az Erdélyi Fejedelemség székhelye?    (1 pont) 
 
………………………………………… 
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e) A reformáció melyik törekvését tükrözi a képen 
látható könyvborító?     (1 pont) 
 
…………………………………………………. 
 
…………………………………………………. 
 
…………………………………………………. 
 
…………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XV. A feladat az Urbáriummal kapcsolatos. Válaszoljon a kérdésekre az ábra 
felhasználásával! (Összesen 5 pont.) 
 

 

5 pont  
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a) Miért csökkentették a földesurak a jobbágyok terheit a török kiűzése után? (1 pont) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
b) Igazolja két állítással az ábra alapján, hogy a XVIII. század második felében a jobbágyok 
helyzete romlott! (Elemenként 1-1, összesen 2 pont.) 
 
1. ………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ………………………………………………………………………………………………. 
c) Mi az összefüggés a b) pont két állítása/tényezője között? (1 pont) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
d) Alapvetően miért állt az állam érdekében az 1767-es Urbárium kiadása? (1 pont) 
 
….………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
XVI. A feladat Oroszország felemelkedéséhez kapcsolódik. A források és ismeretei 
alapján válaszoljon a kérdésekre! (Összesen 6 pont.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oroszország hódításai a XVI-XVIII. században 
 

5 pont  
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a) Mely tengerek irányába indított hódításokat I. (Nagy) Péter, és mely hatalmakkal került 
ezért szembe? (Elemenként 0,5-0,5, összesen 2 pont.) 
 
1. Tenger : ………………………………….. Állam: ………………………………….. 
 
2. Tenger: …………………………………..   Állam …………………………………… 
 
b) Mi volt a célja Péter hódításainak a területszerzésen túl? (1 pont) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Mely hatalom meggyengülése tette lehetővé az orosz előretörést a XVI. századtól kelet 
felé, s mely hatalomé a XVII. századtól nyugat felé? (Elemenként 0,5-0,5, összesen 1 pont.) 
 
1. Kelet: .……………………………… 
 
2. Nyugat: …………………………….. 
 
d) Mi volt a célja a képhez kapcsolódó rendelet kiadásának? (1 pont) 
 

 
…………………………………………………… 
 
……..…………………………………………….. 
 
 
 
Oroszországban Péter rendeletére 
 levágatták a bojárok szakállát 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e) Nevezzen meg Péter hasonló célú rendeletei közül egyet! (1 pont) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 

6 pont  
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Feladatok a rendes érettségi vizsga évében tanulók részére 
 

XI. A feladat a reformkori kulturális élethez kapcsolódik. A képi források és a szövegek 
segítségével oldja meg a feladatokat! (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 
A) 

 
 
Az új – egyelőre ideiglenes – nyitvatartási rend 
1848. január 23-án az újságokban is 
megjelenhetett a következő szöveggel: 
„[…] január 24. kezdve következő ideiglenes 
napirend hozatik folyamatba: 1) A közönség 
részére jelenleg megnyitható gyűjtemények 
(ünnep és vasárnapokat kivéve) naponként 
délelőtti 9 órától kezdve 1 óráig állanak nyitva 
[…]” 
http://mindennapoktortenete.blog.hu 
 

 
Az intézmény neve: ……………………………………………. 
B) 

 
1848. március 15-én „7 órakor […] a játékrend 
megváltoztatva, teljes kivilágítás mellett Bánk 
bán.” Néhány jelenet után azonban a Budáról 
visszaérkezett tömeg betódulása félbeszakította 
az előadást, helyette közkívánatra a Nemzeti dal, 
a Himnusz és a Szózat hangzott el. „Előadás 
után a látogatottabb étkező helyek tömve 
voltak”. 
http://mindennapoktortenete.blog.hu 

 
 
Az intézmény neve: ……………………………………………… 

C) 
„[…] hogy a Londoni, Párisi, Gráczi, Prágai […] 
példáján, a mi Hazánkban is legyen egy olyan 
megkülönböztetettebb díszes összegyülekező 
hely, melyen főbb és előkelőbb s jobb 
nevelésűek, eszes, értelmes férfiak a társasági 
rendek mindenik osztályából egymással vagy 
barátságos beszélgetés végett találkozzanak, 
vagy […]  hasznos gazdasági, tudományos, 
művészi hónapos írásokat olvassanak.”                       
(Széchenyi István beszéde, 1827) 

 
Az intézmény neve: ……………………………………………… 
 
 

3 pont  
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XII. A feladat Kossuth Lajos 1848-49-es tevékenységéhez kötődik. Válaszoljon a 
kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Összesen 5 pont.) 
 
