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TÖRTÉNELEM 
 

Javítási-értékelési útmutató 

 
KÖZÖS FELADATOK 

 
1. Mutassa be a magyar nemesi társadalom 13-15. századi helyzetét! Válaszában térjen ki 

a rétegződésre, a törvényi háttérre, politikai, katonai és gazdasági szerepvállalásra! 

(15 pont) 

Feladat megértése (3 pont): 

A válasz bemutatja a jogilag egységes nemesség kialakulásának folyamatát. Elemzi a nemesség 

egyes rétegeinek szerepét, jogállását és az uralkodóhoz és egymáshoz való viszonyát. Feltárja 

a folyamat társadalmi, politikai okait. Bemutatja a nemesség különböző rétegeinek politikai, 

katonai és gazdasági szerepét a korszakban. A versenyző válaszát lényegre törően, a 

forrásokban szereplő információkat beépítve fejti ki, kiegészítve azokat saját ismereteivel. 

Tartalmi elemek (összesen 10 pont): 

1. A jogilag egységes nemesség kialakulásának folyamata 

 Bemutatja az Aranybulla alapján a serviensek jogainak kialakulását (adómentesség, 

örökhagyási jog, bírói ítélet nélkül nem foghatók le, csak az ország védelmében kötelesek 

ingyen harcolni). (0,5 pont) 

 Megállapítja, hogy a serviensek és a várjobbágyok egy része a XIII. század végére az 

egységesedő nemesség részévé váltak. (0,5 pont) 

 Megállapítja, hogy a királyi hatalom igyekezett támaszkodni a kialakuló nemességre, s 

törvényekkel is igyekezett megerősíteni szabadságaikat. (0,5 pont) 

 Rámutat, hogy a nemesség az egységes jogokkal a XIV. század közepére alakult ki, 

adómentességének országossá válásával és az ősiség törvénybe iktatásával 1351-ben. (0,5 pont)  

(2 pont) 

2. A bárói rend kialakulása, szerepének bemutatása  

 Megállapítja, hogy a XIII. századra kialakult a világi vezetőréteg nagyhatalmú csoportja, 

a bárói réteg. (0,5 pont) 

 Feltárja, hogy a bárók a királytól főméltóságokat (nádor, vajda bán stb.) kapó személyek, 

a cím nem öröklődött. (0,5 pont) 

 A bárók jelentős örökbirtokokkal rendelkeztek, de a XIV. században jövedelmeik nagyobb részét 

az uralkodótól kapott honor-birtokok tették ki, melyeket igyekeztek örökbirtokká tenni. (0,5 pont) 
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 Elemzi a kettősséget, hogy a királyok a bárókkal együtt kormányoztak, ugyanakkor 

erősödő hatalmukkal szemben igyekeztek más csoportokra támaszkodni. (0,5 pont) 

 A bárók a XIII. század végén még külön országrészek kialakítására törekedtek 

(tartományúri hatalom), míg a rendiség kialakulásával a bárói ligák révén az ország 

irányítását kívánták megszerezni. (0,5 pont) (2,5 pont) 

3. A familiaritás rendszere 

 A bárók és a többi nemes kapcsolatát a nyugati hűbériséghez hasonló familiaritás 

jellemezte a korszakban. (0,5 pont) 

 A familiárisok elvileg önként csatlakoztak egy báróhoz, döntő mértékben a királytól kapott 

örökbirtokkal rendelkeztek, így a kapcsolat nem öröklődött. (0,5 pont) 

 A familiárisok igazgatták a bárók örök- és honor-birtokait, vezették magánhadseregüket 

(bandériumok), ellátták a báró méltóságával járó országos feladatokat. (0,5 pont) 

 A XIII. századtól kialakuló nemesi vármegyében is érvényesült a familiaritás (báró, ispán 

– nemesi tisztségviselők). (0,5 pont)  (2 pont) 

 

4. A köztes kiváltságos elemek szerepe 

 Rámutat, hogy az országban a jogilag egységes nemesség kialakulása után is maradtak 

úgynevezett köztes elemek, mint a székelyek vagy a kunok. (0,5 pont) 

 Feltárja jogállásuk bizonyos jellemzőit: pl. nem kerültek földesúri függésbe / csak néhány 

jelképes adóval tartoznak, ugyanakkor katonai szolgálattal tartoztak. (0,5 pont) 

