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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 Róma történetével kapcsolatos. 

Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Összesen 4 pont.) 

 

„Róma városát kezdetben [a]-ok kormányozták. A szabadságot és consulságot Lucius Brutus 

intézményesítette. A dictatori tisztet időhöz kötve viselték; […]  nem volt […] Sullának hosszú 

az uralma, és Pompeiusnak s Crassusnak a hatalma gyorsan Caesarra, Lepidus és Antonius 

fegyveres ereje Augustusra szállott, ki a polgárviszályokban kimerült birodalmat […]  

főhatalma alá fogadta.” (Tacitus) 

 

a) Mely tisztség / cím megnevezése hiányzik a forrás [a] betűvel jelölt részéből? (1 pont) 

…………………………………………………. 

 

b) Mely államforma bevezetésére utal a forrás aláhúzott része? (1 pont) 

…………………………………………………. 

 

c) Mennyi időben maximálták a dictatori tisztség betöltését? (1 pont) 

…………………………………………………. 

 

d) Melyik állítás igaz a forrás harmadik mondatában szereplő személyekre? Karikázza 

be a helyes állítás sorszámát! (0,5 pont) 

1. Mindegyikük megkapta az „örökös dictator” címet. 

2. Hadseregükre támaszkodva váltak a politikai élet jelentős szereplőivé. 

3. Egyikük uralma sem tartott tovább egy évtizednél.  

4. Mindenki tagja volt közülük valamelyik triumvirátusnak. 

 

e) Milyen hosszú időszakot tekint át a római történelemből az idézett forrásrészlet? 

Karikázza be a helyes válasz sorszámát! (0,5 pont) 

1. Kevesebb mint egy évszázadot. 

2. Körülbelül 500 évet.   

3. Nagyjából 700-750 évet. 

4. Több mint egy évezredet. 

 

 

  

4 pont 
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II. A feladat a kereszténység ókori és kora középkori történetével kapcsolatos. 

Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Összesen 4 pont.) 

A) „Azt tartjuk […], hogy az ember hit által igazul meg, a törvény [a zsidók ősi törvényei] 

cselekedetei nélkül. Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a 

pogányoké is.  

[…] aki […] ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen; […].Adjátok meg 

mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a 

vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel: a tiszteletet.” (levél) 

B) „Mihelyt tehát az elöljáró valamit parancsol, azon szent szolgálat miatt, melyet fogadtak, 

valamint a pokoltól való félelem és az örök élet dicsősége miatt, mintha csak isteni parancs 

volna, késlekedést ne ismerjenek a cselekvésben […]. Akiket az örök élet elnyerésére sarkall a 

szeretet, a szoros utat választják […]. Mivel nem a saját fejük szerint élnek, […] hanem másnak 

az ítélete és parancsa szerint járnak, monostorban élik le életüket, és azt kívánják, hogy apát 

legyen fölöttük.” (szabályzat) 

C) „Romboltasd le a bennük [a pogány templomokban] lévő bálványokat, de a templomokat 

mosdasd tisztára szenteltvízzel, és emeltess bennük oltárokat […]. Ezentúl ne áldozzanak 

állatokat az ördögnek, de vágjanak le marhát és fogyasszák el Isten dicsőségére […].” 

(I. Gergely pápa utasítása az angliai térítő útra induló szerzeteseknek, VI. század vége)  

D) „ […] úgy döntöttünk, hogy mindenekelőtt és elsősorban olyan rendeleteket bocsátunk ki, 

amik biztosítják az istenség iránti tiszteletet és imádást, azaz hogy megadjuk a keresztényeknek 

és mindenkinek azt a szabad választást, hogy azt a vallást kövesse, amelyiket akarja, úgyhogy 

bármelyik istenség vagy mennyei hatalom jóakarattal lehessen irántunk és mindenki iránt, aki 

hatalmunk alatt él.” (uralkodói rendelet) 

a) Nevezze meg az A), B) és D) betűjelű források szerzőit! (Elemenként 0,5 pont.) 

 

A) ………………………………………………… 

B) ………………………………………………… 

D) ………………………………………………… 

 

b) Tegye időrendbe a forrásokat keletkezésük ideje szerint! Írja a következő táblázatba a 

források betűjelét! A legkorábbival kezdje! (Helyes sorrend 1 pont, 0,5 pont nem adható.) 

1. 2. 3. 4. 

    

c) Nevezze meg egyetlen szóval azt az erényt, amelyet az A) és B) betűjelű forrás szerzője 

is elvárt követőitől! (0,5 pont) 

 

………………………………………………… 

 

d) Kiket nevez pogányoknak az A), illetve a C) betűjelű forrás? (Elemenként 0,5 pont.) 

 

A) ……………………………………………………………………………………. 

 

C) ……………………………………………………………………………………. 

4 pont 
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III. A feladat a középkori és kora újkori építészeti stílusokhoz kapcsolódik. 

Írja a táblázat megfelelő mezőjébe a képeken látható templomok jellemző stílusát és 

az adott képhez tartozó leírás sorszámát! Egy leírás kimarad. (Elemenként 0,5 pont, 

összesen 3 pont.) 

 

 

 

Leírások: 

 

1. A párizsi Sorbonne egyetem templomát az egyetem épületeinek felújításakor emelték, 

Richelieu bíboros utasítására. Díszes, mozgalmas homlokzata korabeli római templomok, 

elsősorban a jezsuita rend tulajdonában álló Il Gesù mintáját követte.  

2. A speyeri dóm építését, majd kibővítését német-római császárok kezdeményezték, a 

templom méretei az ő hatalmi igényeiket tükrözték az invesztitúra harc kibontakozásának 

időszakában. Ez volt a középkor első olyan jelentősebb építkezése, ahol félköríves kőboltozatot 

alkalmaztak.   

  

A) 

 

B) 

 

 

C) 

 

A képek forrásai: 

https://www.dombauverein-

speyer.de, 

https://commons.wikimedia.org/wiki 

 

https://www.dombauverein-speyer.de/fileadmin/_processed_/9/e/csm_Dom_Rekonstruktion_c02110_col.2700_1__0802fa2c65.jpg
https://www.dombauverein-speyer.de/fileadmin/_processed_/9/e/csm_Dom_Rekonstruktion_c02110_col.2700_1__0802fa2c65.jpg
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3. A velencei San Pietro di Castello-templom építése a középkor utolsó századában kezdődött 

és a kora újkorban folytatódott. Évszázadokon át a városállam székesegyháza volt. Ókori görög 

mintát követő, egyszerű, letisztult homlokzattal építették különálló harangtoronnyal. 

4. A kölni dóm építése évszázadokon át tartott, de stílusát leginkább az határozta meg, hogy 

mintájául egy XIII. században épített franciaországi katedrális szolgált. Üvegablakai a 

legnagyobbak közé tartoztak a korabeli Európában.  

A kép 

betűjele: 
A stílus megnevezése: A leírás sorszáma: 

A)   

B)   

C)   

 

3 pont 
 

 

IV. A feladat Magyarország Árpád-kori társadalmával kapcsolatos. 

Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! 

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

 

Nevezze meg a táblázat betűkkel jelölt mezőiből hiányzó társadalmi rétegeket! 

A felsorolt szakkifejezések közül válasszon! Három szakkifejezés kimarad.  

Szakkifejezések: bárók, dzsentrik, hospesek, hűbéresek, jobbágyok, patríciusok, szerviensek, 

várjobbágyok.  

A világi társadalom fő rétegei az Árpád-korban 

XI. SZÁZAD XIII. SZÁZAD ELEJE XIII. SZÁZAD VÉGE 

előkelők   d) 

vitézek  b) nemesek 

a) 
 

 

e) várnépek 
 

rabszolgák ––– 

––– c) polgárok 

 

a) ………………………………………….           d) …………………………………………. 

 

b) ………………………………………….           e) …………………………………………. 

 

c) …………………………………………. 
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Nevezze meg azokat a XIII. század eleji társadalmi rétegeket, amelynek tagjaira 

vonatkoznak az alábbi forrásrészletek! Az előző feladatrészben szereplő társadalmi rétegek, 

csoportok közül válasszon! 

 

f) „Úgyszintén semmiféle adót, sem „szabad dénárokat” nem fogunk szedetni a […] birtokai[k] 

után, sem az ő házaikba nem szállunk, hacsak nem hívnak bennünket.” (Aranybulla) 

 

…………………………………………. 

 

g)) „Azt is elrendeljük, hogy ha mi vagy a mi utódaink közül valaki valamely időben ezen 

rendelkezések ellen akarna cselekedni, […] a jelenben és a jövőben mindörökké 

szabadságukban álljon, hogy a hűtlenség vétke nélkül nekünk és a mi utódainknak 

ellenállhassanak és ellentmondhassanak.” (Aranybulla) 

 

…………………………………………. 