A, „[…] egyenesen, ünnepélyesen kérem, midőn azt mondom, hogy adja meg a képviselőház 
a 200.000 főnyi katonát s az erre szükséges pénzerőnek előteremtését… (Nyáry Pál 
felemelkedik helyéről, példáját az egész képviselőház követi, e szó: „Megadja!” harsog az 
egész teremben. Szűnni nem akaró lelkesedés.) Uraim! mit mondani akartam, az, hogy ne 
vegyék e kérést a ministerium részéről olyannak, mintha maga iránt bizalmat kívánna 
szavaztatni – nem! a hazának megmentését akarta megszavaztatni –, […]” 
(Kossuth beszédének jegyzőkönyvi részlete a képviselőházban 1848. július 11-i ülésén) 

1. Hogyan nevezzük a törvényhozó testületet a beszéd elhangzásának időpontjában? 
Válassza ki aláhúzással! (0,5 pont) 
 
Alkotmányozó Nemzetgyűlés Népképviseleti országgyűlés  Rendi országgyűlés 
 
2. Melyik, Magyarországot közvetlenül érintő katonai/hadügyi probléma tette 
szükségessé a kérést az adott időben? (1 pont) 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Melyik, a birodalmat fenyegető külső veszéllyel indokolhatta Kossuth az udvarnak a 
szokatlanul magas katonalétszám iránti igényét? (1 pont) 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
B, „A törvényhozás határozata következtében az ország közönsége ezennel következőkről 
értesíttetik: 
1-ör a Száz forintos magyar pénzjegyek legközelebben forgalomba fognak tétetni.  
2- or ezennel rendeltetik: hogy ezen pénzjegyek minden közpénztárakban, akár adó, akár más 
bármelly fizetéseknél névszerinti teljes értékökben, Száz ezüst forint gyanánt /:egy forintra 
három húszast számítva:/ elfogadtassanak […]” (Kossuth körlevele, 1848. szeptember) 
 
1. Nevezze meg Kossuth tisztségét a körlevél keletkezésének időpontjában! (0,5 pont) 
 
…………………………………………………………… 
2. Hogyan nevezte el a köznyelv a „magyar pénzjegyek”-et? (0,5 pont) 
 
…………………………………………………………… 
 
C, „[…]  a törvényhozó test maga mind az ország kormánya Debrecenbe megérkezett; e törs 
gyökeres magyar város körében folytatandó a haza megmentésének s a nemzeti szabadság 
biztosításának szent munkáját. […]  
Már holnapok előtt nyíltan megiraték az országgyűlésnek, hogy az ausztriai minisztérium a 
magyar király által szentesitett - s magyar ország önállását biztosító törvényeket semmibe 
sem veszi, s Magyarországot önálló kormányzatának eltörlésének, mint akármely tartományt 
az ausztriai birodalomba kívánja beolvasztani, […]” 
           (Kossuth Lajos körlevelének Szabolcs vármegyéhez küldött példánya, 1849. január) 
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1. Milyen körülmények tették szükségessé az első bekezdésben említett eseményt? (0,5 
pont) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Az önálló magyar államirányítás melyik két területének (minisztériumának) 
„semmibe vételéről” beszél a kiemelt szövegrészlet?(Elemenként 0,5-0,5, összesen 1 pont.) 
 
……………………………….   ……………………………. 
 
 
 
 
 
XIII. A források és ismeretei alapján oldja meg a magyarországi zsidóság XIX. századi 
történetéhez kapcsolódó feladatokat! (Összesen 6 pont.) 
 
A) „1. § Mindazon zsidók, kik az Országban vagy kapcsolt Részekben születtek, valamint 
szinte azok is, kik az itteni lakásra törvényes úton engedelmet nyertek, ha ellenök erkölcsi 
magaviseletök tekintetéből bebizonyított alapos kifogás nincsen, az egész Országban és 
kapcsolt Részekben akárhol szabadon lakhatnak, […] 
2. § A fenálló feltételek mellett gyárokat a zsidók is állíthatnak, kereskedést és mesterségeket 
akár maguk kezükre, akár vallásukbeli legények segítségével is üzhetnek […].” 
                                                                      (1840. évi XXIX. törvénycikk a zsidókról) 
 
B) Az országban s kapcsolt részekben született, vagy honosított, s törvényesen bevett 
bármelly vallású lakosoknak, akár kinevezéstől, akár választástól függő minden 
közhivatalokra leendő alkalmazásában az, hogy a nemesi osztályhoz nem tartoznak, akadályúl 
nem szolgálhat. (1844. évi V. törvénycikk a nem-nemeseknek is minden közhivatalokra lehető 
alkalmazásáról) 
 
C) 2. § Az országnak s kapcsolat részeknek mindazon benszületett, vagy honositott, legalább 
20 éves, és sem atyai, sem gyámi, sem gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hűségtelenség, 
csempészkedés, rablás, gyilkolás és gyujtogatás miatt fenyiték alatt nem levő lakosai, a nőket 
kivéve, törvényesen bevett valláskülönbség nélkül, választók: 
(1848. évi V. törvénycikk az országgyülési követeknek népképviselet alapján választásáról) 
 
D) „1. § Az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog 
gyakorlására egyaránt jogositottaknak nyilvánittatnak. 
2. § Minden ezzel ellenkező törvény, szokás vagy rendelet, ezennel megszüntettetik.” 
                                                                                                     (1867/XVII. tck.) 
 
