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TÖRTÉNELEM 
 

Javítási-értékelési útmutató 
 

Közös feladatok 

 

I. (Összesen 4 pont.) 

a) (Elemenként 0,5-0,5, összesen 2 pont.) 

Források A B C D 

Helyszínek sorszáma 2. 4. 5. 1. 

b) 

1. Periklészt 15 éven át / rendszeresen megválasztották sztratégosznak / Periklész tekintélye / 

retorikai képességei segítségével befolyásolta a népgyűlést. (A válasz más, tartalmilag helyes 

megfogalmazásban is elfogadható.) (1 pont) 

2. Bevezették a napidíjat pl. az esküdtszéken való részvételért. (A válasz más, tartalmilag 

helyes megfogalmazásban is elfogadható.) (1 pont) 

 

II. (Elemenként 1-1, összesen 4 pont.) 

1. c  

2. c  

3. a  

4. c  

 

III. (Összesen 4 pont.) 

a)(Elemenként 0,5-0,5, összesen 2 pont.) 

Állítás Kép(ek) betűjele 

Az iszlám saját magát a zsidó-keresztény kinyilatkoztatások 

betetőzésének tartja. 

A, B 

Az iszlám támaszkodott a monoteizmus előtti arab vallási 

hagyományokra is. 

C 

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

b.) Az iszlám nem ismeri el Jézus isteni mivoltát. / A kereszténység Jézust Istennek, az iszlám 

pedig egy emberi prófétának tartja. (1 pont) 

c) A mekkai zarándoklat (haddzs). (1 pont) 

(A válaszok más megfogalmazásban is elfogadhatók.) 

 

IV. (Összesen 4 pont.) 

a) 1. A nemesség fizette (a királynak) (0,5 pont),  

2. (ezzel) a személyes hadba vonulást váltotta meg. (0,5 pont) 

b). A parlament. (1 pont) 

c) papság/egyház, nemesség, (városi) polgárság (Három elem 1 pont, 0,5 pont nem adható.) 
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d) Az adóbevételekből a király zsoldoshadsereget (és fizetett hivatalnokokat) tartott fenn. / A 

konfliktusok rendezésének megteremtődtek az intézményes fórumai. / Az ellenőrzött hatalom 

kiszámíthatóbban működött. / A közös döntések végrehajtását egyszerűbb kikényszeríteni. 

(A válaszok más megfogalmazásban is elfogadhatók.) (1 pont) 

 

V. (Összesen 4 pont.) 

1. Etelköz (1 pont) 

2. kettős fejedelemség (1 pont) 

3. bizánciak(at) (1 pont) 

4. A nomád életmódot folytatóknál a háziipari tevékenység korlátozott volt/ alig állítottak elő 

piaci árucikkeket. (A válasz más megfogalmazásban is elfogadható.) (1 pont) 

 

VI. (Összesen 4 pont.) 

a) 1. II. András  2. IV. Béla  3. I. Károly / Károly Róbert  

4. Hunyadi Mátyás / I. Mátyás (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 

b) (ország)bárók/ zászlósurak (1 pont) 

c) Országos tisztségeket birtokoltak.; Jelen lehettek a királyi tanácsban.; Bandériummal 

rendelkeztek.; Familiárisaik voltak. (A felsorolt négy válasz közül bármelyik kettő, bármilyen 

sorrendben elfogadható. A válaszok más – szakszerű megfogalmazásban is elfogadhatóak.) 

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

 

VII. (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) reneszánsz 

b) Szent Péter-bazilika 

c) A pápai hatalom tagadását/ elvetését. (A válasz más megfogalmazásban is elfogadható.) 

d) 1.  

 

VIII. (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) manufaktúra 

b) ültetvényes gazdálkodás/ ültetvényes nagybirtok/ ültetvény 

c) világkereskedelem / világgazdaság 

d) vetésforgó 

 

IX. (Összesen 5 pont.) 

a) 1552, 1566 (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 

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

A forrás 

betűjele 

A forrásban szereplő vár 

(település) neve 

Sorszáma a 

térképvázlaton 

A) Szigetvár 1. 

B) Buda 3. 

C) Eger 5. 

c) Hódoltság (1 pont) 

 

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

Állítás Igaz Hamis 

a) A magas hadi kiadások közti különbség alapvető oka, hogy 

Magyarország ütközőterület volt két birodalom között. 
X X* 

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

hadi kiadásokhoz. 
X  

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

d) A Habsburgok Buda eleste után abszolutista kormányzást vezettek be 

Magyarországon, ami megnövelte kiadásaikat. 
 X 

e) A bécsi udvar a XVI. század második felében a teljes magyar 

nemesség megadóztatásával növelte bevételeit, hogy fedezni tudja a 

kiadásokat. 