 

h) „[…] lábaink elé járulván alázatosan könyörögvén térdre borulva elpanaszolták nekünk 

sérelmeiket, hogy ama szabadságokat, amellyel nagyatyánk, a legkegyelmesebb Géza király 

behívta őket [Erdélybe], teljességgel elveszítették volna, ha királyi felségünk megszokott 

kegyességének tekintetét reájuk nem veti […]. [Népük] a székelyek földjével […] együtt egy 

nép legyen, és egy bíró alá számláltasson […].” (II. András oklevele, 1224)  

 

…………………………………………. 

4 pont 
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V. A feladat Hunyadi Mátyás uralkodásával kapcsolatos. Oldja meg a feladatokat a 

forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

 

Uralkodói jövedelmek 1453 és 1475 körül, arany forintban és a jövedelmek 

százalékában 

jövedelemfajták jövedelemforrások 1453 körül 1475 körül 

 

a) 

bányászat és pénzverés 26 000 (4 %) 60 000 (10 %) 

sómonopólium 125 000 (51 %) 80 000 (13 %) 

vámok 12 000 (5 %) 50 000 (8 %) 

 

adók 

jobbágyok adója 40 000 (16 %) 385 000 (61 %) 

városok és zsidók adója 11 000 (5 %) 26 000 (4 %) 

különleges jogállású csoportok 

adója 

29 000 (12 %) 27 000 (4 %) 

Gyöngyössy Márton A magyar pénzverés kezdetei 

a) Mely szakkifejezés hiányzik a táblázat a) betűvel jelzett mezőjéből?  

 

………………………………………………… 

 

b) Mátyás mely gazdasági intézkedései idézték elő annak a jövedelemforrásnak a 

növekedését, amelynek összege a legjelentősebb mértékben változott? 

Két intézkedést írjon! 

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

c) Nevezzen meg egy olyan jövedelemfajtát, amely nem szerepel a táblázatban, mert nem 

volt jelentős vagy nem volt rendszeres! 

 

 ………………………………………………………………………… 

4 pont 
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VI. A feladat a középkori településekre vonatkozik.  Rendelje a forrásokhoz a térképen 

sorszámmal jelzett, megfelelő helyszínt! Négy helyszín kimarad. 

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

 

A) „Végezzétek el a zarándoklatot és a kis zarándoklatot Allahnak! Ha akadályozva lennétek, 

akkor engesztelésképpen ajánljatok fel áldozati állatot, ami könnyen előteremthető nektek!” 

(Vallási előírás) 

 

A zarándoklat célállomásának sorszáma: …….. 

 

B) „Rajtunk az egész Nyugat szeme, bármily méltatlanok vagyunk is erre. Rajtunk és Szent 

Péteren, az apostolok fejedelmén […], akit a Nyugat minden királysága úgy tisztel, mintha 

maga Isten lenne a földön.” (Középkori levél) 

 

A levélíró székhelyének sorszáma: …….. 

 

C) „Akkor egyes szaracénok, arabok és etiópok Dávid várába menekültek, mások viszont az 

Úr és Salamon templomába zárkóztak. E templom csarnokaiban is hevesen küzdöttek velük.” 

(Krónika) 

 

Az ostromlott város sorszáma: …….. 

 

D) „A herceg jelenlétében […] Rouen érseke […] ismertette a három renddel a király foglyul 

ejtésének történetét […] A (rendi gyűlésbe) küldöttek – mindhárom rendből összesen körülbelül 

ötven – […] kijelentették neki, hogy a király az elmúlt időben rosszul kormányozta az 

országot.” (Krónika az 1358-as év eseményeiről) 

 

A foglyul ejtett király székhelyének és az említett gyűlés – az események idején éppen 

idegen uralom alatt álló – helyszínének sorszáma:  …….. 

 

E) „Minthogy tanácskozást és értekezést kívánunk tartani a grófokkal, bárókkal […], 

meghagyom nekik, hogy […] jelenjenek meg előttünk a Westminsterben. […] A nevezett 

grófságból két lovagot, ugyanazon grófság minden városából két városi polgárt […] 

válasszanak ki, és a jelzett napra és helyre küldjenek el.” (Királyi parancs) 

 

Az összehívott gyűlés helyszínének és a király székhelyének sorszáma: ….… 
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F) „Kies székvárosunkban […] létrehozunk, elrendelünk és újonnan megalapítunk egy 

egyetemet, hiszen ez a város mind a föld termésének gazdag voltával, mind a hely 

kellemességénél fogva teljes mértékben hasznosan alkalmas ilyen nagy feladatra.” 

(Luxemburgi IV. Károly rendelete, 1348) 

 

Az egyetemalapítás helyszínének sorszáma: …… 

 

G) „ […] kiknek hajóhadát használták (a keresztesek), különösen törekedtek arra, részint az 

ígért pénz reményében […], részint pedig azon okból is, mert ez a város bízott hajói nagy 

számában, hogy a vezetést és az uralmat ezen az egész tengeren saját részükre igényelték.” 

(Krónika) 

 

A tengeri uralomra törő város sorszáma: ….… 

 

H) „A janicsárok, majd nyomukban a többi seregrészek rövidesen úgy zúdultak be a városba, 

mint a vízáradat.” (II. Mohamed tettei) 

 

Az ostromlott város sorszáma: …….. 

 

 
 

 

 

 

  

4 pont 
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VII. A feladat a XVI. század felekezeti viszonyaihoz kapcsolódik. Oldja meg a feladatokat 

a források és saját ismeretei alapján! (Összesen 4 pont.) 

A) „Hogy a vallásszakadás dolgában a béke […] létrejöjjön, […] sem mi a római császári 

felség, sem a szent birodalom választófejedelmei, fejedelmei és rendjei a birodalmi rendek 

közül senkit az [1.] vallás, tanítás okából vallása és hite miatt erőszakos módon meggyőzni, 

megsérteni, vele hatalmaskodni, vagy más módon lelkiismerete, tudása és akarata ellenére ettől 

a […] hittől, amint ezek fejedelemségeinkben, tartományainkban és uradalmainkban jelenleg 

érvényben vannak vagy lesznek, elkényszeríteni, vagy ugyanezért bántalmazni vagy gyalázni 

nem fogunk.” (Az augsburgi vallásbéke, 1555) 

 

B) „Elrendeljük, hogy a [2.] vallás engedélyeztessék és helyreállíttassék királyságunk és 

fennhatóságunk alatt álló országok valamennyi helyén és helységében, ahol gyakorlása 

megszakadt. […] Megengedjük a [3.] vallás híveinek, hogy királyságunk és fennhatóságunk 

alatt álló országok valamennyi városában és helységében élhessenek és tartózkodhassanak, 

anélkül hogy kikérdeznék, megnyomorítanák, bántanák őket. […] Ugyancsak megengedjük a 

[3.] vallás híveinek vallásuk gyakorlatát és a gyakorlat folytatását a fennhatóságunk alatt álló 

mindazon városokban és helységekben, ahol vallásukat bevezették és nyilvánosan gyakorolták. 

A leghatározottabban tilalmazzuk a mondott vallás híveinek vallásuk mindennemű gyakorlatát 

[…] királyságunkban, kivéve a jelen ediktum által engedélyezett és kijelölt helyeken.” (A 

nantes-i ediktum, 1598) 

 

C) „Midőn helyükön az prédikátorok az evangéliomot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme 

szerént, és az község ha venni akarja, jó, ha nem penig, senki kénszerítéssel ne kénszerítse az ü 

lelke azon meg nem nyugodván, de oly prédikátort tarhasson, az kinek tanítása ő nékie tetszik.” 

(A tordai országgyűlés határozata, 1568) 

 

a) Nevezze meg a forrásokban sorszámokkal jelölt felekezeteket! 

(Elemenként 0,5, összesen 1,5 pont.) 

 

1. …………………………  2. …………………..  3. ………………….…… 

 

b) Melyik idézett forrásrészletre igazak az állítások? Tegyen X jelet a táblázat megfelelő 

mezőibe! (Elemenként 0,5, összesen 2 pont.) 

Állítások A B C 
mind-

három 
egyik 

sem 

Az egyes területek uralkodói dönthetnek alattvalóik 

vallásáról. 
     

Teljes vallásszabadságot tesz lehetővé minden 

ember számára. 
     

Nem biztosít egyforma vallásgyakorlási lehetőséget 

a forrásban említett felekezetek híveinek.  
     

A rendezés az egyes vallások híveinek területi 

elkülönülését erősíti. 
     