E) „17. Az állam köteles az állami tanintézetekben a lehetőségig gondoskodni arról, hogy a 
bármely nemzetiségű, nagyobb tömegekben együtt élő polgárai az általuk lakott vidékek 
közelében anyanyelvükön képezhessék magukat egészen addig, hol magasabb akadémiai 
képzés kezdődik.”       (Az 1868: XLIV törvénycikk a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában) 
 
F) „1. § Az izraelita vallás törvényesen bevett vallásnak nyilvánittatik. […] 
4. § A jelen törvény végrehajtásával a ministerium bizatik meg.”  
                                                         (1895. évi XLII. törvénycikk az izraelita vallásról) 
 

5 pont  
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1. A források alapján állapítsa meg, hogy igazak vagy hamisak a táblázat állításai! 
(Elemenként 0,5, összesen 3 pont.) 
 

ÁLLÍTÁS IGAZ HAMIS 
1. A zsidóság teljes egyenlősítésének folyamata 1867-ben zárult le. 
 

  

2. 1848-ban a zsidóság nem bírt választójoggal. 
 

  

3. A XX. század fordulóján Magyarországon lehetséges volt a zsidó és 
nem zsidó személy házassága. 

  

4. A reformkorban a zsidók számára is lehetségessé vált a közhivatalok 
betöltése. 

  

5. A reformkor időszakában a zsidók csak akkor alapíthattak gyárat, ha 
kikeresztelkedtek. 

  

6. A dualizmus korában a zsidóság létrehozhatott saját oktatási 
intézményeket. 

  

 
2. Hogyan nevezzük idegen eredetű szakkifejezéssel a zsidóság jogi helyzetében 
bekövetkezett változást, amelyet a D) jelű forrás rögzített? (1 pont) 
 
…………………………………………………………… 
 
3. 

http://www.huszadikszazad.hu/cikk/boloni 
 
a) Melyik társadalmi csoport zsidósággal kapcsolatos félelmeit fejezi ki a karikatúra?  

(1 pont) 
 
………………………………….………… 
b) A karikatúrán megjelenített félelmek, mely politikai nézet megjelenéséhez, 
erősödéséhez vezettek? (1 pont) 
 
………………………………….………… 
 
 
 

6 pont  
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XIV. A feladat a német ipari forradalomhoz kapcsolódik. Válaszoljon a térkép 
tanulmányozása után a kérdésekre! (Elemenként 1-1, összesen 5 pont.) 

 
Német iparvidék 

1. Nevezze meg a térképen ábrázolt iparvidéket, mely a fejlődés kulcsszereplője volt!  
(1 pont) 

…………………………………………………………….. 
2. Soroljon fel a térkép alapján három olyan tényezőt, amely a térség fejlődését 
elősegítette! (Három elem együtt 1 pont, 0,5 pont nem adható.) 
 
a)………………………….  b)..……………………. c)……………..………. 
 
3. Fogalmazzon meg a képek és ismeretei alapján két olyan jelentős változást, amelyek a 
gyáripar ugrásszerű fejlődését tükrözik! (Elemenként 1-1, összesen 2 pont.) 
 

  
Krupp művek 1826-ban (Essen)  



Történelem Név:        Évf.:   Oszt.:  

OKTV 2017/2018 26 1. forduló 
 

 

 
A Krupp művek 1887-ben (Essen) 

(http://dl-sulinet.educatio.hu/download/hirmagazin/) 
 
1. …………………………………………………………………………………………… 
 
2. …………………………………………………………………………………………… 
 
4. A nehézipar nagyarányú fejlődése a Német Császárság mely külpolitikai, hatalmi 
törekvéseit szolgálta? Egy célt jelöljön meg! (1 pont) 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
XV. A feladat az első világháború előzményeihez kapcsolódik. A források és ismeretei 
segítségével válaszoljon a kérdésekre! (Összesen 5 pont.) 
 
A) „II. cikkely Abban az esetben, ha Olaszországot közvetlen provokáció nélkül 
Franciaország bárminő okból megtámadná, a két másik szerződő fél köteles a megtámadott 
felet minden erejével segíteni és támogatni. 
Ugyanez a kötelezettség hárul Olaszországra, ha Franciaország Németországot közvetlen 
provokáció nélkül megtámadná.” (Szerződés) 
 
1. Melyik szövetség létrejöttéről szól a forrás? (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
 
Szövetség/Esemény: ………………………….……………………………………………….. 
 
Évszám: ………………………………. 
 