 Megemlíti, hogy a keleti határ mentén a székelyek a XV. századig megőrizték közszabadságukat 

a keleti betörésekkel szembeni állandó katonai erő szükségessége miatt. (0,5 pont) 

(1,5 pont) 

5. Az uralkodó, a bárók és a köznemesség viszonyrendszere; A nemesség hatalmi (politikai, 

gazdasági és katonai) helyzete 

 A korszakban a bárókon és a nemességen alapult a királyok vezette magyar államszervezet 

(vármegyék, bíróságok), s a XV. században a kialakuló országgyűléseken már a törvények 

alkotásában is részt vettek. (0,5 pont) 

 A magyar hadszervezet is a vezető rétegen nyugodott a korszakban: a bárók bandériumai, 

nemesi felkelés az ország védelmében. (0,5 pont) 

 A XV. századra kialakuló köznemesség térnyerése a nemesi vármegye kialakulásával 

párhuzamosan haladt. (0,5 pont) 

 Egyre több vármegyei tisztséget a megyei nemesség választott (szolgabírótól alispánig). 

(0,5 pont) (2 pont) 

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont): 

A tanuló fogalmazása világos és egyértelmű mondatokból áll. Az elemzés szerkesztett szöveg, a 

tartalom a logikus kifejtést szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt elemzőkészségről 

tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 
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2. Mutassa be és elemezze, hogyan alakult át Európa gazdasági élete a 16. században a nagy 

földrajzi felfedezések hatására! Válaszában térjen ki az európai régiók gazdasági jellemzőire 

és kereskedelmi kapcsolataira! 

(15 pont) 

Feladat megértése (3 pont): 

A válasz bemutatja és elemzi a 16. század során történt főbb gazdasági változásokat. Az elemzés 

összehasonlítja Európa három régiójában lezajló gazdasági folyamatokat, kitér a kereskedelmi 

útvonalak átrendeződésére, illetve kiemeli, mindez hogyan segítette elő a kapitalista gazdaság 

kibontakozását. A versenyző válaszát lényegre törően, a forrásokban szereplő információkat 

beépítve fejti ki, kiegészítve azokat saját ismereteivel.  

Tartalmi elemek(összesen 10 pont): 

1. A földrajzi felfedezések gazdasági hatásai Európára a 16. században 

 A nagy földrajzi felfedezések hatására megkezdődött a gyarmatosítás, amelynek során 

először a spanyolok és a portugálok osztották fel a világot. (0,5 pont) 

 Rövidesen újabb európai országok (például Anglia, Franciaország) kapcsolódtak be a 

folyamatba. (0,5 pont) 

 Az Újvilág arany- és ezüstbányáinak feltárása nyomán a 16. században ugrásszerűen 

megnőtt a nemesfém-beáramlás Európába. (0,5 pont)  

 A folyamat során a nemesfémek értéke folyamatosan csökkent. (0,5 pont) 

 A mezőgazdasági termékek ára a 16. század második felében látványosan megnőtt. (0,5 pont) 

 Az árrobbanást a kézműipari termékek (késztermékek) ára kevésbé követte/nem volt olyan 

dinamikus a folyamat. (0,5 pont) (3 pont) 

2. A kereskedelmi útvonalak átrendeződése 

 A 16. században kialakult a világkereskedelem. (0,5 pont) 

 Európa – Afrika – Amerika között egyfajta „kereskedelmi háromszög” jött létre. (0,5 pont) 

 A kontinensek közötti kereskedelemben új „vállalkozások” is létrejöttek, így lépett színre 

az angol Kelet-indiai Társaság. (0,5 pont) 

 Az időszakban az atlanti partvidék kikötővárosainak jelentősége megnőtt. (0,5 pont) 

 A levantei kereskedelem mindezek nyomán fokozatosan háttérbe szorult. (0,5 pont) 

 A Hanza-kereskedelem (a lengyel gabonaexport miatt) talpon maradt. (0,5 pont) 

(3 pont) 

3. Gazdasági változások Nyugat-Európában, Közép-Európában és a Mediterráneumban  

 A 16. században gazdaságilag Nyugat-Európa élre tört. (0,5 pont) 

 Közép-Európában elsősorban a mezőgazdasági termékek kivitele (gabona és élőállat) volt 

jellemző. (0,5 pont) 