 

c) A C) forrásban szereplő határozat alapján melyik felekezet kapott még az fenti hármon 

kívül szabad vallásgyakorlatot Erdélyben? (0,5 pont) 

 

…………………………………………….. 

  

4 pont 
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VIII. A feladat a spanyol örökösödési háborúhoz kapcsolódik. 

Válaszoljon a kérdésekre a forrás és saját ismeretei alapján! (Összesen 4 pont) 

 

„Minthogy a legdicsőbb emlékezetű II. Károly, Spanyolország királya nemrégiben gyermekek 

hátrahagyása nélkül halt meg, s ő császári felsége (1.) kijelentette, hogy az elhunyt király utáni 

trónöröklés, az ő országai és tartományai törvényesen saját dicső uralkodóházát illetik meg, a 

legkeresztényibb király (2.) pedig ugyanazon trónöröklést unokája az angers-i herceg számára 

igyekezvén megszerezni, azzal az érvvel hozakodott elő, hogy a hercegnek ehhez való joga az 

elhalálozott királynak valamiféle végrendeletéből származik, és az imént említett herceg 

számára meg is kaparintotta az egész örökség, vagyis a spanyol monarchia birtoklását,  

 

a spanyol-belga tartományokat, a milánói hercegséget pedig fegyverrel foglalta el, hajóhadát a 

cadizi kikötőben készenlétben tartja, több hadihajót a spanyol fennhatóság alá tartozó Indiákra 

küldött, így s még igen sok egyéb módon is megvalósította azt, hogy Franciaország és 

Spanyolország olyan szorosan egyesüljenek és összeolvadjanak, hogy ezután már csakis 

egyetlen országnak lehessen őket tekinteni.” (A dunai Habsburg Birodalom, Nagy-Britannia és 

Hollandia szövetsége, 1701) 

 

a) Nevezze meg azt a két uralkodót, akikre a szerződés aláhúzott részei vonatkoznak! 

(Elemenként 0,5, összesen 1 pont.) 

 

1. …………………….…   2. …………………….… 

b) Válaszoljon a forrás alapján az alábbi kérdésekre! (Elemenként 1, összesen 3 pont.) 

 

1. Mire tartott igényt a Habsburg uralkodóház? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Mi sérthette Nagy-Britannia érdekeit? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Milyen közvetlen veszély fenyegethette Hollandiát? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  

4 pont 
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IX. A forrás az Erdélyi Fejedelemségre vonatkozik. Válaszoljon a kérdésekre a forrás és 

saját ismeretei alapján! (Összesen 9 pont.) 

 

a) Válaszoljon az levélrészlet és ismeretei alapján az alábbi kérdésekre! 

 (Elemenként 1, összesen 4 pont.) 

 […] „Könyörgöm tehát Felségednek, hogy […] méltóztassék ő szent császári Felségét (V. 

Károlyt) arra buzdítani: ne tűrje azt, hogy ezt az országot […] a legádázabb ellenség kezébe 

kaparintsa […], Felségteknek meg kell fontolniuk azt, hogy […] az ellenség csak ebből az 

országból kiindulva, könnyedén meghódíthatja magának az egész keresztény világot.” 

(Fráter György) 

 

1. Ki a levél címzettje? 

 

.............................................................. 

 

2. Kire vonatkozik a legádázabb ellenség kifejezés?  

 

.............................................................. 

 

3. Mi volt a levélíró célja? 

 

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

 

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

 

4. Miért lett a levélíró gyilkosság áldozata 1551-ben? 

 

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

 

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

b) Válaszoljon a forrás és ismeretei alapján az alábbi kérdésekre! (Összesen 5 pont.) 

„Először is […] ő legszentebb császári és királyi felsége s a fenséges fejedelem […] abban 

egyeztek meg, hogy a fenséges fejedelem lemond »Magyarország stb. választott királya« 

címéről és ezzel kapcsolatos minden igényéről, s azzal a címmel, mely alább következik, ő is, 

leszármazottai is megelégszenek: »Fenséges fejedelem, János úr, a néhai felséges János 

királynak, Magyarország, Dalmácia, Horvátország stb. királyának fia, Isten kegyelméből 

Erdély és a magyarországi Részek fejedelme«. E címet ő legszentebb császári és királyi felsége, 

valamint utódai mindvégig meg fogják őrizni a fenséges fejedelem és utódai számára. Ettől 

függetlenül – különböző veszélyek elhárítása céljából – ama levelekben azonban, melyeket 

esetleg a törökök császárának kellene írnia, ő szent császári és királyi felségének kára nélkül, 

szabadon használhatja a »választott király« címet.” (A speyeri szerződés, 1570) 
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1. Miért szólítja a szerződés az egyik felet felségesnek, a másikat pedig fenségesnek? 

Húzza alá a helyes válaszelemet! (Elemenként 1, összesen 2 pont.) 

 

A felség megszólítás olyan uralkodóknak jár, akik  

 

A) önállóak / nem áll felettük más uralkodó B) öröklés útján kerültek hatalomra 

 

C) valamely más uralkodó hűbéresei, alárendeltjei 

 

 

 

A fenség megszólítás olyan uralkodóknak jár, akik 

 

A) önállóak / nem áll felettük más uralkodó B) öröklés útján kerültek hatalomra 

 

C) valamely más uralkodó hűbéresei, alárendeltjei 

 

 

2. Melyik uralkodócsaládhoz tartozik a „néhai felséges János király”? (1 pont) 

 

…………………………………………… 

 

3. Miért fűződött érdeke a Habsburgoknak a szerződés megkötéséhez? (1 pont) 

 

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

 

4. Miért fűződött érdeke János Zsigmondnak a szerződés megkötéséhez? (1 pont) 

 

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

 

 

 

  

9 pont 
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Feladatok a rendes érettségi vizsga évét 

közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére 

 

X. A 18. század hadseregeiről szóló források tanulmányozása után ismeretei segítségével 

oldja meg a feladatokat! (Összesen 5 pont.) 

 

 
 

 
 

A háborús létszámokat tartalmazó adatok leegyszerűsítve jelennek meg. 

  



Történelem Név: Évf.: Oszt.: 

OKTV 2018/2019 15 1. forduló 

 

a) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a táblázat állításai! 

(Elemenként 0,5, összesen 3 pont.) 

 

ÁLLÍTÁS Igaz Hamis 

1. A két diagram összevetéséből megállapítható, hogy a 18. században 

mindkét nagyhatalom hadseregében érvényesült az általános 

hadkiegészítés (sorozás) rendszere. 

  

2. A francia reguláris haderő nagysága az ország háborús részvételeinek 

csökkenésével egyenes arányban változott. 
  

3. A milícia/ nemzetőrség jelenléte, arányának növekedése csökkentette a 

kormányzatok háborús költségeit. 
  

4. A 18. században egy nagyhatalom teherbíró képessége lakosságának 

nagyságával egyenesen arányos volt. 
  

5. A brit haderő létszáma nagyban függött az anyaország gyarmati 

konfliktusainak alakulásától. 
  

6. A francia királyoknak a jelzett időszakokban számottevően nem 

csökkent nagyságú haderő állt rendelkezésére. 
  

 

b) Válaszoljon a diagramokhoz kapcsolódó kérdésekre! 

 

1. Milyen stratégiai/katonai oka volt a brit reguláris haderő alacsony létszámának? 

(1 pont) 

 

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

 

2. Fogalmazza meg egy mondatban, hogy mi volt az eltérés a milícia/nemzetőrség és a 

reguláris haderő között! (1 pont) 

 

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

 

5 pont 
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XI. A feladat a 17. század első felének magyar történelméhez kötődik. Ismeretei 

segítségével válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre! (Összesen 5 pont.) 

 

„Az egri egyházmegyében eretnekek: lutheránusok és kálvinisták is élnek. Arányuk, számuk, 

ráadásul hatalmuk messze a legnagyobb, mivel az eretnekség kevés kivételtől eltekintve szinte 

a teljes nemességet megfertőzte. A közhatalmat pedig ez szokta gyakorolni: a vármegyékben 

mindent irányítása alatt tart. […] az eretnek nemesek az egész országban a lutheránus és 

kálvinista tévelygés fő mozgatói, életben tartói. 

Az országgyűlésen roppant erőfeszítések és hathatós ármánykodások közepette, valamint 

sokaságuk révén a katolikus vallással, az egyházi szabadsággal szembehelyezkednek; 

jószerivel az ő akaratuktól függ mindaz, amit az egész ország gyűlésén, diétáin eldöntenek, 

majd törvénybe iktatnak. E köznemesek azok, akiknek lehetőségük, mi több képességük van 

arra, hogy fegyverre kelve és belháborút kirobbantva a törökök és az erdélyiek segítségével a 

katolikus vallás ellen harcoljanak, amint annak megtörténtét az elmúlt bethleni időkben saját 

bőrünkön nem egyszer megtapasztalhattuk.” (Lippay György, egri püspök jelentéséből 1641) 

 

a) Mely európai konfliktusra utal a szerző „az elmúlt bethleni idők” kifejezéssel? 