B) „ A lényeges kérdéseket illetően megszűntek a viták Anglia és Franciaország között a 
Felső-Nílus völgyével kapcsolatban, egy Londonban 1899. március 21-én lord Salisbury és 
M. Cambon által aláírt megegyezés szerint. A nyilatkozat, amely kölcsönösen megszabja a 
két hatalom hatás-körét […] Franciaország és Anglia megegyeztek, a többiek véleményét 
pedig nem kérték ki: így azt lehet állítani, hogy az egész világ általában elfogadta a 
Nyilatkozatot.”  (Részlet Winston S. Churchill: A folyami háború c. könyvéből) 

5 pont  
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2. Nevezze meg a diplomáciai következményét a szövegben leírt nyilatkozatnak! 
(Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
 
Esemény:……….…………………………………. Évszám: ………………………… 
 
C) „A Közel-Kelet tekintetében alapja az lehet, hogy Oroszország tartózkodna minden 
törekvéstől, amely az egyiptomi status quo megváltoztatását célozza, minekünk (pedig) el kell 
ismernünk, hogy annak az Oroszország által történelminek tekintett küldetésnek a 
beteljesítése a Balkánon nem sért létfontosságú brit érdekeket, valamint az ázsiai 
Törökországban tartózkodnunk kell a német expanziós tervek támogatásától. […]  
Perzsiára és Közép-Ázsiára vonatkozólag együttműködést ajánlhatnánk Oroszországnak […]”        
(A brit külügyminisztérium emlékirata, National Review, 1901) 
 
3. Milyen diplomáciai következménye lett a szövegben leírt nyilatkozatnak? 
(Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
 
Esemény: …………….……………………………. Évszám: …………………………… 
 
D) Abban az esetben, ha a hármas szövetség vagy az azt alkotó hatalmak valamelyike 
haderejét mozgósítja, [a nevezett két ország] az erről az eseményről kapott hírt követőleg és 
anélkül, hogy előzetes tanácskozásra szükség volna, haladéktalanul és egyidejűleg mozgósítja 
egész rendelkezésre álló haderejét, és minél közelebb tolja azokat határaihoz. (1893) 
 
4. Nevezze meg, melyik két állam szövetségéről szól a forrás! (Elemenként 0,5 pont, 
összesen 1 pont.)  
 
…………………………….…………  …………………………….………… 
 
5. Melyik nagyhatalommal szemben jött létre ez a szövetség? (1 pont) 
 
………………………………….………… 
 
 
 
XVI. A feladat az I. világháborúhoz kapcsolódik. A források és ismeretei alapján oldja 
meg a feladatokat! (Összesen 6 pont.) 
A) „A nacionalista körök már korábban merényletet terveztek a főhercegék ellen. Ezt nagyban 
segítette, hogy a látogatásának időpontja és útvonala a sajtónak köszönhetően közismert volt. 
Az első, sikertelen merényletet délelőtt kísérelték meg. Ezt követően a délutáni útvonalat 
megváltoztatták, azonban a sofőrök tévedésből az eredeti útvonalat követték. A főhercegi pár 
sofőrje is erre haladt, ekkor azonban a gépkocsiban tartózkodó táborszernagy rászólt a 
sofőrre, hogy álljon meg, és a megváltoztatott útvonalon menjen tovább. Erre pontosan a 
sarkon, a zsúfolt járda mellett lefékeződött a gépkocsi. A merénylő, aki néhány lépésre 
tartózkodott, ezt kihasználva előrántotta és elsütötte a fegyverét.” (Részlet A világháború 
krónikájából) 
1. Mely városban történt eseményről tudósít a szöveg? (Elemenként 0,5, összesen 2 pont.) 

………………………………….………… 
 

5 pont  
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Mikor történt a leírt esemény? 
 
Év: ……………..  Hónap: ………………….  Nap: …………… 
 
B) „[…] napok múlnak el és az állások nem látszanak. Az ellenfelek csak néhány 
centiméterrel jutnak közelebb egymáshoz. A rövid szuronyrohamokat csúszva-mászva, 
hosszú előkészület után kezdik. […] Egész zászlóaljakat le lehet mészárolni százméteres 
útvonalon és ezért van ezekben a harcokban olyan óriási jelentősége a távolságoknak. Itt egy 
méter annyi, mint egy kilométer a csatában.”        (Részlet A világháború krónikájából) 
 
2. Nevezze meg a harcok itt leírt formáját egy fogalommal! (0,5 pont) 
 
………………………………………………………………………….. 
C) 
„Látod-e, lengyel, 
Vaserő és hűség 
E cudar földet még egyszer megváltják. 
Látod-e, lengyel, 
Germán és szittya 
Hurokra hajtják a világ zsiványát.” (Gyóni Géza versének részlete) 
 
3. Melyik frontról szól a versrészlet? (Ne országot nevezzen meg!) (1 pont) 
 
……………………………………. 

