
 

 

 

A 2020/2021. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

TÖRTÉNELEM 

FELADATLAP 

Munkaidő: 180 perc 

Elérhető pontszám: 100 pont 

ÚTMUTATÓ 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat tartalmazó 

részt és minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! 

 

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás csak 

a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás odaírásával 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.:   

Az iskola neve:   

   

Az iskola címe:  irsz.  város 

  utca  hsz. 

Iskolai pontszám:   Bizottsági pontszám:  

Javító tanár aláírása:   Felüljavítók aláírása:  

     

   



Történelem Név: Évf.: Oszt.: 

OKTV 2020/2021 2 1. forduló 

 

KÖZÖS FELADATOK 

 

I. A feladatok az antikvitás hadtörténetéhez kapcsolódnak. (Összesen 4 pont.) 

1. A források és ismeretei segítségével nevezze meg az idézetekhez kapcsolódó 

fogalmakat! Az aláhúzott részek segítenek. (Elemenként 0,5-0,5 pont, összesen 2 pont.) 

 

a) „Válogatott daliák vártak Hektórra s a trószra, dárda a dárdához, pajzs ért meredezve a 

pajzshoz, pajzs pajzsot, sisak ért sisakot, hős férfiu férfit: sok ragyogó gombú forgós sisak 

összecsapódott míg bólintottak: mivel ennyire sűrüen álltak.” (Homéros: Ilias. XIII 129-133;) 

 

a hadrend neve:  ............................................................................................................................  

b) „Marcus Aurelius Commodus Antoninus, […], a haza atyja a portyázók titkos átkelésének 

megakadályozására alkalmas helyeken az egész partvonalat alapoktól felépített őrtornyokkal és 

őrhelyekkel biztonságossá tette…”                                 (Dunapentelén talált építési felirat) 

 

a határvonal neve:  ........................................................................................................................  

c) „Körülbelül 500 ezer római polgár tette le kezembe az esküt. Ezek közül szolgálati éveik 

leteltével coloniákba telepítettem vagy municipiumaikba visszabocsátottam több mint 300 

ezret. Valamennyiük számára földet utaltam ki, vagy katonáskodásuk jutalmául pénzt adtam.” 

(A Res Gestae Divi Augusti részlete) 

a kiszolgált katona neve:  .............................................................................................................  

d) „A consuloknak ezután a két hadszínteret, Sardíniát és Histriát jelölték ki provinciául. Úgy 

rendelkeztek, hogy Sardínia számára két, egyenként ötezer-kétszáz gyalogosból és kétszáz 

lovasból álló [katonai egységet] […]  kell besorozni […]. A consulokat arra is utasították, hogy 

küldjenek Hispaniába […] egy [katonai egységet] háromszáz lovassal, továbbá ötezer 

szövetséges gyalogossal és kétszázötven lovassal együtt.” (T. Livius: A római nép története a 

Város alapításától.) 

 

a forrásban említett katonai egységek neve:  ...............................................................................  

 

2. A források és ismeretei segítségével válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 0,5-0,5 pont, 

összesen 2 pont.) 

„Theodosius pedig kiválóan gyarapította és védelmezte az államot. Számos ütközetet vívott a 

hunokkal és gótokkal, akik Valens idején sanyargatták a birodalmat, és legyőzte őket. A 

perzsákkal saját kérésükre békét kötött. Maximust, a zsarnokot, aki Gratianust megölte, és 

magának követelte Galliát, Aquileiánál verte le, fiát, Victort pedig, akit apja még 

csecsemőkorában császárrá tett, szintén megölte. […] A birodalmat felosztotta két fia, 

Arcadius és Honorius között, aztán ötvenévesen, sorsával megbékélve, Mediolanum közelében 

távozott az élők sorából. Testét még ugyanabban az évben Constantinopolisba vitték, és ott 

temették el.”  (Sextus Aurelius Victor: A római császárok élete és jelleme.) 

 

a) A Birodalom mely belső kihívására utal a kiemelt szövegrész ?  

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

b) Melyik évben következett be az aláhúzással jelölt esemény?  

 .....................................   
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c) Mivel magyarázható, hogy a forrásban említett várost választották a temetkezés helyéül?  

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

d) Mi volt a másik elnevezése Konstantinápolynak a középkorban, 1453 előtt?  

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

4 pont 
 

 

II. A feladat a Frank Birodalom történetével kapcsolatos. Válaszoljon a források és 

ismeretei alapján a kérdésekre! (Összesen 5 pont.) 

 

1. A képi és a szöveges forrás Klodvig, frank király uralmának egyik fontos eseményét 

mutatja be. 

Odajárul, […] hogy régi tetteinek szennyes foltjait a megújító 

vízzel lemossa. Mikor odalépett a […] medencéhez, Isten szentje 

ezeket mondta ékesszóló szájával: „Megszelídülve hajtsd le fejed, 

[…] imádd, amit eddig felgyújtottál, gyújtsd fel, amit eddig 

imádtál!” 