(0,5 pont) 

 

………………………………………………………… 

 

b) Milyen politikai, jogi háttér tette lehetővé az „eretnek” nemesség országgyűlési 

megjelenését? (Konkrét szerződés, törvény is elfogadható válaszként.) (1 pont) 

 

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

c) Miként tudta érvényesíteni az akaratát a vármegyei köznemesség a közhatalom 

gyakorlásában/ az országos politikai életben? (1 pont) 

 

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

d) Milyen erőfeszítéseket tett a katolikus egyház az „eretnekség” visszaszorítására a 

forrás keletkezése körüli időszakban? (1 pont) 

 

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

e) Ki volt a d) feladatrészben szereplő törekvések vezető egyházi személyisége? 

(Keresztnévvel együtt 0,5 pont.) 

 

……………………………………………… 

f) Keltezhette-e jelentését az egri püspök Eger várából (1.)? Indokolja válaszát (2.)! 

(Elemenként 0,5, összesen 1 pont.) 

 

1. …………………..  

 

2. ………………………………………………………………………………………………... 

 

5 pont 
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XII. A feladat Németalföld kora újkori történetéhez kapcsolódik. Ismeretei segítségével 

oldja meg a hozzá tartozó feladatokat! (Összesen 4 pont.) 

A)  

Németalföld felekezeti megoszlása a 16. század végén 
(https://artmargok.files.wordpress.com/2014/12/dutch_r 

eligion_map.png) 

a) Nevezze meg az adott területen túlnyomó többségben 

lévő két felekezetet! (Elemenként 0,5, összesen 1 pont.) 

 

1. …………………………….   

 

2. …….……………………… 

 

 

 

B) 

Az Utrechti (1.) és az Arrasi Unió (2.) területe, korabeli 

állapotok (http://mek.oszk.hu/02600/02677/html/) 

b) Milyen eseménysorozattal összefüggésben alakult meg a 

két Unió? (1 pont) 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

c) Mely szövetségből és milyen néven jött létre független 

állam a 17. században? (Elemenként 0,5, összesen 1 pont.) 

 

1. ………………………………………….. 

 

2. …………………………………………………………… 

C) 

   
A 17. századi németalföldi partvidék szigetekkel és a jelenlegi állapot 
(http://hollandiaimagyarok.nl/wp-content/uploads/2015/03/1280px-1580_Zelandicarum_v_Deventer.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederland-leeg2-10-10-10.png 

d) A két térkép tanúsága szerint a jelzett időszakban megnövekedett a szárazföldi 

területek aránya. Milyen nem természeti oka van a változásnak? (1 pont) 

…………………………………………………………………………………………… 

4 pont 
 

  

https://artmargok.files.wordpress.com/2014/12/dutch_religion_map.png
https://artmargok.files.wordpress.com/2014/12/dutch_religion_map.png
http://mek.oszk.hu/02600/02677/html/
http://hollandiaimagyarok.nl/wp-content/uploads/2015/03/1280px-1580_Zelandicarum_v_Deventer.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederland-leeg2-10-10-10.png
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XIII. Az alábbi forrás a 18. századi magyar mezőgazdasághoz kapcsolódik. Ismeretei és a 

forrás segítségével töltse ki a táblázatot! Az indoklást saját szavaival fogalmazza meg! 

(Elemenként 0,5, összesen 6 pont.) 

 „[…] jobbágyság annak idejében a’ munkára megjelenni kényszerítessen, […] világossan, és 

értelmessen meg kell parantsolni, hogy mikor hányan, hány napra és mitsoda eszközökkel 

jöjjenek […]. 

[…] Uraság szénájának felében, vagy harmadában való levágása, az ősszeli trágyázás, Hangya 

zsombékok[na]k elszórása, tisztogatás, irtás, a Foltok[na]k széna porral való béhintése, 

metszésekk huzása, és tisztogatása, s annak idejében való Kaszálás, Szetska vágás, Kolompér, 

Lóher, és Répa nemek termesztések[ne]k, s’ a’ Kukoricza virágjának s a’ tarlójának télre való 

megszedése. 

[…] Urbariumban meghatározott időn kivöl a’ marhák a’ Rétekre ne botsátassanak […] sarju 

takarástól fogva tsak 12ik novemberig legeltessék kivel marhájokat. 

[…] (a jobbágy mellé) Hajdu is adatassék, a’ ki valamint egy részről marhákat fellettebb meg 

nem terheli, ugy más részröl a szekeret üresen járni, és az uton kelletinél tovább atsorogni meg 

nem engedi.” 

(Nagyváthy János: „Közönséges Instructio a Mltgos Tolnai Gróf Festetits György Királyi 

Kamarás Urodalmiban gyakoroltatni szokott Gazdaságnak rendjén keresztöl”, 1795) 

 

Állítás Igaz Hamis Indoklás 

1. A közös használatban lévő 

földeket a jobbágy nem vehette 

igénybe belátása szerint. 

  
……………………………………... 

…………………………………….... 

……………………………………… 

2. A szöveg jól mutatja, hogy a 

mezőgazdasági termékszerkezet 

lényegében változatlan volt a 15. 

század vége óta. 

  
……………………………………... 

…………………………………….... 

……………………………………… 

3. A robotmunka hatékonysága 

elsősorban a jobbágyi érdekeltség 

hiánya miatt volt alacsony. 

  
……………………………………... 

…………………………………….... 

……………………………………… 

4. Az Urbárium országosan 

egyformán rendezte, hogy a 

robotot mikor kell teljesíteni. 

  
……………………………………... 

…………………………………….... 

……………………………………… 

5. A mezőgazdasági termelés 

minőségének fenntartásában 

jelentős szerepet kaptak az 

eredetileg még Bocskai által 

kiváltságolt hajdúk. 

  
……………………………………... 

…………………………………….... 

……………………………………… 

6. Az igásrobotot a földesúr 

állataival végezte el. 

  
……………………………………... 

…………………………………….... 

……………………………………… 
 

6 pont 
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XIV. A források a 18. századi Észak-Amerika történetével kapcsolatosak. Ismeretei 

segítségével oldja meg a hozzájuk tartozó feladatokat! (Összesen 5 pont.) 

A) 

A francia LaFayette márki, a szabadság bajnoka, 

emlékérem 1983 (http://huszarok.nadasdymuzeum.hu/ 

targy.php?targy=2229&fajta=3&keres=18&k=) 

a) Az évszám alapján mely esemény évfordulójára 

készült az emlékérem? (1 pont) 

 

………………………………………………………… 

 

………………..……………………………………….. 

 

 

 

b) Milyen szerepet vállalt Franciaország ekkor az észak-amerikai kontinensen? (1 pont) 

 

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

B) „Nagyságos Uram! […] Én is, ki ezt a levelet tisztelettel átnyújtom Nagyságodnak, 

magyar nemzetiségű szabad nemesember vagyok. A porosz király hadseregében [...] a legalsó 

rendfokozatból főstrázsamesteri rangra emelkedtem fel [...]. Önként és szabad akaratomból 

érkeztem ide, hogy [...] az áldást hozó Gyűlés (Kongresszus) szabadságáért a leghívebben 

feláldozzam egész magamat [...]. Semmit sem kívánok olyan hevesen, mint hamar útra kelni, 

hogy ott, ahol azt a legnagyobb katonai szükség megköveteli, szakadatlan szolgálatban éljek- 

haljak.  

Nagyságodhoz és az áldást hozó Gyűlés egészéhez mindhalálig leghívebb Fabriczy Kováts 

Mihály.”                (Kovács Mihály levele Benjamin Franklinhoz, 1777. január 13. Bordeaux) 

c) Kik alkották a Kongresszust a levél keletkezésének idején? (0,5 pont) 

 

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

d) Kikből állt a testület az alkotmányozás után? (0,5-0,5 pont) 

 

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

e) Ki volt az a porosz király, akinek a hadseregében Kovács Mihály korábban szolgált? 

(0,5 pont) 

…………………………………………… 

C) „Amikor (Philadelphiában) […] megjelentem nála, hogy ajánlóleveleimet átnyújtsam, 

a régi rómaiak egyszerűségével fogadott. Egy kicsi, angol stílusban épült, a körülötte állókhoz 

hasonló ház szolgált […] palotájául. Sehol sem láttam őröket, de még szolgákat sem. 