 A Mediterráneum térsége fokozatosan a háttérbe szorult, bár a Selyemúton érkező áruk 

behozatalát fenntartó levantei kereskedelem továbbra is bevételt biztosított az itáliai 

városoknak. (0,5 pont) 
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 Az itáliai városok még megőrizték a korábbi évszázadokban szerzett előnyüket, de a 

gazdasági átrendeződést mutatta, hogy új, nagy népességű városok Nyugat-Európában is 

megjelentek. (0,5 pont) (2 pont) 

4. A középkorit felváltó gazdasági szerkezet kialakulása Nyugat-Európában 

 Nyugat-Európában egyre több manufaktúra jött létre. (0,5 pont) 

 Megemlít a számos tényező közül olyat, amelyek jelzik, hogy a 16. században kialakult a 

korai tőkés/kapitalista gazdaság (pl. bankok, tőzsde megjelenése). (0,5 pont) 

 A gazdasági átalakulásnak társadalmi következményei is voltak, pl. a vállalkozó tőkés 

réteg mellett növekedett a manufaktúrákban dolgozó (bér)munkások száma. (0,5 pont)  

 A korai tőkés gazdaságban és az átalakuló társadalomban egyre nagyobb szerepe lett a 

vagyonosodó polgárságnak és a kapitalizálódó nemességnek, parasztságnak. (0,5 pont) 

(2 pont) 

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont): 

A tanuló fogalmazása világos és egyértelmű mondatokból áll. Az elemzés szerkesztett szöveg, a 

tartalom a logikus kifejtést szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt elemzőkészségről 

tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 
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FELADATOK A RENDES ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉVÉT  

KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ ÉVFOLYAM TANULÓI RÉSZÉRE 

3. Elemezze a reformáció megjelenését és terjedését Magyarországon a 16. században! 

Válaszában térjen ki a reformáció etnikai és kulturális vonatkozásaira is! (15 pont) 

Feladat megértése (3 pont): 

A válasz elemzi az egyes reformációs irányzatok megjelenését a három részre szakadó országban. 

Bemutatja az egyes területeken meggyökerező felekezeteket, elemzi az erdélyi sajátosságokat és 

a reformáció kulturális hatását. A versenyző válaszát lényegre törően, a forrásokban szereplő 

információkat beépítve fejti ki, kiegészítve azokat saját ismereteivel.  

Tartalmi elemek(összesen 10 pont): 

1. A reformáció különböző irányzatainak megjelenése hazánkban 

 A reformáció lutheri irányzata hamar megjelent az országban (pl. Habsburg Mária királyné 

udvara is az új hit egyik támogatója lett még Mohács előtt). (0,5 pont) 

 Az evangélikus vallás elsősorban a szász városokban és néhány bárói udvarban terjedt el. 

Pl. A Perényiek és a Nádasdyak lutheránus prédikátorokat vettek pártfogásukba. (0,5 pont) 

 Katolikus papok és szerzetesek is áttértek az evangélikus vallásra, elfogadták az ágostai 

(augsburgi) hitvallást. Pl. Dévai Bíró Mátyás életét a reformáció terjesztésének szentelte. 

(0,5 pont) 

 A 16. század második felében a magyarság jelentős része a kálvini reformációhoz csatlakozott. 

/ A Hódoltság és Erdély magyarsága döntően református hitre tért át. (0,5 pont) 

 A kálvini tanítások terjesztésével Méliusz Juhász Péter (német egyetemi tanulmányai után 

hazatérve) a református egyház legfőbb hazai szervezőjévé vált. (0,5 pont) 

 A szentháromság-tagadó irányzat követőit Erdélyben és Magyarországon unitáriusoknak 

nevezik. Jelentős hazai képviselője Dávid Ferenc volt. (0,5 pont) (3 pont) 

 

2. A reformáció terjedésének jellemzői 

 Kezdetben a nemesség többsége ellenszenvvel fogadta a (német területről érkezett) 

hitújítást. Az 1525-ös országgyűlésen megtiltották a reformáció terjesztését. (0,5 pont) 

 Elsőként az erdélyi szász városok, majd a Felvidék magyar, német és szlovák lakossága 

csatlakozott a lutheri tanokhoz. (0,5 pont) 