4. Kik a frontszakaszon szemben álló felek? (Elemenként 0,5 pont, összesen 1,5 pont.) 
 
………………………. ………………………. …………………….  

D) „(az) alattomban támadó új ellenség nem új ellenfelünk. […] Custozza és Lissa nagy 
emlékezete — ifjúkoromnak megannyi büszkesége —, valamint Radetzkynek, Albrecht 
főhercegnek és Tegetthoffnak szárazföldi és tengeri haderőmben élő szelleme arról biztosít, 
hogy a monarchia határait […] sikerrel fogjuk megvédeni. 
A Mindenható áldja meg zászlóinkat és vegye oltalmába igazságos ügyünket. 
Kelt Bécsben, 1915. évi május hó 23-án. Ferenc József s. k.”  

5. Melyik front megnyitásáról szól a szöveg? (0,5 pont) 

 
………………………………………. 

6. Miért nevezi az uralkodó „alattomosnak” az új ellenfelet? (Aláhúzott rész.) (0,5 pont) 
 
……………………………………………………………………………………………….... 
 
 

 
6 pont  
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 
 

I. téma: Középkori magyar uralkodók emlékezete a kora újkori Magyarországon 
 
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) Heltai Gáspár 1568-ban megjelent Magyarország története 
számos illusztrációt tartalmazott. 

  

b) Szulejmán a kezébe került szent koronát legitimáló szándékkal 
adta át Szapolyai János királynak. 

  

c) A Bécsi Egyetem XIV. századi „nemzetei”: az osztrák, a magyar, 
a szász és a rajnai voltak. 

  

d) Pálffy Géza szerint 1500 táján a magyar-horvát perszonálunió – 
a jelentős erőkülönbség miatt – ténylegesen reálunió volt. 

  

e) A Magyar Királyság területe a XVI. század második felében 
kisebb volt, mint az osztrák örökös tartományoké. 

  

 
 
 
 
XVIII. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK 
Nevezze meg a szakirodalom alapján a leírásnak megfelelő személyt! (Elemenként 1 pont, 
összesen 4 pont.) 
 

a) A szent király halálának, egyben égi születésének napja június 27.: ………………….. 
 

b) 1625 és 1645 között nádor, ő emelte magasba a magyar zászlót az 1618-as  
 
koronázásnál: …………………………………………………………………………. 
 

c) Jogtudós főpap, aki 1584-ben elsőként adta ki a magyar törvényeket: ………………. 
 

d) Az Adriai tengernek Syrenaia című kötet szerzője: ………………………………….. 
 

 
 
XIX. OSZMÁN TERJESZKEDÉS 
Mikor kerültek török kézre a felsorolt városok? (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 

a) Esztergom:   …………….. 
 

b) Székesfehérvár: …………….. 
 

c) Temesvár:   ……………. 
 

d) Gyula:   ……………. 
 

5 pont  
 

4 pont  
 

4 pont  
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XX. FOGALMAK 
Határozza meg a szakirodalom alapján a kifejezések jelentését! (Elemenként 1 pont, 
összesen 4 pont.) 
 

a) diéta/diaeta: …………………………………………………………………………... 
 

b) peregrinatio academica:  …………………………………………………………… 
 

c) Landtag: …………………………………………………………………………... 
 

d) Reichstag:  ………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 
XXI. TELEPÜLÉSEK 
Nevezze meg a leírásnak megfelelő településeket! (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 
 

a) Tobias Pock bécsi festő 1665-ben ebbe a templomba készítette a Szent István 
felajánlja a koronát Máriának témájú oltárképét Nádasdy Ferenc megbízására:  
 
……………………………. 

 
b) A lengyel határ közelében lévő település fatemplomába festették meg az ötvenkét 
magyar szent ábrázolását:  
 

…………………………………………………………………. 
 

c) A magyar királyok különleges jogokkal ruházták fel ezt a kolostort, ezért a XVIII. 
században is a legelsőnek kijáró hely illette meg a különböző szerzetesrendek és 
intézmények között:  
 

…………………………………. 
 

d) Magyarország „belpolitikai fővárosa” a török korban, az országgyűlések és a  
koronázások helyszíne:  

…….…………………………… 
 
e) Az uralkodói rezidencia és a központi igazgatás székhelye, a „második főváros” a  

török korban:  
…………………………………. 

 
f) Az esztergomi érsekség új székhelye az 1526 utáni másfél évszázadban: …………… 

 
 

 
XXII. VÉDELEM 

Röviden válaszoljon a kérdésekre! (Összesen 2 pont.) 
a) Milyen nyelveken adták ki az 1560-1570-es években Werbőczy Tripartitumát? 

(Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
 
1. ……………………………,  2. …………………………………… 

4 pont  
 

6 pont  
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b) Hogyan kapcsolódott össze a Patrona Hungariae gondolatköre a jezsuiták 

megfogalmazásában a török veszedelemmel és protestantizmussal? (1 pont) 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

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

a) 1572-ben a pozsonyi királyválasztó gyűlésen kinek a kosztümében jelent meg Rudolf? 
 