Kopogtatásomra egy fiatal cselédlány nyitott ajtót. Megkérdeztem tőle, hogy a tábornok otthon 

tartózkodik-e. 

Igenlően válaszolt. Erre közöltem vele, hogy levelet hoztam neki. […] Ezután elindult előttem 

ama szűk és hosszú folyosón, amely az angol házakban az előszoba szerepét tölti be, majd 

bevezetett egy fogadószobába, s arra kért, várjam meg a tábornokot.” 

(Chateaubriand, François-René de: Utazás Itáliában és Amerikában) 

f) Nevezze meg, hogy ki volt (1.) és mely hivatalt (2.) töltött be az adott időben a szövegben 

megjelenő tábornok! (0,5- 0,5 pont) 

 

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

5 pont 
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XV. A feladat a 18. századi magyarországi népességváltozásokhoz kapcsolódik. Ismeretei 

alapján válaszoljon a kérdésekre! (Összesen 5 pont.) 

A) „Igérve lesz azon családok díjtalan szállítása, akik Magyarországra szándékoznak 

áttelepülni. Termékeny, friss vízben hiányt nem szenvedő vidéken díjtalanul kapnak annyi 

szántót, rétet, legelőt, erdőt, szőlőnek valót, amennyit Németországban a leggazdagabb 

parasztok sem birtokolnak. […] Hogy azonban a Magyarországra áttelepülő családok létszáma 

ismeretes legyen, szükséges, hogy a családfő időben jelentkezzen a […] császári biztosnál. 

Ezek alapján a szükséges hajók megrendeltetnek és az iratok elkészíttetnek. […] Megjelenni a 

hajó indulása előtt két nappal kell.” 

(A császári telepítési commissarius, Joseph Anthoni Vogl toborzóirata, Ulm,1736) 

a) Milyen típusú népességmozgásról szól a szöveg? (0,5 pont) 

 

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

b) Mi tette indokolttá a forrásban szereplő intézkedést? (1 pont)  

 

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

 

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

B) […] a többiekkel való egyenlőség esetén a németeket a többiek előtt kell figyelembe venni 

mind a közembereknek, mind a magas rangú személyeknek; közülük is elsősorban és külön 

azokat, akik császári felséged örökös német tartományaiból valók; mégpedig annak érdekében, 

hogy ez a Magyar Királyság, de ennek legalábbis a nagyobbik része fokozatosan 

„germanizálódjék”, a forradalmakra és nyugtalanságra hajlamos magyar vért pedig mérsékelje 

a német; következésképpen úgy formálódjék újra, hogy állhatatos legyen a hűsége és a szeretete 

természetes örökös királya és ura iránt.”  (Részlet Kollonich Lipót érsek Einrichtungswerk des 

Königreichs Ungarn című tervezetének Politicum (Belpolitika) című fejezetéből, 1689) 

 

c) Fogalmazzon meg egy, a szövegben nem szereplő és nem gazdasági típusú előnyt, amit 

a németek betelepítésétől remélt a kormányzat! (1 pont) 

 

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

C) 

 

 
Francesco Griselini 1780-ban készített ábrázolása a bánsági (bánáti) német telepekről 
http://jpmweb.jpm.hu/evkonyv2015/21_261-270%20Vandor%20JPM%2053.pdf 
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d) Milyen jellegű segítséget kaptak a telepesek a kormányzattól? Válaszoljon a rajz 

alapján! (képi forrás) (1 pont) 

 

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

 

e) A Bánságon/Bánáton kívül mely magyarországi régiókban/vidékeken települtek le 

tömbökben a németek? (Nevezzen meg egyet földrajzi névvel!) (0,5 pont) 

 

………………………………………………………….. 

 

D) „De ez a békességet tűrő úr (Harruckern György báró) tudott utat s módot találni, hogy 

Magyarországnak minden tartományibul, sőt még némely idegen országokbul is, úgymint 

Németország Sváb, Frank és Rajna kerületeibül is ide embereket hívott. A vallásnak szabad 

gyakorlása megengedtetvén az új lakóknak; mindenféle nemzet, magyar, német, tót, rác, és oláh 

barátságosan fel- s bevétetett.”  

(Tessedik Sámuel: A parasztember Magyarországban. Micsoda és mi lehetne. Pest,1786) 

 

f) A szöveg keletkezésének idején kinek (1.), mely intézkedése (2.) tette lehetővé 

országosan a szabad vallásgyakorlást? (Elemenként 0,5, összesen 1 pont.) 

 

1. Uralkodó……………………………… 

 

2. Intézkedés……………………………………………………………. 

 

 

 

  

5 pont 
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Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyamok tanulói részére 

 

X. A feladat XIX. századi fogalmakhoz kapcsolódik. Párosítsa a forrásrészleteket a 

hozzájuk kapcsolható fogalmakkal! (Három fogalom kimarad.)  

(Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 

konzervativizmus, nacionalizmus, szociáldemokrácia, polgári állam, 

keresztényszocializmus, hatalmi egyensúly, liberalizmus, chartizmus 

 

A) „12. Amikor egy gyermek az iskolából egy hónapon belül négy ízben legalább egy fél napig 

hiányzott és a községi iskolabizottság mentségét nem fogadta el, apját, gyámját vagy a felelős 

személyt legalább három nappal előbb meg kell idézni a községházára a díszterembe az említett 

bizottság elé. Ez emlékezteti majd a törvény szövegére és figyelmezteti kötelességére. 

Igazolatlan távolmaradás esetén a bizottság az alábbi cikkben foglalt büntetést róhatja ki.” 

(1882) 

 

…………………………………………………… 

B) „(…) a demokrácián osztályuralom nélküliséget értünk, s ezzel olyan társadalmi állapotot, 

ahol egy osztály sem élvez politikai privilégiumot a közösséggel szemben (…) a demokrácia 

alapvetően az osztályuralom felfüggesztése (…)  A proletárdiktatúra ma már (…)  túlhaladott 

fogalom.” (1899) 

…………………………………………………… 

C) „11. cikkely: A Fekete-tenger semleges: vizeiből és kikötőiből, amelyek minden nemzet 

kereskedelmi tengerészete számára nyitva állnak, a legkifejezettebben és örökre ki vannak tiltva 

mind a part menti, mind valamennyi más hatalom hadihajói […]” (1856) 

 

…………………………………………………… 

D) „Még veszélyesebb a lengyel nemzetiség szempontjából az a törvényes rendelkezés, hogy 

minden iskolai oktatásnak orosz nyelven kell folynia, még a kevés lengyel nyelvórát is oroszul 

tartják. És a szünetben való lengyel beszélgetés tilalma olyan szigorú, hogy nemrégiben egy 

tizenkét éves kisfiút huszonnégy órára sötétzárkába zártak, mert az iskolát elhagyva azt mondta 

egyik társának lengyelül.” (1898) 

 

…………………………………………………… 

E) „Azonkívül nem szabad szem elől téveszteni azon alapvető igazságot, hogy az állam 

mindnyájunkért van, az előkelőkért csakúgy, mint a szegényekért. A szegények ugyanis 

természettől fogva ugyanazon jogalapon polgárai az államnak, melyen a gazdagok, hogy ne is 

említsük azt, hogy éppen ők képezik minden közösségben a nagy többséget. … Tehát a 

méltányosság a munkások állami védelmét sürgeti, hogy a munka nyereségéből kellő rész 

jusson nekik – s a munka úgy fedezze lakás, élelem, ruházat tekintetében szükségleteiket, hogy 

helyzetük ne legyen nyomasztó. Ebből az következik, hogy mindazt kell pártolni az államnak, 

ami a munkások helyzetén bármiképp is lendít.” (1891) 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

  

5 pont 
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XI. A feladat a magyar történelem 1849-1867 közötti korszakához kapcsolódik. 

(Összesen 9 pont.) 

A) Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre!  