 Eleinte nem volt éles különbség a protestáns felekezetek között, a hittételek és a 

szertartások csak később, az egyházszervezetek kiépülésével párhuzamosan szilárdultak 

meg. (0,5 pont) 

 A Hódoltságban döntően a református vallás terjedt el (pl. szabadon mozgó 

vándorprédikátorok, kereskedő népek nyomán)./ Hazánkban Debrecenben alakult ki 

jelentős református központ („kálvinista Róma”). (0,5 pont) 

 Említ olyan okokat, amelyek a kálvini irányzat térnyerését segítették Pl. a heves hitviták 

hatására Luther korábbi hívei közül többen is a kálvini irányzathoz csatlakoztak. / Az 

egyház önkormányzati felépítése és a hatalmával visszaélő uralkodóval való szembeszállás 

joga közel állt a magyar rendi gondolkozáshoz. (0,5 pont)   
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 A törökök nem akadályozták a reformáció terjedését, a protestáns egyházak szabadon 

szerveződhettek. / A katolikus egyház hierarchikus felépítése, a Habsburgokhoz és a 

magyar főurakhoz való kötődése révén a törökök nemtetszését váltotta ki. (0,5 pont) 

(3 pont) 

3. Erdély felekezeti viszonyainak alakulása 

 Erdélyben a felekezeti megoszlás követte a rendi tagoltságot.  (0, 5 pont) 

 A partiumi és az erdélyi magyar megyék a kálvinizmushoz, a szászok a lutheri tanokhoz 

csatlakoztak. (0, 5 pont)  

 Az unitáriusok Erdélyben tudtak önálló egyházzá szerveződni. A székelyek nagyobb része 

katolikus maradt, egy részük unitáriussá lett. (0,5 pont) 

 Több erdélyi országgyűlés (pl. az 1564-es és az 1568-as tordai) biztosította a bevett 

vallások (katolikus, evangélikus, református, unitárius) számára a szabad 

vallásgyakorlatot, s tiltotta a felekezeti ellenségeskedést. (0,5 pont) (2 pont) 

 

4. Kulturális és művelődési vonatkozások 

 Sylvester János elkészítette az Újszövetség, Károli Gáspár a teljes Biblia magyar nyelvű 

fordítását (Vizsoly, 1590). (0,5 pont) 

 Protestáns iskolákat alapítottak, pl. a reformátusok Gyulafehérváron, Kolozsváron, 

Váradon, Debrecenben, Sárospatakon. A kollégiumok egész országrészek oktatását látták 

el. (0,5 pont) 

 A reformáció térhódítása virágzásnak indította a magyar nyelvű írásbeliséget. / Nyomdák 

jöttek létre, pl. Sárváron, Sárospatakon, Debrecenben. A könyvek sokkal szélesebb 

rétegekhez jutottak el. (0,5 pont) 

 A kibontakozó anyanyelvi kultúra fontos összetartó kapocs volt a magyarság számára a 

részekre szakadt országban. / A protestáns diákok német és holland egyetemeken tanultak 

tovább. (0,5 pont) (2 pont) 

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont): 

A tanuló fogalmazása világos és egyértelmű mondatokból áll. Az elemzés szerkesztett szöveg, a 

tartalom a logikus kifejtést szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt elemzőkészségről 

tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 
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4. Mutassa be és elemezze a francia külpolitika törekvéseit és eredményeit a 17-18. 

században! Válaszában térjen ki a nagyhatalmi politikával összefüggő gazdasági és katonai 

tényezőkre!  (15 pont) 
 

Feladat megértése (3 pont): 

 

A vizsgázó a francia külpolitika alakulását mutatja be a 17-18. században (1789 előtt). Elemzi a 

francia diplomácia mozgásterét, területi ambícióit és a nemzetközi konfliktusokban való francia 

részvételt. Válaszában kitér a külpolitika politikai, gazdasági és katonai hátterét alkotó 

összetevőkre. Válaszát lényegre törően, a forrásokban szereplő információkat beépítve fejti ki, 

kiegészítve azokat saját ismereteivel. 

