
 

Oktatás i  Hivatal  

 

OKTV 2018/2019 1 1. forduló 

 

A 2018/2019. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

 

TÖRTÉNELEM 
 

Javítási-értékelési útmutató 
 

Közös feladatok 

 

I. (Összesen 4 pont.) 

 

a) király 

b) köztársaság 

c) 6 hónap / fél év 

d) 2. 

e) 3. 

 

II. (Összesen 4 pont.) 

 

a) 

A) Szent Pál / Pál apostol (0,5 pont) 

B) Szent Benedek (0,5 pont) 

D) Constantinus / (Nagy) Konstantin (császár) (0,5 pont) 

 

b) (Helyes sorrend 1 pont, 0,5 pont nem adható.) 

 

 

 

c) engedelmesség / alázatosság (0,5 pont) 

d)  

A) A nem zsidókat. (0,5 pont) 

C) A germán / törzsi vallások követőit. vagy Az angolszászokat. vagy A nem keresztényeket. 

(0,5 pont) 

(A helyes válaszok más megfogalmazásban is elfogadhatóak.) 

 

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

 

A kép betűjele: A stílus megnevezése: A leírás sorszáma: 

A) 
román (stílus) / romanika 2. 

B) 
barokk (stílus) 1. 

C) 
gótikus (stílus) / gótika 4. 

 

  

1. 2. 3. 4. 

A D B C 
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IV. (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.) 

 

a) várjobbágyok 

b) szerviensek 

c) hospesek 

d) bárók 

e) jobbágyok 

f) szerviensek  (elfogadható az előkelők is) 

g) előkelők vagy bárók vagy nemesek 

h) hospesek 

 

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

 

a) regálék / regálé jövedelmek 

b)  

1. A füstpénz / füstadó bevezetése (a kapuadó helyett).  

2. A rendkívüli hadiadó bevezetése. (A helyes válaszok más megfogalmazásban is 

elfogadhatóak. A válaszok fordított sorrendben is elfogadhatóak.)  

c) A királyi birtokok jövedelmei vagy A külföldi / törökellenes segélypénzek vagy Be nem 

töltött egyházi méltóságok jövedelmei. (A helyes válasz más megfogalmazásban is elfogadható 

vagy más, helyes válasz is elfogadható.) 

 

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

A) 12., B) 8., C) 10., D) 3., E) 1., F) 5., G) 7., H) 9. 

 

VII. (Összesen 4 pont) 

a) 1. evangélikus / lutheránus, 2. (római) katolikus, 3. református / kálvinista  

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

b) (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 

Állítások A B C mind-

három 

egyik 

sem 

Az egyes területek uralkodói dönthetnek 

alattvalóik vallásáról. 

X     

Teljes vallásszabadságot tesz lehetővé minden 

ember számára. 

    X 

Nem egyforma lehetőséget biztosít a forrásban 

említett vallások híveinek.  

 X    

A rendezés az egyes vallások híveinek területi 

elkülönülését erősíti. 

   X  

c) unitárius / antitrinitárius (0,5 pont) 

 

VIII. (Összesen 4 pont.) 

a) 1. I. Lipót, 2. XIV. Lajos (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 

b)  (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

1. A spanyol (Habsburg) örökségre. / A Spanyol Királyságra (és melléktartományaira) 

2. A franciák (gyarmati / tengeri) terjeszkedése vagy A holland szövetséges elvesztése 

3. Dél-Németalföld / Belgium francia birtoklása. 

(A 1.,2.,3. válaszok más megfogalmazásban is elfogadhatók.) 
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IX. (Összesen 9 pont.) 

a)  

1. I. (Habsburg) Ferdinánd (1 pont) 

2. törökök/oszmánok vagy Török/ Oszmán Birodalom vagy (Nagy) Szulejmán (1 pont) 

3. (Habsburg) segítséget kérjen az országegyesítéshez vagy a török ellen (Más, hasonló 

tartalmú válasz is elfogadható.)(1 pont) 

4. A gyanú, hogy Fráter György összejátszik a törökökkel/Fráter Györgyöt ki akarták 

iktatni az erdélyi politikai életből. (Más, helyes válasz is elfogadható.) (1 pont) 

b) 

1. A (1 pont) és C (1 pont) 

2. Szapolyai/Zápolya (1 pont) 

3. Így egyedül birtokolhatták a magyar királyi címet/ fenntarthatták jogigényüket Erdélyre 

(Más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható.) (1 pont) 

4. Biztosította dinasztiájának Erdély feletti hatalmát/ biztosította Erdély békéjét.  

(Más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható.) (1 pont) 
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Feladatok a rendes érettségi vizsga évét 

közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére 

 

X. (Összesen 5 pont.) 

a) (Elemenként 0,5 pont, 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. 