 „A hazafiak között a hivatalviselés honárulásnak bélyegeztetett, ez veszélyes előítélet volt a 

közügyre, méltánytalan és igazságtalan az egyénekre nézve, kik hivatalra képezték magukat, és 

előttük a munkakört az előítélet fenyegetése elzárta; az előítéletet a vagyonos osztály a 

kényelemnek ölében költötte a vagyontalan rovására, […] A nemzedék haladt, minden év 

nagyszámú tanult embert repített ki az iskolából, akiknek kenyér kellett; a vagyonosok erről 

nem gondolkoztak, az anatémával [kiközösítés] befejezték minden hazafiságukat, a szegény 

tanult ember előtt csak egy pálya maradt nyitva, az ügyvédség, mely az utált kormánytól 

függetlennek látszott […] ezen pályára tódult tehát az értelmes ifjúság, és az ügyvédek száma 

úgy megszaporodott, hogy kénytelen volt jégtörő Mátyás szokását felvenni, akiről azt mondják: 

ha nem talál jeget, csinál jeget. […]” (Szárazberky Nagy József a 48-as országgyűlés egykori 

követének visszaemlékezéséből) 

a) Hogyan nevezzük a forrásban szereplő jelenséget? (1 pont) 

 

………………………………………………………. 

b) Mely korszakban jelentkezett hazánkban e magatartásmód? (1 pont) 

 

………………………………………………………. 

c) Melyik társadalmi csoport engedhette meg magának ezt a magatartásmódot (1.) és 

miért? (2.)! (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 

 

1. ………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………..……………………………………………………. 

d) Írja le saját szavaival, mit akart kifejezni jégtörő Mátyás említésével a szerző? 

 (1 pont) 

………………………………………………………………………………………………… 
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B) Oldja meg a feladatokat az ábra felhasználásával!  

 

e) Hogyan nevezzük az országgyűlésen kialakult két politikai csoportot? 

 (Elemenként 0,5, összesen 1 pont.) 

 

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

f) Mi volt a közös a két irányzat elgondolásaiban az uralkodóval szembeni politikában? 

(1 pont) 

 

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

g) Mi volt az alapvető eltérés a két irányzat között az uralkodóval szembeni politikában? 
(1 pont) 

 

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

 

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

h) Melyik irányzat álláspontja győzött a döntő szavazáskor? (0,5 pont) 

 

……..…………………………………………… 

i) Melyik csoporttal állt szoros kapcsolatban Kossuth Lajos? (0,5 pont) 

 

……..…………………………………………… 

j) Hogyan reagált az uralkodó a magyar országgyűlés döntésére? (1 pont) 

 

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

 

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

 

  

9 pont 
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XII. A feladat a második ipari forradalom korához kötődik. Válaszoljon az ábrákhoz 

kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

 

 

 

Az össztermelés, a termelékenység növekedése, a vastermelés alakulása a XIX. század végén 

és a XX. század elején 

a) Hogyan nevezzük a diagramon és a grafikonon látható, a nagyhatalmak gazdasági 

teljesítményének, súlyának változását érzékeltető folyamatot? (1 pont) 

 

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

b) Az első ábra a folyamat mely okát emeli ki? (1 pont) 

 

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

 

c) Miért a vastermelés érzékelteti leginkább ezt a folyamatot? (1 pont) 

 

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

 
 
  

3 pont 
 

USA 

Német-

ország 

Franciaország 
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XIII. A feladat a horvátok helyzetére vonatkozik a dualizmus idején. Oldja meg a 

feladatokat a források és ismeretei alapján! (Összesen 5 pont) 

 

„47. § Mindazon tárgyakra nézve, melyek ez egyezményben a közös országgyűlésnek és 

központi kormánynak nincsenek fenntartva, Horvát-, Szlavón- és Dalmátországokat mind a 

törvényhozás, mind a végrehajtás körében teljes önkormányzati jog (autonómia) illeti. 

48. § Horvát-, Szlavón- és Dalmátországok önkormányzati joga ez okból mind törvényhozási, 

mind kormányzati tekintetben kiterjed azon országok beligazgatási, vallási és közoktatási 

ügyeire s az igazságügyre, ide értve a tengerészeti jog kiszolgáltatásán kívül a törvénykezést is, 

minden fokozatán. […] 

50. § Az autonóm országos kormányzat élén Horvát-, Szlavón- és Dalmátországokban a bán 

áll, ki a horvát-szlavón-dalmát országgyűlésnek felelős. […] 

57. § Horvát-Szlavónországok határai között a közös kormányzat közegeinek hivatalos 

nyelvéül is a horvát nyelv állapíttatik meg. […] 

59. § Kijelentetik továbbá, hogy Horvát-Szlavónországok, mint külön territóriummal bíró 

politikai nemzet, s belügyeikre nézve saját törvényhozással és kormányzattal bíró országok 

képviselői, mind a közös országgyűlésen, mind annak delegációjában a horvát nyelvet is 

használhatják. […] 

61. § Horvát-, Szlavon- és Dalmátországok határaik között belügyeikben saját országos 

egyesült színeiket és címerüket használhatják, az utóbbit mindazonáltal Szent István 

koronájával fedve.” (a horvát-magyar kiegyezés, 1868. évi XXX. tc.) 

a) Történetileg milyen jogviszony állt fenn Magyarország és Horvátország között?  

        (1 pont) 

 

…………………………………………………………………… 

b) Miben különbözött a horvátok helyzetének kezelése magyar részről a többi 

nemzetiséghez képest?                (1 pont) 

 

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

c) Mely jogok illették meg a horvátokat a forrás alapján? Soroljon fel kettőt, melyek a 

többi magyarországi nemzetiségnek nem „jártak”? (Elemenként 0,5-0,5, összesen 1 pont.) 

 

………….…………………………………………………………………… 

 

………….…………………………………………………………………… 
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d) Az alábbi kép Fiumét (ma Rijeka) ábrázolja. A Budapesttel összekötő vasútvonalat 

1873-ban adták át.  (Elemenként 0,5- 0,5 pont, összesen 1 pont.) 

 

 
 

1. Mi adta a város jelentőségét? 

 

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

 

2. Milyen sajátos helyzete / jogállása volt a városnak?  

 

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

 

e) Milyen törekvést fogalmaztak meg a horvát részről a Monarchia átalakítására?  

      (1 pont) 

 

………….…………………………………………………………………… 

 

 

 

  
5 pont 
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XIV. A feladat a XIX-XX. század fordulóján zajló gyarmatosítással kapcsolatos. 

Válaszoljon a kérdésekre az ábra és ismeretei segítségével! (Összesen 3 pont.) 

 

 
A gyarmatosítás üteme 

a) Melyik gyarmattartó hatalom terjeszkedett a korszakban a legnagyobb és a legkisebb 

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

 

1. Legnagyobb mértékben: ……………………………………………………. 

 

2. Legkisebb mértékben:    ……………………………………………………. 

 

b) A sorrend egyenesen vagy fordítottan arányos a gazdasági növekedéssel? (0,5 pont) 

 

…………………………………….. 

 

c) Melyik kontinensen folyt ebben a korszakban a legjelentősebb gyarmati 

terjeszkedés?(0,5 pont) 

 

…………………………………….. 

 

d) Mikor (1.) és milyen néven (2.) kötött az ábrán szereplő nagyhatalmak közül kettő 

katonai szövetséget érdekeik védelmére? (Elemenként 0,5, összesen 1 pont.) 

  

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

 

 

  

3 pont 
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XV. A feladat az első világháborúhoz kapcsolódik. Határozza meg a táblázatban szereplő 

eseményekhez tartozó helyszíneket! Írja be a táblázatba a helyszínekhez a térképen 

szereplő sorszámot! (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.) 

 

 

 
 

 

5 pont 
 

  

Esemény 

 

Helyszín Sorszáma a 

térképen 

Ebben a városban gyilkolták meg 

Ferenc Ferdinándot. 
  

E két tartomány volt a fő oka a német-

francia ellentétnek. 
  

Itt nyitották meg az első világháborút 

lezáró békekonferenciát. 
  

Az olasz front legendás szakasza, ahol 

tucatnyi csatára sor került. 
  

Ebben a városban kezdődött a 

bolsevik hatalomátvétel. 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 
 

I. téma: A Hunyadiak szerepe a török elleni küzdelemben és emlékezetük 

 

XVI. 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) Hunyadi János gyakran változtatta a helyét a csatamezőn.   

b) Mátyás nem vett részt személyesen a harcokban.   

c) Mátyás 1487-ben felvette az osztrák hercegi címet.   

d) Mátyás idején a balkáni kémszervezet irányítása a végvári 

kapitányok hivatali feladata volt 
  

e) A fekete sereg ugyanolyan ütőképes volt a török fronton, 

mint a nyugati hadjáratok során. 
  

 

5 pont 
 

 

XVII. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK 

Nevezze meg a szakirodalom alapján a leírásnak megfelelő személyeket! 
(Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

a) 1464-1475-ig Visegrádon, Mátyás börtönében raboskodott, és a király csak akkor 

engedte szabadon, amikor a török ellen ismét szüksége lett a kegyetlen vajdára: 

…………………………………………………………… 

b) A második rigómezei csatában az ő albán seregével tervezte egyesíteni csapatát 

Hunyadi János. 1468-ban bekövetkezett halála után tudta csak a szultán végleg legyőzni 

az albán felkelőket: 

….………………………………………………………….. 

c) 1474-től bihari ispán, 1476-tól udvari lovag, részt vett a szabácsi hadjáratban, majd 

1476-1482-ig és 1489-1493-ig szlavón és horvát bán. Harcolt közben Ausztriában és 

szolgált Sziléziában is:  

……………………………………………………………… 

d) Vitéz János unokaöccse, pécsi püspök, költő: …………………………………………. 