 

Tartalmi elemek(összesen 10 pont): 

 

1. A nagyhatalmi politika katonai, gazdasági feltételei 

 A 17. századra a Bourbon-dinasztia vezetésével létrejövő francia abszolutizmus – a 16. 

század második felének vallásháborúi után – lehetővé tette az ország pénzügyi és katonai 

erejének összpontosítását (a békekorszak megnövelte a gazdasági és demográfiai 

erőforrásokat). (0,5 pont) 

 A 17. század közepén zajló időszakban megkezdődött a hadsereg modernizációja 

(„hadügyi forradalom”) / a hadseregek irányítása szakszerűbbé vált, a fegyverzetet 

korszerűsítették (első sorban a tüzérség). (0,5 pont) 

 A merkantilista gazdaságpolitikával / Colbert intendatúrája alatt a haderő fejlesztés 

gazdasági / pénzügyi alapjai teremtődtek meg. (0,5 pont) 

 Lehetőség nyílt a korszakban hatalmas létszámú reguláris hadsereg fenntartására / a 

hadsereg létszáma fokozatosan európai ellenfelei fölé nőtt / hatalmas költségekkel járó 

erőd- és flottaépítési program lebonyolítására. / A reguláris haderő irányítása az uralkodó 

szakembereinek kezébe került (pl. Turenne, Condé). (0,5 pont) 

 (2 pont) 

2. A harmincéves háború eredményei és hatása a francia külpolitikára 

 A harmincéves háborúban (1618-48) Franciaország elsősorban nem vallási, hanem 

politikai okokból vett részt. (0,5 pont) 

 A háborúba / a háború harmadik szakaszába bekapcsolódó Franciaország (Richelieu) 

érdeke a Német-Római Császárság gyengítése és az európai hegemónia elérése volt. (0,5 

pont) 

 A háború német területek birtoklását, s ezáltal a császárság ügyeibe való francia 

beavatkozás esélyét teremtette meg. / A háború végén a spanyol és a francia korona 

dinasztikus kapcsolatra lépett. / A franciák fő hadszíntere a Rajna-vidék és Németalföld 

volt, ahol főként a spanyol haderővel ütköztek meg és meggyengítették Spanyolországot. 

(0,5 pont) 

 Általában elmondható, hogy a század második fele az európai francia hegemónia korszaka 

volt. / Franciaország Svédország kivételével a többi európai hatalommal szembe került a 

hegemóniára törekvése miatt. (0,5 pont) (2 pont) 
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3. Az abszolutista külpolitika célja XIV. Lajos korában 

 XIV. Lajos (1643-1715) külpolitikájának célja a „természetes határok” (Rajna, Pireneusok) 

elérése. (Ez lényegében a későbbiekben megvalósíthatatlannak bizonyult.) (0,5 pont) 

 A folyamatosan, többnyire dinasztikus okokkal magyarázott háborúk – Hollandia és a Német-

római Császárság ellen – csekély sikert hoztak. / A Napkirály háborúi területi gyarapodást csak 

kis mértékben eredményeztek – főként a Rajna mentén. (0,5 pont) 

 A sikeres terjeszkedést Anglia és Hollandia, majd a Habsburgok szövetsége akadályozta meg 

és a 17. század végére Franciaország diplomáciailag is nagyjából magára maradt. / Létrejött a 

„nagy szövetség” Franciaország ellen. (0,5 pont) 

 XIV. Lajos a 17. század végéig együttműködött az Oszmán Birodalommal is a Habsburgok (I. 

Lipót) ellenében, (de a török Magyarországról kiűzése időszakában [1683-88] átmenetileg 

szakított vele). (0,5 pont)  (2 pont) 

 

4. Franciaország és a 18. századi szövetségi rendszerek, valamint a korszak háborúi 

 A spanyol örökösödési háborúban (1701-14) a francia külpolitika elsődleges célja a 

spanyol trón Bourbon kézre kerülése volt. / A „nagy szövetséggel” szemben Franciaország 

jelentős katonai csapásokat szenvedett el / katonai hegemóniája lényegében megszűnt 

1714-ben. (0,5 pont) 

 Az osztrák örökösödési háborúban (1740-48) porosz szövetségben lényegében nem ért el 

jelentősebb sikereket. (0,5 pont) 

 A hétéves háború (1756-63) elején a Bourbon-dinasztia dinasztikus szövetségre lépett a 

Habsburg-házzal („diplomáciai forradalom”). (0,5 pont) 

 Európán kívül az adott időszakban Franciaország legfőbb ellenfele végig Anglia maradt. / 