Attila    I. István    Árpád 
 

b) Mi volt a németalföldi zászlók és II. Rákóczi Ferenc zászlajának felirata? 
 
Pro Patria et Libertate  Cum Deo pro Patria et Libertate Deus, Patria, Familia 
 
c) Kiről szólt a költő és hadvezér Zrínyi Miklós első műve? 
 
Mátyás királyról   dédapjáról, a szigetvári hősről Szent Lászlóról 
 
d) Hol fedezték fel először a Julianus barát baskíriai útjáról szóló dokumentumot? 
 
a Vatikáni Levéltárban a Bécsi Levéltárban  az Esztergomi Levéltárban 
 
e) Melyik család rezidenciája volt Sárváron, Sopronkeresztúron és Pottendorfban? 
 
Nádasdy   Pálffy     Esterházy 

 
 

 
 

2 pont  
 

5 pont  
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II. téma: Magyar politikai perek 1790-től 1840-ig 

 
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 szólásszabadságot 1840 után egészében véve a kormányzat is 
tiszteletben tartotta. 

  

b) 1840-ben Kossuth és Széchenyi megegyezett egy polytechnicum 
létrehozásáról. 

  

c) Kossuth a fogságban szüleinek csak a szolgálattevő tiszt 
jelenlétében írhatott levelet. 

  

d) József nádor az 1830-as évek elején a magyar liberálisokat nem 
tartotta Nyugat-majmoló felforgatóknak. 

  

e) Sándor Lipót nádor a feudális rendszer átalakítását javasolta I. 
Ferencnek. 

  

 
 

 
 
XVIII. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK 
Nevezze meg a szakirodalom alapján a leírásnak megfelelő személyt! (A keresztnevüket is 
adja meg!) (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 

a) Tábori lelkész, majd a lembergi egyetem természettan-tanára. 1791-től besúgó, de I. 
Ferenc már nem alkalmazza, s később átáll a radikális ellenzékiek oldalára. 1794-ben 
két titkos társaságot alapít: 
 

 …………………………………………… 
 

b) 1792-ben még a mérsékelt reformok híve, aztán élesen bírálja az illetékes rendi 
bizottság nevelésügyi elképzeléseit. 1793-ban a jakobinus alkotmányt fordította  
franciából:  

…………………………………………… 
 

c) Költő és dalíró, a Marseillaise magyarra fordítója, tíz évig raboskodott: 
 
…………………………………………… 
 

d) Az 1832-1836-os három országgyűlési ifjával színleg perbe fogott besúgó – 
felségsértésért – tíz évet kapott, de nem sokkal az ítélet után Bécsben álnéven hivatali  
alkalmazást nyert: 

 …………………………………………… 
 
 
 
XIX. PEREK 
Nevezze meg a leírásokban érintett vádlottakat! (Ha többről is szó lehet, elég egy személyt 
megneveznie a szakirodalom alapján.) (Azonos perben több, jól megnevezett vádlott esetén is 
1 pont jár.) (Elemenként 1-1 pont, összesen 5 pont.) 

5 pont  
 

4 pont  
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a) Torontál megyében egy mérnök, egy jegyző és egy ügyvéd nemzeti felkelésről 

ábrándozott az 1790-es években, s az Erdélyből Temesvár felé, állami jövedelmeket 
szállító gyorskocsit akarták kifosztani, de feljelentették egymást, s öt évig – a 
temesvári börtönben – várták az ítéletet:  
 
………………………………………….. 

 
b) A Bars megyei születésű ügyvéd szegénységben élt, szabadkőműves könyveket 

olvasott és röpiratokat szerkesztett, majd 1800-ban Pesten gyújtogatott. A három 
szervezkedő közül az egyik tag feljelentette társait, akiket 1802-ben ki is végeztek:  
 
………………………………………….. 
 

c) Az 1834. decemberi, szatmári megyegyűlésen elhangzott kijelentéséért fogták 
hűtlenségi perbe, s kiegészítették a vádat azzal, hogy a bűnös szervezkedésben részt 
vevő országgyűlési ifjakkal tartott kapcsolatot. Maga vezette a védelmét, de segített 
neki Deák és Kölcsey is. A három évig húzódó per után több évre ítélték: 

 
………………………………………….. 

 
d) 1836-ban szállították őket a katonai börtönbe, felségsértés címén emeltek ellenük 

vádat: a Társalkodási Egylet tagjaiként lengyel menekülteket láttak vendégül, lázító  
beszédeket tartottak. Több évi börtönbüntetést kaptak: 
 
………………………………………….. 

 
e) Wesselényi tanítványként lépett az országos politikába, érdekegyesítési programot 

hirdetetett, megfogalmazta a kötelező örökváltság gondolatát. Védekezése 
középpontjába azt állította, hogy nemes embert bírói ítélet nélkül csak felségsértés  
vádja esetén lehet fogva tartani:  
 
………………………………………….. 
 