 

e) Budai polgár, 1467-1476-ig kincstartó, a kincstári reformok fő megvalósítója, élete 

végén szlavón bán: 

…………………………………………………………… 

 

  5 pont 
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XVIII. CSATÁK 

A szakirodalom alapján adja meg, mikor és hol zajlottak a következő csaták!  
(Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.) 

a) Hunyadi János győzelme Sehábeddin beglerbég fölött:  ………, …………………. 

b) Újlaki Miklós legyőzte Mátyás seregeit: ……..…,  ……………………………......... 

c) Mátyás győzelmet aratott IV. Kázmér és Ulászló lengyel és cseh csapatai fölött: 

………...,  ………………………………………………. 

d) Nagy István moldvai vajda török elleni győzelme: 

 

…………,  ………………………………….…………… 

 

 

 

 

XIX. VÁROSTROMOK 

 

Adja meg, mikor és melyik vár ostromáról esik szó a szövegben!  
(Elemenként 1 pont, összesen 7 pont.) 

 

a) Mátyás nagy gályáival a vizesárokból lövette a falakat. Egy verses elbeszélés szerint 

egy magyar származású renegát török kiszökött és megmutatta a vár leggyöngébb 

pontjait. Más elbeszélés szerint s király közembernek öltözve, csónakon lopózott közel 

a falakhoz:  

 

………….,  .……………………………………………... 

 

b) A város már csak egy sziget volt az Oszmán Birodalomban, és mivel a császár sehonnan 

sem kapott segítséget, az 54 napos ostrom után kapitulált: 

…………, ……………………………………………… 

 

c) A július 3. és 24. között zajló ostrom kulcsmomentuma az volt, hogy a vezér a kitörő 

keresztény erők élére állva, gyakorlatilag nyílt színi csatát vezényelt. Erről a harcról is 

fennmaradt a zászlót kitűző törököt magával rántó, névtelen hős története: 

………..,  ……………………………………………… 

d) A Drina völgyében, Jajcától keletre, mélyen az oszmánok uralta térségben lévő vár. A 

négyheti állandó lövetés ellenére sem sikerült olyan károkat okozni, hogy siker 

reményével vezessenek gyalogosrohamot:  

 

1464,   ………….………………………………….. 

 

 

 

 

  

4 pont 
 

7 pont 
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XX. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS 

 

Egészítse ki a szakirodalom alapján a szöveget a megfelelő évszámmal, földrajzi névvel, 

személynevekkel, szakkifejezésekkel! (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 

 

 

Az a) ………………… július 19-i bécsújhelyi békében megállapodott a császárral, aki 

visszaadta a b) …………………-t és c) …..……………… városát, néhány város és vár 

azonban a kezén maradt. d) ………………….… viselhette továbbá a e) …………………… 

királyi címet, és elérte annak írásba foglalását, hogy a különben fiává fogadott f) ……………… 

törvényes örökös nélküli halála esetén ő vagy leszármazottai öröklik a magyar trónt. 

 

 

 

 

 

XXI. FELELETVÁLASZTÁS 

 

Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

 

a) Mennyivel növelte Hódító Mehmed uralkodása idején az Oszmán Birodalom területét? 

 

20 %-kal   30 %-kal   40 %-kal 

 

b) Mátyás 1458-ban az ország várainak és uradalmainak hányad része felett gyakorolt 

földesúri hatalmat? 

 

tizede     nyolcada   ötöde 

 

c) A magyar forint vagy a velencei dukát ért többet Mátyás korában? 

 

a forint   nagyjából egyforma értékűek   a dukát 

  

 

 

 

 

 

  

6 pont 
 

3 pont 
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II. téma: Görgei Artúr múltszemlélete 

 

XVI. 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 Danzer által átírt Dembiński-emlékiratot Görgei Demár János 

álnéven elemezte. 
  

b) Arany János Görgeit a „villámzúzta délceg cserfához” 

hasonlította. 
  

c) Szokoly Viktor újságíró A világos hőse című munkában megvédi 

Görgeit a hamis vádaktól. 
  

d) 1894-ben, Kossuth halála után Görgei visegrádi házán nem volt 

gyászlobogó. 
  

e) Görgeit 1848-ban Eötvös József miniszter kinevezte a pesti 

egyetem kémiai tanszékvezetőjének. 
  

 

 

XVII. TÖRTÉNELMI, IRODALMI SZEMÉLYISÉGEK 

Nevezze meg a szakirodalom alapján a leírásnak megfelelő személyeket! 
(Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 

a) A Pesti Napló szerkesztője 1867-ben. Közölte Görgei levelét Kossuth Kasszandra-levele 

kapcsán, de elhatárolta magát tőle: 

…………………………………………………………… 

b) A Budapesti Szemle szerkesztője, megjelentette azokat az írásokat, amelyek Kossuth által 

írt, „Irataim az emigráczióból” köteteinek egyes kitételeit vitatták: 

…………………………………………………………… 

c) A 90 éves Görgeivel készített interjút „Az öreg diktátor” címmel jelentette meg, és érdekes 

részleteket közölt a tábornok gyermekkoráról és hadvezéri attitűdjéről: 

…………………………………………………………… 

d) 1848-ban a Székelyföldön volt kormánybiztos, 1849-ben emigrált és Kossuth híve maradt 

a III. Napóleonnal folytatott tárgyalásig. 1862-ben Galacban feladta magát, az uralkodói 

kegyelmet követően rendszeresen látogatta Görgeit. A beszélgetések során gyökeresen 

megváltozott a véleménye róla: 

…………………………………………………………… 

e) Az emigrációban megírta emlékiratait, melyben felmentette ugyan Görgeit az árulás vádja 

alól, de szemére vetette, hogy nem volt benne lelkesedés és nem törődött bajtársai sorsával. 

Tulajdonképpen olyan kérdéseket igyekezett tisztázni, amelyek őt is személyesen 

érintették: 

…………………………………………………………… 

  

5 pont 
 

5 pont 
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XVIII. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS 

 

Egészítse ki a szakirodalom alapján a szöveget a megfelelő időponttal, földrajzi névvel, 

szakkifejezésekkel, személynévvel! (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 

 

A tisztikar tömeges távozása Görgei hadtestének felbomlásával fenyegetett. Ezért 1849. a) 

………………….-én b) ……………..…-on egy napiparancsot és egy nyilatkozatot bocsátott 

ki. A nyilatkozatban kijelentette, hogy a c) …..……..…………. hadtest az d) ……………… 

törvények védelméért minden külső ellenséggel határozottan szembeszáll, ugyanakkor 

tiltakozott az esetleges e) ………………-i fordulat ellen. Kijelentette, hogy a hadsereg a 

továbbiakban f) ………………………… hadügyminiszter vagy helyettese parancsait fogja 

követni. 

 

 

 

XIX. VITÁS KÉRDÉSEK  

 

Válaszoljon röviden, tárgyszerűen a kérdésekre! (Elemenként 1 pont, összesen 7 pont.) 

 

a) Kit (1.) és mely váddal (2.) végeztetett ki Görgei 1848. szeptember 30-án a Csepel-

szigetnél? (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

 

1) …………………………………………………………… 

 

2) ………………………………………………………………………………………….. 

b) Hol zajlott 1849. augusztus 2-án a Gazdátlan levelekben és A Hon hasábjain is 

hosszasan vitatott csata?  

 

…………………………………………………………… 

c) Ki vezette ennél a csatánál a nyugati oszlopot (az I. hadtestet), amelynek a fősereget 

kellett volna oldalról biztosítania?  

 

………………………………………………………………. 

d) Melyik évben járt Görgei a szabadságharc vereségét követő, hosszas távollét után újra 

Pesten?  

 

…………………………………… 

 

e) Melyik városba internálták 1849-ben? ………………………………………………… 

 

f) 1867-ben mely tárgyban írt memorandumokat Deák Ferenc kérésére?  