A két hatalom közti konfliktus elsősorban az Újvilágban (Louisiana, Kanada) és Indiában 

(Nyugat-India szigeteken) volt erőteljes. (0,5 pont) 

 A hétéves háborúban Franciaország az észak-amerikai kontinensen elvesztette gyarmatai 

jelentős részét és indiai befolyását is a britekkel szemben. (0,5 pont) 

 A század végének utolsó külpolitikai, katonai akciója sikeres volt – a 13 gyarmat 

támogatása az angolok újvilági befolyásának csökkenését és a gyarmatok függetlenségét 

eredményezte. (Ugyanakkor Franciaország a rendkívül magas háborús költségek miatt 

lényegében csődbe jutott.) (0,5 pont)  (3 pont) 

 

5. Franciaország (francia állam és művelődés) Európára gyakorolt hatásai 

 Az európai dinasztiák a francia abszolutizmust követendő példának tekintették 

(államszervezés, hadsereg, merkantilizmus) valamint a francia udvart / Versaillest is (az 

uralkodók mellett a főúri udvarok is) másolták. (0,5 pont) 

 A 18. században az ország katonai/hatalmi befolyása csökkent, de a kulturális befolyása 

látványosan növekedett - a felvilágosodás eszméi éppúgy terjedtek, mint a francia nyelv 

használata, vagy éppen a divat. (0,5 pont)  (1 pont) 

 

 Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont): 

A tanuló fogalmazása világos és egyértelmű mondatokból áll. Az elemzés szerkesztett szöveg, a 

tartalom a logikus kifejtést szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt elemzőkészségről 

tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat.  
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FELADATOK A RENDES ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉVÉBEN TANULÓK RÉSZÉRE 

 

5. Mutassa be a polgári állam kiépülésének fő lépéseit a dualizmus kori Magyarországon! 

Válaszában értelmezze a polgári állam fogalmát és utaljon a kialakulásának hátterében álló 

politikai, gazdasági és társadalmi folyamatokra!  

 (15 pont) 

 

Feladat megértése (3 pont):  
 

A versenyző válaszában a források és ismeretei segítségével bemutatja a polgári állam kiépülését 

a dualizmus kori Magyarországon. Elemzi a polgári állam kiépülésének hátterét, következményeit. 

A versenyző válaszát lényegre törően, a forrásokban szereplő információkat beépítve fejti ki, 

kiegészítve azokat saját ismereteivel.  

 

Tartalmi elemek(összesen 10 pont):  

 

1. A polgári állam fogalma, kiépülésének politikai, társadalmi, gazdasági háttere 

(kormányzati rendszer, társadalmi átalakulás, gazdasági fejlődés) 

 A dualizmus kora 1867-től 1918-ig tartott az egyenrangú osztrák–magyar 

államszövetségben. (0,5 pont) 

 A kiegyezéssel kiépült a polgári kormányzati rendszer (népképviseleti / cenzusos alapon 

választott országgyűlés, az országgyűlésnek felelős kormány). (0,5 pont) 

 A tőkés viszonyok kibontakozása során a városi lakosság aránya nőtt, a társadalom 

polgárosodott. (0,5 pont)  

 A zsidók politikai és vallási egyenjogúsításával megvalósult az állampolgári 

jogegyenlőség. (0,5 pont) 

 A gazdasági fejlődésnek (ipari forradalom kibontakozásának) köszönhetően nőttek az 

adóbevételek, (0,5 pont) 

 ez a korábbiaknál nagyobb állami szerepvállalást tett lehetővé az élet különböző területein 

(„gondoskodó állam”). (0,5 pont)  (3 pont) 

2. Az állami szerepvállalás növekedése 

 Eötvös József kezdeményezésére elfogadták a népiskolai törvényt, bevezették a 

tankötelezettséget. (0,5 pont) 

 Növekedett az elemi iskolák száma / megjelentek az ingyenes oktatást biztosító állami 

elemi iskolák, csökkent az analfabéták aránya. (0,5 pont) 

 Átalakult az ország közigazgatása pl. a kiváltságos kerületek felszámolásával létrehozták az 

egységes megyerendszert/ növelték a kormány által kijelölt főispánok jogkörét. (0,5 pont) 