 X 

2. A francia reguláris haderő nagysága az ország háborús részvételeinek 

csökkenésével egyenes arányban változott. 

 X 

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

kormányzatok háborús költségeit. 

X  

4. A 18. században egy nagyhatalom teherbíró képessége lakosságának 

nagyságával egyenesen arányos volt. 

 X 

5. A brit haderő létszáma nagyban függött az anyaország gyarmati 

konfliktusainak alakulásától. 

X  

6. A francia királyoknak a jelzett időszakokban lényegében nem csökkent 

haderő állt rendelkezésére. 

X  

b) 

1. Alapvetően flottafejlesztés folyt vagy a katonai feladatok egy részét a magántársaságok 

vették át (pl. Kelet-indiai Társaság) vagy sziget volta miatt. (1 pont) 

(Más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható.) 

2. A milícia (polgárőrség, nemzetőrség, népfelkelősereg) olyan hadsereg, amelynek nincs 

állandó tényleges állománya vagy tagjai felszerelésüket otthon tartják vagy lakóhelyükön 

vesznek részt időnkénti gyakorlatozáson. (1 pont) 

(Más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható, illetve a kérdés megközelíthető a reguláris 

haderő helyes definiálásával is.) 

 

XI. (Összesen 5 pont.) 

a) harmincéves háború (0,5 pont) 

b) A korábban megkötött vallásbékék/ becikkelyezett törvények/ bécsi béke és megújításai is 

elfogadhatóak (Más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható.) (1 pont) 

c) Ők választották az országgyűlési követeket. (Más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható.) 

(1 pont) 

d) a katolikus megújulás elősegítése vagy rekatolizáció 

(Más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható.) (1 pont) 

e) Pázmány Péter (teljes névért 0,5 pont) 

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

1. nem 

2. török kézen volt a 15 éves háború óta 

 

XII. (Összesen 4 pont.)  

a)  (0,5- 0,5 pont, összesen 1 pont.) 

1. kálvinista (protestáns) 

2. katolikus 

b) németalföldi szabadságharc/ A spanyol koronával szemben vívott háborúban jött létre 

 (Más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható.) (1 pont) 

c) (Elemenként 0,5- 0,5 pont, összesen 1 pont) 

1. Utrechti Unió  2. Egyesült Tartományok/ Hollandia (A válasz fordított sorrendben is 

elfogadható.) 

d) A lakosság hosszú idő alatt lecsapolta, termővé tette a területeket. (Más, hasonló tartalmú 

válasz is elfogadható.) (1 pont)  
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XIII. (Elemenként 0,5 pont, összesen 6 pont.) 

Állítás Igaz Hamis Indoklás 

1. A közös használatban lévő 

földeket a jobbágy nem vehette 

igénybe belátása szerint. 

X  Az Urbárium megszabta a használat 

időpontját. 

2. A szöveg jól mutatja, hogy a 

mezőgazdasági termékszerkezet 

lényegében változatlan volt a 15. 

század vége óta. 

 X Amerikai növények szerepelnek a 

szövegben. 

3. A robotmunka hatékonysága 

elsősorban a jobbágyi érdekeltség 

hiánya miatt volt alacsony. 

X  A hatékony munkavégzést 

többnyire felügyelettel lehetett 

elérni/ kikényszeríteni  

4. Az Urbárium országosan 

egyformán rendezte, hogy a robotot 

mikor kell teljesíteni. 

 X A földesúr bizonyos keretek közt 

önállóan döntött (az első bekezdés 

alapján) 

5. A mezőgazdasági termelés 

minőségének fenntartásában jelentős 

szerepet kaptak az eredetileg még 

Bocskai által kiváltságolt hajdúk. 

 X Itt a hajdú a földesúri „karhatalmat” 

jelenti, nem a hajdú közösségeket. 

6. Az igásrobotot a földesúr 

állataival végezte el. 

 X Az igásrobotot a jobbágy saját 

jószágaival végezte el. 

(Az összes indoklásnál más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható.) 