 

……………………………………………………………… 

 

 

  

6 pont 
 

7 pont 
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XX. ÁLLÁSPONTOK 

 

Röviden határozza meg, mely események kapcsán alakította ki Görgei az említett 

nézeteket! (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

 

a) „Görgei hamar észrevette, hogy ebből baj keletkezhetik – emlegette is, hogy itt áldozott 

le szerencsecsillaga -, de úgy látta, hogy az ostromot, ha már elkezdték, még nagyobb 

hiba és kudarc volna eredmény nélkül félbehagyni, ahogy Klapka javasolta.” Az ostrom 

néhány nap helyett három hétig elhúzódott:  

 

…………………………………………………… 

 

b) Görgei katonai szempontból veszélyesnek találta, hogy a „függetlenségiek” eleve 

elutasítják a közös hadsereget. Azt írta: „[…] van hadseregünk, közös ugyan, de van.” 

 

…………………………………………………………………………………………. 

c) Görgei az érkezése utáni nap tapasztalta, hogy Nagysándor Vinga felől ellenséges 

erőkbe ütközött. Várták még egy csata kimenetelét, amikor Kossuthtal tárgyalt, s csak 

utána érkezett meg a vereség híre. (Kossuth tévesen adta elő ezeknek az eseményeknek 

az időrendjét.)  

 

……………………………………………………… 

 

 

 

XXI. FELELETVÁLASZTÁS 

 

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

a) Hol született Görgei? 

 

a felvidéki Toporcon     a délvidéki Görgőn   

az erdélyi Kézdivásárhelyen 

 

b) Miről írta Görgei doktori értekezését? 

 

a kókuszdió zsírsavjairól    a középkori magyar hadművészetről 

   a hadianyagok kémiai összetételéről 

 

c) Hol tervezték 1849 nyarán a magyar seregek összevonását? 

 

Komáromnál   Szeged környékén    Budán 

 

d) Mely nyelven nem jelent meg 1852-ben Görgei Életem és működésem című műve? 

 

svédül     olaszul    magyarul 

 

 

  

3 pont 
 

4 pont 
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III. téma: Ifjúsági, sport, kulturális és vallásos egyesületek lakóhelyemen (1920-1945) 

 

XVI. 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 1938-1941. évi visszacsatolások következtében 

megnagyobbodott országterületen megközelítőleg kétszer annyian 

éltek, mint 1920-ban. 

  

b) Az OTI a Munkásbiztosító Intézetnél kevesebb feladatot látott 

el. 

 

  

c) A háború előtt a NOB az 1920-as olimpiát Budapestre tervezte. 

 
  

d)A gazda- és olvasókörök a falusi kaszinó szerepét töltötték be. 

 
  

e) A korszakban a labdarúgó egyesületek nagy hányada jól 

körülírható társadalmi csoportok reprezentánsa volt. 
  

 

 

 

 

XVII. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK 

 

Nevezze meg a szakirodalom alapján a leírásnak megfelelő személyeket!  
(Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 

a) Erdélyi püspök, a felső klérusban a legnyíltabban és a leghatározottabban tiltakozott a 

deportálás ellen: 

 

…………………………………………………………… 

 

b) Mártírhalált halt győri püspök: ………………………………………………………… 

c) Esztergomi érsek, bíboros, a kommunista egyházüldözéssel szembeni ellenállással tűnt 

ki:  

…………………………………………………………… 

 

d) Az önfeláldozó szenvedés példaképe, a 19 esztendős korában elhunyt jezsuita novícius:  

 

…………………………………………………………… 

 

e) Kolozsvári teológiaprofesszor, több egzisztencialista filozófiai mű és a dialektikai 

teológia ismertetője: 

 

…………………………………………………………… 

 

 

  

5 pont 
 

5 pont 
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XVIII. RÖVIDÍTÉSEK 

Oldja fel a rövidítéseket! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

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

 

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

 

c) EKSZ:  ……..………………………………………………………………….. 

 

d) SDG:   ……………………………………………………………………….. 

 

e) KALÁSZ:  ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

XIX. IDŐPONTOK 

 

Mikor voltak az alábbi jeles események? (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 

a) Szent Imre-év:  ...................    

 

b) Szent István-év: ..................   

 

c) Boldog Margit szentté avatása:  ................  

 

d) A református népfőiskolai mozgalom indulása Sárospatakon:  ..................  

 

e) Szent-Györgyi Albert Nobel-díjat kap: ....................  

 

 

 

 

 

XX. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS 

 

Egészítse ki a szakirodalom alapján a szöveget a megfelelő földrajzi névvel, 

személynévvel, szakkifejezésekkel! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 

1929-ben megszületett a fürdőtörvény, a) ………………………-t fürdővárossá nyilvánították. 

Az 1918-ban átadott b) ……………….…. fürdőszálló Európa legkorszerűbb ilyen létesítménye 

volt. Létrejött az első alföldi gyógyfürdő, a középhegységekben épült kényelmes üdülőket és 

szanatóriumokat azonban csak a c) ………………………………..- k tudták igénybe venni. A 

külföldiek kedvelt utazási célpontjai lettek Hortobágy és Bugac d) ………………..-i, illetve 

Mezőkövesd és Kalocsa színes e) ………………………..-vel vonzotta a látogatókat. 

 

 

 

  

5 pont 
 

5 pont 
 

5 pont 
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XXI. FELELETVÁLASZTÁS 

 

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

 

a) Melyik vált a harmadik legnépesebb felekezetté a területi visszacsatolások 

következtében Magyarországon 1941-re? 

 

a görögkeleti ortodox   a református    a görög katolikus 

 

b) Hogyan kezdődött XI. Pius pápa 1931-ben kiadott enciklikája? 

 

Rerum Novarum   Dictatus Papae  Quadragesimo anno 

 

c) Mennyi volt 1941-ben a nőknél várható átlagos életkor? 

 

54 év    56 év     58 év 

 

d) Hány tagja lehetett az 1940-es évek elején a KALOT-nak? 

 

30.000 – 50.000   100.000   300.000 – 500.000 

 

e) Hogyan nevezték magukat a futballklubok szövetségei az 1920-as években? 

 

„pártoknak”   „rendeknek”   „ligáknak” 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 
KERESZTÉNYSÉG  4 

  

III. ÉPÍTÉSZETI STÍLUSOK 3 
  

IV. ÁRPÁD-KORI TÁRSADALOM 4 
  

V. HUNYADI MÁTYÁS URALMA 4 
  

VI. MAGYAR URALKODÓK  4 
  

VII. KORA ÚJKORI FELEKEZETEK 4 
  

VIII. 
SPANYOL ÖRÖKÖSÖDÉSI 

HÁBORÚ 
4 

  

IX. ERDÉLY A XVI. SZÁZADBAN 9 
  

X. 
HADSEREGEK A 18. 

SZÁZADBAN / FOGALMAK 
5/5 

  

XI. 
MAGYARORSZÁG A 17. 

SZÁZADBAN / 

MAGYARORSZÁG 1849-1867 

5/9 

  

XII. 
NÉMETALFÖLD / MÁSODIK 

IPARI FORRADALOM 
4/3 

  

XIII. 
18. SZÁZADI MAGYAR 

BETELEPÍTÉSEK/ HORVÁT-

MAGYAR KIEGYEZÉS 

6/5 

  

XIV. 
URBÁRIUM / 

GYARMATOSÍTÁS 
5/3 

  

XV. 
USA SZÜLETÉSE / 

I. VILÁGHÁBORÚ  
5/5 

  

 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 
 

XVI. IGAZ-HAMIS 5   

XVII. TÖRTÉNELMI 

SZEMÉLYISÉGEK  

5   

XVIII. CSATÁK  4   

XIX. VÁROSTROMOK 7   

XX. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS 6   

XXI FELELETVÁLASZTÁS 3   

XVI. – XXI. Összesen 30 
 

 

 

 

A MÁSODIK TÉMÁT VÁLASZTÓK  

Kérdés 

Száma 
Kérdés anyaga 

Adható 

pont 

Elért 

pont 
 

XVI. IGAZ-HAMIS 5   

XVII. TÖRTÉNELMI, IRODAL- 

MI SZEMÉLYEK 

5   

XVIII. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS  6   

XIX. VITÁS KÉRDÉSEK 7   

XX. ÁLLÁSPONTOK 3   

XXI. FELELETVÁLASZTÁS 4   

XVI. – XXI. Összesen 30 
 

 
 

A HARMADIK TÉMÁT VÁLASZTÓK  

Kérdés 

száma 
Kérdés anyaga 

Adható 

pont 

Elért 

pont 
 

XVI. IGAZ-HAMIS 5   

XVII. TÖRTÉNELMI 

SZEMÉLYISÉGEK  

5   

XVIII. RÖVIDÍTÉSEK  5   

XIX. IDŐPONTOK 5   

XX. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS 5   

XXI FELELETVÁLASZTÁS 5   

XVI. – XXI. Összesen 30 
 

 
 

 Mindösszesen    

 

…………………………………  …………………………………  

versenybizottsági tag    versenybizottsági tag 