 Wekerle Sándor kezdeményezésére bevezették az állami anyakönyvezést. (0,5 pont) 

 Bevezették a (válást is lehetővé tevő) polgári házasságot. (0,5 pont)  

 Az állam felügyelete alá vonta a közegészségügyet / mindenki számára ellátást biztosító 

állami közkórházakat hoztak létre. (0,5 pont) 

 Az állami csendőrség létrehozásával országos szintűvé / hatékonyabbá vált a közrend 

védelme, a bűnüldözés. (0,5 pont) 

 A magántársaságok államosításával állami kézbe (MÁV) kerültek az országot behálózó 

vasútvonalak. (0,5 pont) 
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 Önálló magyar posta jött létre / magas színvonalú postaszolgáltatás épült ki. (0,5 pont) 

 Megemlít még további intézkedéseket, amelyek a polgári állam kiépülésével függtek össze 

(független bíróságok működtetése, büntetőtörvénykönyv kidolgozása, a tanárképzés 

szabályozása, a középiskolai rendszer reformja, a körorvosi rendszer kiépülése, 

köztisztviselők nyugdíjbiztosítása, közvilágítás és csatornahálózat kiépítése). (0,5 - 0,5 

pont)  (5,5 pont) 

 

3. A folyamat következményei, értékelése (konfliktusok, fejlődést segítő hatások) 

 Sor került az állam és az egyház szétválasztására („kultúrharc”). (0,5 pont) 

 Hatékonyabbá vált az állam működése / kialakult a szakképzett államapparátus / egyszerre 

érvényesült a gazdaságban és társadalmi életben a liberális államfelfogás és a növekvő 

állami szerepvállalás. (0,5 pont) 

 Megemlíti egy további elemét a fejlődésnek (pl. a polgári állam kiépülése is hozzájárult a 

javuló életkörülményekhez / növekvő átlagos élettartamhoz / a gazdaság fejlődéséhez) 

vagy megállapítja, hogy a folyamat a korabeli Nyugat-Európában is lejátszódott. (0,5 pont) 

 (1,5 pont)  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont):  
A tanuló fogalmazása világos és egyértelmű mondatokból áll. Az elemzés szerkesztett szöveg, a 

tartalom a logikus kifejtést szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt elemző készségről 

tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 
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6. Mutassa be Románia külpolitikai helyzetét a berlini kongresszustól a szövetségesek 

oldalára történő átállásáig a II. világháború idején! (15 pont) 

Feladat megértése (3 pont) 

A versenyző bemutatja, milyen törekvések jellemzőek a román külpolitikára az 1870-es évek 

végétől (a nemzetközi elismeréstől) 1944. augusztusáig (a szövetségesek oldalára való átállásáig). 

Elemzi, hogyan befolyásolták a nemzetközi helyzet változásai a román külpolitikai elképzeléseket 

és lehetőségeket. A versenyző válaszát lényegre törően, a forrásokban szereplő információkat 

beépítve fejti ki, kiegészítve azokat saját ismereteivel.  

 

Tartalmi elemek(10 pont): 

1. Románia helyzete az I. világháborúig 

 Az orosz-török háborút (1877-78) véglegesen lezáró berlini kongresszus (1878) 

nemzetközileg elismerte a Moldva és Havasalföld egyesülésével (már korábban) létrejött 

független Romániát. (0,5 pont)   

 Románia nemzetközi helyzetének erősítésére (1881-ben) királlyá koronázták I. Károlyt, a 

Hohenzollern család leszármazottját (aki már a két román fejedelemség 1859-es egyesülése 

után néhány évvel az ország fejedelme lett). (0,5 pont) 

 Románia 1883-ban titkos szerződést kötött az Osztrák-Magyar Monarchiával, evvel 

csatlakozott a hármas szövetséghez. Igaz, az I. világháború kitöréséig fokozatosan 

eltávolodott tőle. (0,5 pont) 

 Románia részt vett mindkét Balkán-háborúban (1912-13, 1913). A törökök ellen folyó első 

konfliktusból Románia területi szempontból nem profitált, de a másodikból igen, 

Bulgáriától megszerezte Dobrudzsát. (0,5 pont) (2 pont) 

 

2. Nagy-Románia létrejötte 

 Románia 1916-ban megkötötte a bukaresti titkos szerződést, amelyben – területi ígéretek 

fejében – megállapodtak abban, hogy Románia megtámadja az Osztrák-Magyar 

Monarchiát. (0,5 pont) 