 
 
 
XX. FOGALMAK 
Válaszoljon a szakirodalom alapján a kérdésekre! (Összesen 11 pont.) 
 

a) Mi a különbség a keresetlevél elleni perhalasztó és perdöntő kifogás között? 
(Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 

b) Mi a különbség a hűtlenségi és a becstelenségi per között a várható ítélet tekintetében? 
(Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

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

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

5 pont  
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c) Mi a különbség a felperes és az alperes között? (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
d) Sorolja fel a hűtlenségi per fontosabb elemeit! (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 
 
…………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
e) Általában hányszor válaszolt egymásnak a vád és a védelem? (1 pont) …………… 
 
f) Milyen esetben lehetséges az „előzetes letartóztatás”? (1 pont) 
 
…………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

a) Nagyjából mennyi volt a magyar jakobinus mozgalom tagjainak létszáma? 
 
200-300 fő    300-400 fő   400-500 fő 
 

b) Hol raboskodott Kossuth? 
 
a József laktanyában, Budán  a Károly kaszárnyában, Pesten Kufsteinben 
 

c) Nagyjából mennyi ideig tartották fogva Kossuthot? 
 
1 évig     2 évig     3 évig 
 

d) Melyik káté tartalmazta a Szabadság és Egyenlőség Társaságának programját?  
 
a Reformátorok Könyvecskéje  az Ember és Polgár Oktató Könyvecskéje 
 
  a Szabadság-Egyenlőség-Testvériség Könyvecskéje 
 

e) Ki és minek a kapcsán írta: „Példa kellett, hogy rettegjen az ország”? 
 

a magyar jakobinus mozgalom utáni megtorlás kapcsán Kazinczy Ferenc  
 
Kossuth letartóztatása után Wesselényi  Wesselényi letartóztatása miatt Metternich 
 
 

 

11 pont  
 

5 pont  
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III. téma: Az I. világháború utáni politikai, gazdasági és társadalmi változások 

lakóhelyemen a vereségtől a trianoni békekötésig 
 
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) Károlyi Mihály 1918. november 1-jén letette az esküt a királyra, 
de a tüntetések hatására másnap felmentését kérte esküje alól. 

  

b) 1918. novemberben IV. Károly lemondott a magyar trónról és az 
uralkodói jogok gyakorlásáról. 

  

c) 1918. november-decemberben több mint 1 millió katonát 
szereltek le Magyarországon. 

  

d) 1920-ban a nemzetgyűlésben lévő pártok képviselői - az 
államforma kérdésében - egyetértettek a királyság visszaállításában. 

  

e) 1919. júniusban a Magyarországi Szocialista Párt elfogadta 
egyesítését a Kommunisták Magyarországi Pártjával. 

  

 
 
 
 
 
XVIII. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK 
Nevezze meg a szakirodalom alapján a leírásnak megfelelő személyt! (Elemenként 1 pont, 
összesen 4 pont.) 
 

a) Az 1920-ban megválasztott nemzetgyűlésben az első magyar női képviselő: ………… 
 

b)  Az 1919-es szegedi kormány külügyminisztere: ……………………………………… 
 

c) A Vörös Hadsereg vezérkari főnöke, tényleges irányítója, már háborúban is kitűnt  
 
vezérkari ezredesként:………………………………………………………………… 
 

d) A magyar békedelegáció vezetője a párizsi béketárgyaláson: ………………………… 
 

 
 
 
 

XIX. FOGALMAK 
Határozza meg a szakirodalom alapján a kifejezések jelentését! (Elemenként 1 pont, 
összesen 5 pont.) 
 

a) fehér pénz: ……………………………………………………………………………. 
 

b) népbiztos: ……………………………………………………………………………... 
 
 
 

5 pont  
 

4 pont  
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c) „szabad királyválasztók”: ………………………………………………………….. 
 
d) szláv korridor: ……………………………………………………………………… 

 
e) lánchídi csata: …………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
XX. RÖVIDÍTÉSEK 
Adja meg a rövidítések jelentését! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 

a) MOVE: ………………………………………………………………………………. 
 

b) ÉME: …………………………………………………………………………………. 
 

c) ABC: …………………………………………………………………………………. 
 

d) KNEP: ……………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
XXI. KORMÁNYFŐK 
Nevezze meg, ki kapott miniszterelnöki megbízatást/alakított kormányt az alábbi 
időpontokban! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 

a) 1919. január 11.: ……………………………………………………………………… 
 

b) 1919. augusztus 1.: …………………………………………………………………... 
 

c) 1919. augusztus 7.: …………………………………………………………………... 
 

d) 1919. november 24.: …………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
XXII. IDÉZETEK 
Kiktől származnak az alábbi mondatok? (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 

a) „Ausztria-Magyarország népei részére, amelyeknek helyét a nemzetek között 
oltalmazni és biztosítani kívánjuk, meg kell adni az önálló fejlődés legszabadabb 
lehetőségét.” 
 