 X 

f) A drinápolyi béke és a tizenöt éves (hosszú) háború kirobbanása 

közötti közel negyed században a korábbiaknál alacsonyabb szinten 

stagnáltak a hadi kiadások.  

 X 

 

* Az a) állítás értelmezhetőségének nehézsége miatt a versenyző a választól függetlenül 

kapja meg a 0,5 pontot. 
 

 

Feladatok a rendes érettségi vizsga évét közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére 

XI. (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) közvetlen demokrácia  

b) felvilágosult abszolutizmus 

c) merkantilizmus 

d) vallási türelem 

 

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

a) Demográfiai robbanás/forradalom, népességrobbanás/forradalom 

b) A XVIII. században. 

c) A Föld túlnépesedésétől. (A tartalmilag helyes válasz más megfogalmazásban is 

elfogadható) 

d) 1. A népesség növekedése nem folyamatos, a növekedés leállt. (A tartalmilag helyes válasz 

más megfogalmazásban is elfogadható. A két elem sorrendje felcserélhető.) 

2. A gazdaság növekedése lépést tartott a népesség növekedésével.  (A tartalmilag helyes 

válasz más megfogalmazásban is elfogadható. A két elem sorrendje felcserélhető.) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a) Kolozsvár 

b) Hollandia protestáns többségű ország volt/szívesen látták a protestáns diákokat. (Más, 

hasonló tartalmú helyes válasz is elfogadható) 

c) Bethlen Gábor 

d) Gyulafehérvár  

e) A reformáció támogatta az anyanyelvű kultúrát/ lerakta az anyanyelvű művelődés alapjait/ 

A tudomány, az iskoláztatás fontosságát tükrözi. (Más, hasonló tartalmú helyes válasz is 

elfogadható) 

 

 Település Térképen 

sorszáma 

a) Pozsony 8. 

b) Trencsény 4. 

c) Nagyszombat 6. 

d) Szatmár 9. 

e) Karlóca 10. 
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XV. (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

a) A munkaerőhiány következtében a birtokosok igyekeztek megtartani jobbágyaikat. (A 

tartalmilag helyes válasz más megfogalmazásban is elfogadható)  

b) 1. A telki állomány csökkent/ A földesurak a telki állomány egy részét elvették/növekedett 

a majorság. (1 pont) 

    2. Robot növekedett. (1 pont) 

 

c) A növekvő majorsági földek több robotot követeltek. (A tartalmilag helyes válasz más 

megfogalmazásban is elfogadható)  

d) Az állami adóalap védelme. (Más, hasonló tartalmú helyes válasz is elfogadható.) 

 

XVI. (Összesen 6 pont.) 

a) 1. Balti-tenger – Svédország  

    2. Fekete-tenger – Oszmán Birodalom (Az 1. és 2. válasz felcserélhető.) (Elemenként 0,5-

0,5, összesen 2 pont.)  

b) Kaput nyitni nyugatra/ kereskedelmi összeköttetés biztosítása. (Tartalmilag más helyes 

válasz is elfogadható.) (1 pont) 

c) Kelet: Aranyhorda/tatárok/Kazanyi és Asztrahányi Kánság (0,5 pont) 

    Nyugat: Lengyelország (0,5 pont) 

d) A régi szokások letörése/a reformok ellenzőinek háttérbe szorítása/ európai minták 

követése (Tartalmilag más helyes válasz is elfogadható.) (1 pont) 

e) Európai viselet elterjesztése/ Kaftánviselet tiltása/ mesteremberek behívása/ matematika 

vizsga stb. (Tartalmilag más helyes válasz is elfogadható.) (1 pont) 

 

Feladatok a rendes érettségi vizsga évében tanulók részére 

XI. (Elemenként 1, összesen 3 pont.) 

a) Magyar Nemzeti Múzeum/Nemzeti Múzeum 

b) Nemzeti Színház 

c) Nemzeti Casino/ Kaszinó 

 

XII (Összesen 5 pont.) 

A) 

1. népképviseleti országgyűlés (0,5 pont) 

2. a horvát kérdés/Jelačić fegyverkezése/ szerb fenyegetés (1 pont) 

3. a Piemont által kirobbantott háború/ Lombardiai katonai helyzet (1 pont) 

B)  

1. pénzügyminiszter/kereskedelemügyi miniszter (0,5 pont) 

2. „Kossuth-bankó”(0,5 pont) 

C) 

1. Windisch-Grätz hadai megszállták Pestet (1849 január) (0,5 pont) 

2. hadügy és pénzügy (Elemenként 0,5-0,5, összesen 1 pont.) 