 Románia a megállapodás értelmében 1916-ban betört Erdélybe, a Monarchia csapatai 

azonban német segítséggel sikeres ellentámadást indítottak (melynek nyomán Bukarest is 

elesett)./ Az Antant oldalán belépő és vereséget szenvedő románok különbékét kötöttek 

(noha ezt tiltotta az antanttal kötött 1916-os szerződés). (0,5 pont) 

 Majd a Monarchia összeomlásakor 1918 végén ismét beléptek a háborúba és a franciák 

támogatását (Vix-jegyzék) élvező román csapatok elfoglalták Erdélyt és Kelet-

Magyarországot. / 1918 decemberében Gyulafehérváron az erdélyi román nemzetgyűlés 

kikiáltotta Erdély Romániával történő egyesülését. (0,5 pont) 

 A magyar Tanácsköztársaság (1919) ellen (a magyar Vörös Hadsereg Tiszánál indított 

támadásának összeomlása után) megindult román ellentámadás következtében a román 

csapatok még Budapestre is bevonultak, és novemberig megszállva tartották. (0,5 pont) 

 A trianoni békeszerződés Magyarország területének jelentős részét Romániának ítélte/ 

Erdélyt, Máramaros déli részét, a Partiumot (Részek) és a Bánság keleti felét.  
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 A Szovjet-Oroszország elleni háború során megszerezte Besszarábiát, melyek nyomán 

létrejött az ún. Nagy-Románia. (0,5 pont) (3 pont) 

 

3. Románia külkapcsolatai a két világháború között  

 Románia 1921-ben Csehszlovákiával és az SZHSZ Királysággal is megállapodást kötött, 

evvel létrejött az úgynevezett Kisantant, (0,5 pont) 

 amely a győztes nagyhatalmak támogatásában bízva a Habsburg restaurációs és a magyar 

revíziós törekvéseket kívánta kivédeni. (0,5 pont) 

 A húszas években az európai hatalmi viszonyokat meghatározó francia külpolitika Nagy-

Románia szerepét többek között a bolsevik befolyás, térnyerés megállításában látta (cordon 

sanitaire). (0,5 pont) 

 1930-as évek második felében a román külpolitika egyre inkább közeledett a megerősödő 

náci Németországhoz (miközben a román belpolitika is egyre inkább jobbra tolódott). / A 

II. világháború előtt egyre nőtt a feszültség Románia és Magyarország között, amelyet – 

átmenetileg – csak a Kisantanttal kötött 1938-as bledi megállapodás enyhített.  (0,5 pont) 

(2 pont) 

4. Románia helyzete és szerepe a II. világháborúban 

 A Molotov-Ribbentrop paktum (1939) alapján a Szovjetunió 1940-ben megszállta 

Besszarábiát. (0,5 pont) 

 1940-re a magyar-román viszony kiéleződése háborúval fenyegetett, de a német-olasz 

döntőbíráskodás / 2. bécsi döntés következtében fegyveres konfliktusra nem került sor. (0,5 pont) 

 Észak-Erdély, valamint a Székelyföld visszakerült Magyarországhoz, míg Dél-Dobrudzsát 

visszacsatolták Bulgáriához. (0,5 pont) 

 Románia Németország oldalán jelentős erőkkel (két hadsereggel) vett részt (1941-1944) a 

Szovjetunió elleni támadásban, amelynek eredményeképpen erre az időre visszaszerezte 

Besszarábiát. (0,5 pont) 

 Az 1944-es szovjet előrenyomulás következtében 1944. augusztus 23-án Mihály király 

kiáltványban közölte az ország átállását a szövetségesek oldalára. (0,5 pont) 

 Ez segítette a szovjet csapatok előretörését, és a 2. bécsi döntés román területi 

veszteségeinek felszámolását. / A román átállás eredményeként (a második világháború 

végén) Besszarábia kivételével helyreálltak Románia 1940-es határai. (0,5 pont) 

(3 pont) 

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont):  

A tanuló fogalmazása világos és egyértelmű mondatokból áll. Az elemzés szerkesztett szöveg, a 

tartalom a logikus kifejtést szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt elemzőkészségről 

tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat.  