………………………………………….. 
 

b) „Nem kell hadsereg többé! Soha többé nem akarok katonát látni!” …………………… 
 

5 pont  
 

4 pont  
 

4 pont  
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c) „… a háború öt keserű esztendeje után a székely katonák nem mentek vissza családi 

tűzhelyükhöz, hanem a háború minden nyomorúságát átszenvedve, volt annyi 
lelkierejük, hogy ismét fegyvert fogjanak az egész ország ügyéért.” 

 
………………………………………………. 
 
d) „Tetemre hívom itt a Duna partján a magyar fővárost: ez a város megtagadta ezeréves 

múltját, ez a város sárba tiporta koronáját, nemzeti színeit, és vörös rongyokba 
öltözött.” 

 
………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 

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

 
a) Az 1919. márciusi törvény alapján a történeti Magyarország területén mennyi volt a 

választók aránya az összlakossághoz képest? 
 
50 %    60 %      70 % 
 
b) Mikor szólította fel Clemenceau a magyar miniszterelnököt, hogy küldje el a magyar 

békedelegációt Párizsba? 
 
1919. augusztus 1-jén   1919. november 24-én  1919. december 1-jén 
 
c) Mennyiben maximálta a magyar haderőt a trianoni békediktátum? 
 
35 000 főben    40 000 főben    50 000 főben 
 
d) Melyik párt szerezte a legtöbb mandátumot az 1920. januári, nemzetgyűlési 

választáson? 
 
a KNEP    az SZDP   a Kisgazdapárt 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 pont  
 

4 pont  
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PONTÖSSZESÍTŐ I. 

SZAKTANÁR TÖLTI KI! 
 

Kérdés 
száma 

Kérdés anyaga Adható 
pont 

Elért pont Felüljavítás

I. ÓKORI HELLÁSZ 4  
 

 

II 
 

KERESZTÉNYSÉG SZÜLETÉSE 4   

III. ISZLÁM 4  
 

 

IV. ANGOL RENDISÉG 4  
 

 

V. MAGYAR ŐSTÖRTÉNET 4  
 

 

VI. MAGYAR URALKODÓK  4  
 

 

VII. REFORMÁCIÓ 4  
 

 

VIII. KORA ÚJKORI GAZDASÁG 4  
 

 

IX. VÁRHÁBORÚK, 
TÖRÖKELLENES HARCOK 

5  
 

 

X. HÁROMRÉSZRE SZAKADT 
MAGYARORSZÁG 

3   

XI. FOGALOMAZONOSÍTÁS/ 
REFORMKORI KULTÚRA  

4/3   

XII. ÚJKORI DEMOGRÁFIA/ 
KOSSUTH LAJOS 

5/5  
 

 

XIII. KORA ÚJKORI MAGYAR 
TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK/ 
MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁG 

5/6  
 

 

XIV. ERDÉLYI MŰVELŐDÉS / 
NÉMET IPARI FORRADALOM 

5/5   

XV. URBÁRIUM / I. 
VILÁGHÁBORÚELŐZMÉNYEI 

5/5   

XVI. OROSZ TERJESZKEDÉS / I. 
VILÁGHÁBORÚ 

6/6   

 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  
4   

XIX. OSZMÁN 
TERJESZKEDÉS  

4   

XX. FOGALMAK 4   
XXI. TELEPÜLÉSEK 6   
XXII. VÉDELEM  2   
XXIII. FELELETVÁLASZTÁS 5   

XVII. – XXIII. Összesen 30  
 

 
    

A MÁSODIK TÉMÁT VÁLASZTÓK  
Kérdés  
Száma 

Kérdés anyaga Adható 
pont 

Elért 
pont 

 

XVII. IGAZ-HAMIS 5   
XVIII. TÖRTÉNELMI 

SZEMÉLYISÉGEK  
4   

XIX. PEREK 5   
XX. FOGALMAK 11   
XXI. FELELETVÁLASZTÁS 5   

XVII. – XXI. Összesen 30  
 

 

A HARMADIK TÉMÁT VÁLASZTÓK  
Kérdés  
száma 

Kérdés anyaga Adható 
pont 

Elért 
pont 

 

XVII. IGAZ-HAMIS 5   
XVIII. TÖRTÉNELMI 

SZEMÉLYISÉGEK  
4   

XIX. FOGALMAK 5   
XX. RÖVIDÍTÉSEK 4   
XXI. KORMÁNYFŐK 4   
XXII. IDÉZETEK 4   
XXIII. FELELETVÁLASZTÁS 4   

XVII. – XXIII. Összesen 30  
 

 

 Mindösszesen 
 

   

 
…………………………………  …………………………………  

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