 

XIII. (Összesen 6 pont.) 

(Igaz-hamis elemenként 0,5-0,5, összesen 3 pont.) 

ÁLLÍTÁS IGAZ HAMIS 

1, A zsidóság teljes egyenlősítésének folyamata 1867-ben zárult le.  X 

2, 1848-ban a zsidóság nem bírt választójoggal. X  

3, A XX. század fordulóján Magyarországon lehetséges volt a zsidó és 

nem zsidó személy házassága. 

X  

4, A reformkorban a zsidók számára is lehetségessé vált a közhivatalok 

betöltése. 

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

kikeresztelkedtek. 

 X 

6, A dualizmus korában a zsidóság létrehozhatott saját oktatási 

intézményeket. 

X  

2, emancipáció (1 pont) 

3, a, dzsentri/gentry/köz/kisnemesség (1 pont) 

    b, antiszemitizmus (1 pont) 

 

XIV. (Összesen 5 pont.) 

1. Ruhr-vidék/ Rajna-vidék (1 pont) 

2. szénmezők, vasút, vízi utak, közút stb. (Három helyes elem együtt 1 pont, 0,5 pont nem 

adható.) 

3. látványos üzemcsarnokok (acél és üvegszerkezetek), megnövekedett méretek, 

tömegtermelés, automatizálódó gyártási folyamatok, munkástömegek befogadására alkalmas 

terek stb. (Tartalmilag más helyes válasz is elfogadható.) (Helyes elemenként 1-1, összesen 2 

pont.) 

4. gyarmatosítás, világ újra felosztása, birodalomépítés, fegyverkezési verseny stb..  

(Tartalmilag más helyes válasz is elfogadható.) (1 pont) 

 

XV. (Összesen 5 pont.) 

1. „hármas szövetség”/Németország Olaszország és a Monarchia szövetségkötése: 1882 (0,5- 

0,5 pont) 

2. angol-francia antant 1904 (0,5- 0,5 pont) 

3. angol-orosz antant  1907 (0,5- 0,5 pont) 

4. Oroszország és Franciaország (0,5- 0,5 pont) 

5. Németország (1 pont) 

 

XVI. (Összesen 6 pont.) 

1. Szarajevó, Év: 1914., Hónap: június, Nap: 28. (Elemenként 0,5-0,5, összesen 2 pont.) 

2. állóháború/állásháború/lövészárkokban folyó harcok stb. (0,5 pont) 

3. keleti front/ galíciai frontszakasz (1 pont) 

4. oroszok, németek és a Monarchia/Ausztria-Magyarország csapatai (0,5- 0,5 pont, összesen 

1,5 pont.) 

5. az olasz front (0,5 pont) 

6. Olaszország a Hármas Szövetség tagja volt/ Olaszország semlegességet ígért 

/Olaszországot titkos egyezménnyel nyerte meg az antant stb. (Tartalmilag más helyes válasz 

is elfogadható.) (0,5 pont) 
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Javítási-értékelési útmutató 
SZAKIRODALMI MEGOLDÁSOK 

 

I. téma: Középkori magyar uralkodók emlékezete a kora újkori Magyarországon 

 

XVII. IGAZ-HAMIS (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

a) hamis 

b) igaz 

c) igaz 

d) igaz 

e) hamis 

 

XVIII. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) (Szent) László 

b) Esterházy Miklós 

c) Mossóczy Zakariás 

d) Zrínyi Miklós 

 

XIX. OSZMÁN TERJESZKEDÉS (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) 1543 

b) 1543 

c) 1552 

d) 1566 

 

XX. FOGALMAK (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) rendi gyűlés/országgyűlés 

b) (nyugati) egyetemre járás 

c) tartományi gyűlés (a Német-római Birodalomban) 

d) birodalmi gyűlés (a Német-római Birodalomban) 

 

XXI. TELEPÜLÉSEK (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 

a) Mariazell 

b) Oravka/Orawka 

c) Pannonhalma 

d) Pozsony 

e) Bécs 

f) Nagyszombat 
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XXII. VÉDELEM (Összesen 2 pont.) 

a) magyar és horvát (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 

b) (A XVII. század elején azt fogalmazták meg a jezsuiták, hogy) Magyarországot 

azért sújtja (már egy évszázad óta) a török veszedelem, mert az ország lakói a 

protestantizmus térnyerésével eltávolodtak az igaz hittől, nem tisztelik Szűz 

Máriát / a szenteket. (A Patrona Hungariae középkori gondolatköre a 

magyarországi ellenreformáció és katolikus megújulás részévé vált.) (1 pont) 

 