 

XIV. (Összesen 5 pont.) 

a) Az 1783-ban megkötött versailles-i (angol-amerikai) béke emlékére/ a függetlenségi háború 

befejeződésének emlékére (1 pont) 

b) Katonai támogatást adott a 13 gyarmatnak. (1 pont) (Más, hasonló tartalmú válasz is 

elfogadható.) 

c) A 13 gyarmat küldöttei/ a gyarmatok küldöttei (0,5 pont) 

d) (választott) szenátorokból és képviselőkből (0,5- 0,5 pont, összesen 1 pont.) 

e) II. (Nagy) Frigyes (0,5 pont) 

f) 1. George Washington (0,5 pont)   

    2. az USA elnöke (0,5 pont) 

 

XV. (Összesen 5 pont.) 

a) (szervezett) betelepítés (0,5 pont) 

b) (Török kiűzése utáni) munkaerőhiány / parlagon heverő földek megművelése/ 

elnéptelenedett területek benépesítése (Más, helyes válasz is elfogadható.) (1 pont) 

c) katolikusok számának növelése/ katolikus vallás erősödése (Más, hasonló tartalmú válasz is 

elfogadható.) (1 pont) 

d) Tervezett, előre megépített házak várták őket. (Más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható.) 

(1 pont) 

 e) Tolna/Bácska/Dél-Dunántúl/Szatmár/ Dunántúli-középhegység/ Buda környéke (Más, 

helyes válasz is elfogadható) (0,5 pont) 

f) 1. II. József (0,5 pont) 

    2. türelmi rendelete (0,5 pont) 
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Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyamok tanulói részére 

 

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

A) polgári állam 

B) szociáldemokrácia 

C) hatalmi egyensúly 

D) nacionalizmus 

E) keresztényszocializmus 

 

XI. (Összesen 9 pont.) 

A) 

a) passzív ellenállás (1 pont) 

b) Bach-korszak/ újabszolutizmus kora (1 pont) 

c) (Elemenként 0,5-0,5, összesen 1 pont) 

 1. Földbirtokosok (Más helyes vagyonos társadalmi réteg is elfogadható.) 

 2. Azért, mert önálló egzisztenciával rendelkeztek. (Más helyes megoldás is elfogadható) 

d) A sok ügyvéd maga duzzasztotta fel az ügyeket, hogy legyen munkájuk. (Más helyes 

megoldás is elfogadható.) (1 pont) 

B) 

e) 1. Határozati Párt 2. Felirati Párt (felcserélhető sorrendben, elemenként 0,5- 0,5 pont, 

összesen 1 pont) 

f) Elutasították a dinasztia tárgyalási alapját/törvényjavaslatát. (Más, hasonló tartalmú 

válasz is elfogadható.) (1 pont) 

g) A határozatiak nem is akartak tárgyalni, míg a feliratiak 48-as alapon igen. (Más, 

hasonló tartalmú válasz is elfogadható.)  (1 pont) 

h) A feliratiak győztek (0,5 pont) 

i) A Teleki-féle csoporttal/ Határozati Párttal (0,5 pont) 

j) Feloszlatta az országgyűlést/visszaállította az abszolutizmust/megkezdődött a 

provizórium. (Más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható.) (1 pont) 

 

XII. (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

a) egyenlőtlen fejlődés  

b) a termelékenység eltérő növekedését, alakulását  

c) Az ipari forradalmak alapvető nyersanyaga. (Más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható.)  

 

XIII. (Összesen 5 pont.)  

a) Perszonálunió/ társország (1 pont) 

b) Elismerték politikai nemzetként/ államalkotó nemzetként (Más, hasonló helyes válasz 

elfogadható.) (1 pont) 

c) pl. Horvát-Szlavónországra vonatkoztatva területi autonómia/ önkormányzatiság, teljes 

körű/korlátlan nyelvhasználat, állami zászló es címerhasználat, önálló belügyigazgatás, 

saját parlament (Más, helyes válasz is elfogadható.) (Elemenként 0,5 pont, összesen 

1 pont.) 

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

1. Tengeri kikötővel rendelkezett./ Fiume volt az ország tengeri kikötője.  (Más, hasonló 

helyes válasz elfogadható.) 

2. Horvátország területén helyezkedett el, de közvetlenül/  közigazgatásilag a Magyar 

Királysághoz tartozott. (Más, hasonló helyes válasz elfogadható.)  

e) A monarchia trialista átállást/trializmust/ A magyarokkal egyenlő/egyenrangú jogi 

helyzet a Monarchiában (Más, hasonló helyes válasz elfogadható.) (1 pont) 
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XIV. (Összesen 3 pont.) 

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

1. Legnagyobb mértékben: Nagy-Britannia / Franciaország 

2. Legkisebb mértékben: Németország 

b) fordítottan (0,5 pont) 

c) Afrika (0,5 pont) 

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

1. 1904    2. antant/entente cordiale  

 

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

Esemény 

 

Helyszín Sorszáma a 

térképen 

Ebben a városban gyilkolták meg 

Ferenc Ferdinándot. 

Szarajevó 5. 

E két tartomány volt a fő oka a német-

francia ellentétnek. 

Elzász-Lotaringia 12. 