XXIII. FELELETVÁLASZTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

a) Attila 

b) Cum Deo pro Patria et Libertate 

c) Szent Lászlóról 

d) a Vatikáni Levéltárban 

e) Nádasdy 

 

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

 

XVII. IGAZ-HAMIS (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

a) igaz 

b) hamis 

c) igaz 

d) igaz 

e) hamis 

 

XVIII. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) Martinovics Ignác 

b) Hajnóczy József 

c) Verseghy Ferenc 

d) Lapsánszky János 

 

XIX. PEREK (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

a) Four János vagy Győrffy József vagy Kraudy Pál 

b) Zsarnóczay/Jakál János vagy Mikola István vagy Kiss Károly 

c) Wesselényi Miklós 

d) Lovassy László vagy Lovassy Ferenc vagy Tormássy János vagy Lapsánszky 

János 

e) Kossuth Lajos 

 

XX. FOGALMAK (Összesen 11 pont.) 

a) A perhalasztó kifogással formai hiba esetén lehet élni (1 pont), (amíg érdemi 

tárgyalásba nem bocsátkoztak). A perdöntő kifogás az ügy lényegét érintette, s 

ha jogosnak bizonyult, véget vetett az eljárásnak (1 pont).  

b) A hűtlenségi (hazaárulási) perben a vádlottakra elítélésük esetén fej- és 

jószágvesztés vár (1 pont). A becstelenségi per következménye a politikai 

jogok elvesztése lehet (1 pont). 

c) A felperes a vád (1 pont), az alperes a védelem (1 pont) megszemélyesítője. 

d) A hűtlenségi vádemelésre (1 pont), a védelem elleniratot szerkeszt (1 pont), 

írásos „szóváltásokra” (allegationes) kerül sor (1 pont). Végül a bíróság dönt (1 

pont). (A négy megnevezett elemből bármelyik háromért jár a 3 pont.) 

e) háromszor (1 pont) 

f) Előzetes letartóztatás csak felségsértés (csupán polgári hatóság, megye) útján 

eszközölhető. (1 pont) 
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XXI. FELELETVÁLASZTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

a) 200-300 fő 

b) a József laktanyában, Budán 

c) 3 évig 

d) az Ember és Polgár Oktató Könyvecskéje 

e) a magyar jakobinus mozgalom utáni megtorlás kapcsán Kazinczy Ferenc 

 

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

lakóhelyemen a vereségtől a trianoni békekötésig 

 

XVII. IGAZ-HAMIS (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

a) igaz 

b) hamis 

c) igaz 

d) igaz 

e) hamis 

 

XVIII: TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) Slachta (Schlachta) Margit 

b) Teleki Pál 

c) Stromfeld Aurél 

d) Apponyi Albert 

 

XIX: FOGALMAK (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

a) 1918-ban a (25 és 200 koronás) papírpénz egyik oldala üresen, fehéren maradt. 

A fedezetlen papírpénzt nehezebben fogadták el (a régi bankókat kék pénznek 

hívták. A munkások és alkalmazottak az új, fehér pénzben kapták 

juttatásaikat). (1 pont) 

b) A Forradalmi Kormányzótanács tagjai, a miniszteri feladatokat látták el. (1 

pont) 

c) Azok a királypártiak, akik elfogadták IV. Károly lemondását (mert a 

Monarchia felbomlásával és IV. Károly 1918. novemberi nyilatkozatával a 

Habsburg-ház trónörökletességi joga elvesztette érvényességét). Az ideiglenes 

államfőt nem a Habsburgok közül akarták választani. (1 pont) 

d) Az utódállamok elképzelései között szerepelt egy Pozsonyt és Zágrábot 

összekötő szláv „folyosó”. (1 pont) 

e) 1918. október 28-án a Pestről Budára vonuló, (József főhercegtől) Károlyi 

Mihály miniszterelnöki kinevezését követelő tömeget a rendőrség fel akarta 

tartóztatni a Lánchídon. (A lövöldözés és a kardlapozás közben többen 

megsebesültek, hárman meghaltak.) (1 pont) 

 

XX. RÖVIDÍTÉSEK (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) Magyar Országos Véderő Egylet 

b) Ébredő Magyarok Egyesülete 

c) Antibolsevista Comité / Magyar Nemzeti Bizottság 

d) Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja 

 

XXI. KORMÁNYFŐK (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) Berinkey Dénes 

b) Peidl Gyula 

c) Friedrich István 

d) Huszár Károly 
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XXII. IDÉZETEK (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) Wilson 

b) Linder Béla 

c) Károlyi Mihály 

d) Horthy Miklós 

 

XXIII. FELELETVÁLASZTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) 50 % 

b) 1919. december 1-jén 

c) 35 000 főben 

d) Kisgazdapárt 

 