Itt nyitották meg az I. világháborút 

lezáró békekonferenciát. 

Versailles 8. 

Az olasz front legendás szakasza, ahol 

tucatnyi csatára sor került. 

Doberdó/Isonzo 2. 

Ebben a városban kezdődött a 

bolsevik hatalomátvétel. 

Szentpétervár 15. 
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TÖRTÉNELEM 
SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 

Javítási-értékelési útmutató 
 

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

 

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

 

a) igaz 

b) hamis 

c) igaz 

d) igaz 

e) hamis 

 

XVII. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 

a) Vlad Ţepes („Drakula László”) 

b) Szkander bég (Kasztrióta György) 

c) Egervári László 

d) Janus Pannonius (Csezmicei János) 

e) Ernuszt János 

 

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

 

a) 1442, Jalomica 

b) 1459, Körmend 

c) 1474, Boroszló 

d) 1475, Vaslui 

 

XIX. VÁROSTROMOK (Elemenként 1 pont, összesen 7 pont.) 

 

a) 1476, Szabács 

b) 1453, Bizánc (Konstantinápoly, Isztambul) 

c) 1456, Nándorfehérvár 

d) Zvornik 

 

XX. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 

 

a) 1463 

b) (szent) koronát 

c) Sopron 

d) (Habsburg, III.) Frigyes 

e) magyar 

f) (Hunyadi, I.) Mátyás  
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XXI. FELELETVÁLASZTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

 

a) 40 %-kal 

b) tizede 

c) nagyjából egyforma értékűek 

 

II. téma: Görgei Artúr múltszemlélete 

 

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

 

a) igaz 

b) igaz 

c) hamis 

d) igaz 

e) hamis 

 

XVII. TÖRTÉNELMI, IRODALMI SZEMÉLYISÉGEK (Elemenként 1 pont, összesen 5 

pont.) 

a) Kemény Zsigmond 

b) Gyulai Pál 

c) Mikszáth Kálmán 

d) Berzenczey László 

e) Klapka György 

 

XVIII. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 

 

a) január 5-én 

b) Vácon 

c) feldunai 

d) áprilisi 

e) köztársasági 

f) Mészáros Lázár 

 

XIX. VITÁS KÉRDÉSEK (Elemenként 1 pont, összesen 7 pont.) 

 

a) 1. Zichy Ödön (grófot) (Fejér megye volt adminisztrátorát),  

2. (haza-) árulás vádjával (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

b) Debrecen 

c) Nagysándor József 

d) 1867-ben 

e) Klagenfurtba 

f) a közös hadseregről / a véderőtörvényről / a „magyar” hadseregről 

 

XX. ÁLLÁSPONTOK (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

 

a) Buda  (1849. májusi) ostroma /visszafoglalása 

b) a kiegyezési tárgyalások / a közös hadügyek Ausztriával  

c) az (1849. augusztus 9-11 közötti) aradi megbeszélések 

(Más hasonló tartalmú, helyes válaszok is elfogadhatók.) 
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XXI. FELELETVÁLASZTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

 

a) a felvidéki Toporcon 

b) a kókuszdió zsírsavjairól 

c) Szeged környékén 

d) magyarul 

 

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

 

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

 

a) igaz 

b) hamis * 

c) igaz 

d) igaz 

e) igaz 

 

XVII. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 

a) Márton Áron 

b) Apor Vilmos 

c) Mindszenty József 

d) Kaszap István 

e) Tavaszy Sándor 

 

XVIII. RÖVIDÍTÉSEK (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 

a) Magyar Országos Véderő Egyesület 

b) Ébredő Magyarok Egyesülete 

c) Etelközi Szövetség 

d) Soli Deo Gloria 

e) Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége 

 

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

 

a) 1930 

b) 1938 

c) 1943 

d) 1936 

e) 1937 * 

 

XX. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 

a) Budapestet 

b) Gellért 

c) tehetősebbek/gazdagabbak/középréteghez tartozók (Más hasonló tartalmú, helyes 

válasz is elfogadható.) 

d) pusztái 

e) népviseletével/népművészetével 
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XXI. FELELETVÁLASZTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 

a) a görög katolikus 

b) Quadragesimo anno 

c) 58 év * 

d) 300 000 – 500 000 

e) „pártoknak”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A feladatlap 3. témakör szakirodalmi XVI. b; XIX. e; XXI. c kérdéseit nem lehetett a kiadott 

szakirodalom alapján megválaszolni, a versenybizottság a feladatlap e részének értékelésekor 

az érintett kérdésekre adott válaszokat figyelmen kívül hagyta, és az így megszerezhető 27 

pontot százalékos megfeleltetéssel számolta át a maximálisan szerezhető 30 pontra. 
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