(Részlet Tours-i Gergely püspök: Historia Ecclesiastica 

Francorum [A frank egyház története] című művéből, 590 körül) 
 A kép forrása: https://www.ancient.eu/Clovis_I/ 

 

 

a) Fogalmazza meg, mely eseményt örökíti meg a két forrás! (0,5 pont) 

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

b) Értelmezze az aláhúzott részletet! (1 pont) 

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

2. A forrás Nagy Károly uralkodásához kapcsolódik. 

 „És akkor a tiszteletre méltó és kegyes főpap a saját kezében tartott igen értékes koronával 

megkoronázta őt [Károlyt]. Akkor az összes római hívők, tekintetbe véve azt a rendkívüli 

védelmet és szeretetet, amelyet ő a római szentegyház és annak helytartója iránt tanúsított […] 

felkente Krisztus legkiválóbb fiát, Károly királyt, ott mindjárt, a mi Urunk Jézus Krisztus 

születése napján.”(Részlet a Liber Pontificalis (a pápák évkönyvei, jegyzékéből, XCVIII. Leo III.) 

a) Mikor történt a szövegben leírt esemény? (0,5 pont) 

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

b) Mely uralkodói címhez jutott Károly? (0,5 pont) 

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

  

https://www.ancient.eu/Clovis_I/


Történelem Név: Évf.: Oszt.: 

OKTV 2020/2021 4 1. forduló 

 

3. A térkép a Nagy Károly uralkodása utáni eseményekre vonatkozik. 

 A kép forrása: https://www.hgsempai.fr/carto/?p=665 

a) Mely dinasztikus eseményt ábrázolja a fenti térkép? (0,5 pont) 

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

b) Mikor került sor az eseményre? (0,5 pont) 

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

c) Mely középkori államok részévé váltak az alábbi betűkkel jelölt területek a 10. 

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

A:  .............................................................  B: ......................................................................  

d) Mely hatalom birtokolta a C betűvel jelölt területet? (0,5 pont) 

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

5 pont 
 

III. A feladat a középkori magyar fejedelmek és királyok feleségeinek történetéhez 

kapcsolódik. (Elemenként 0,5 pont, összesen 6 pont.) 

a) Az alábbiakban középkori magyar uralkodók feleségeiről szóló forrásokat olvashat. A 

források és ismeretei segítségével töltse ki a táblázatot! (Elemenként 0,5, összesen 5 pont) 

 

A, „Géza herceg halála után Koppány vérfertőző házasságot akart kötni Szent István király 

anyjával, meg akarta ölni Szent Istvánt, hercegségét pedig saját hatalma alá akarja vetni. […].” 

(Képes Krónika) 

B, „Minthogy Itáliában, a művészetek és tudományok teremtő műhelyében a legcsodálatosabb 

asszonyok között sem akad olyan, aki jelenünkben annyi dicsőséget hozna reá, mint éppen a te 

legfenségesebb nevedé, s mivel erényeid kiválósága miatt ennek dicséretében az egyéb, külföldi 

nemzeteket már a szülőföld jogán is köteles megelőzni […]”  (Bonfini) 

C, „Magyarország királynéját, Egbert bambergi püspök és Ottó meráni herceg testvérét 

kegyetlenül elemésztették maguk a magyarok, nem más okból kifolyólag – mint mondták –, 

csak azért, mert ugyanez a királyné a mindenfelől odaérkező németek iránt bőkezű volt és 

nagylelkű, és szükségükben mindenben a segítségükre sietett. A gyilkosok egyikét pedig, 

bizonyos Péter nevű ispánt Magyarország királya később állítólag kézrekerítette, és karót 

döfetvén át a hasán, feleségéért bosszút állván megölte.” (Marbachi Évkönyv) 

  

https://www.hgsempai.fr/carto/?p=665
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D, „[…]Abban az időben pedig a magyarok népe, amely a Duna vidékén élt, királyával együtt 

Krisztus hitére tért. Az ő királyuknak, akit a keresztségben Istvánnak neveztek, s méltán 

[tekintettek] a legkeresztényebbnek, az említett Henrik császár saját nőtestvérét adta feleségül." 

 (Rodulf Glaber krónikájából) 

 

E, „Tudnod kell, […] midőn a király a német tartományokból és a (konstanzi) zsinatról 

Magyarországra visszatért, hitveséről, […] igen goromba rágalom jutott a fülébe. Ennek 

köszönhetően Őfelsége olyan ellenséges érzelmekre gerjedt iránta, hogy az asszonyt sem látni, 

sem hallani nem akarta. Ezért amint a felséges úr Buda felé közeledett, a királynénak el kellett 

hagynia a várost, […].”  (Windecke Eberhard) 

KIRÁLY A FELESÉG NEVE 
A SZÖVEG 

BETŰJELE 

  D 

II. András   

Géza fejedelem   

 Cillei Borbála  

  B 

 

b) Nevezzen meg a képeken látható uralkodók közül kettőt! 

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

A. 

 

B. 

 
 

C. 

 
 

A képek forrása: http://mek.oszk.hu/01900/01948/html/index1189.html 

 

A.………………………… 
 

  

B. .………………………… 

 

C. …...…………………… 

 

6 pont 
 

  

http://mek.oszk.hu/01900/01948/html/index1189.html
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IV. Középkori magyar gazdaság – komplex feladat (Összesen 8 pont.) 

1. Az alábbiakban I. Károly (Károly Róbert) intézkedéseihez kapcsolódó forrás alapján 

válaszoljon a kérdésekre!  

„Károly, Isten kegyelméből Magyarország királya, az országunkban közlekedő kereskedőknek 

együttesen és egyenként szeretetteljes üdvözletet. Mindnyájatokat megkeresve ezzel a levéllel 

kijelenthetjük nektek, hogy dolgaitokkal és áruitokkal jőve, ha elődeink által jóváhagyott régi 

szokás szerint a köteles vámot megfizetitek, s a szávai rév mellett épített várunk alatt a 

harmincadot megadjátok, egész országunkban szabadon és biztonságban jöhettek-mehettek 

embereitekkel királyi hitünkre.” 

 (Károly Róbert oltalomlevele az idegen kereskedőknek, Temesvár, 1316) 

a) Állapítsa meg az ismeretei alapján, hogy a levél kiadásakor, az adott időszakban 

maradéktalanul érvényesülhetett-e a király ígérete, melyet az aláhúzott 

forrásrészletben tett (1.)! Válaszát (igen vagy nem esetében is) indokolja (2.)! 

(Elemenként 0,5 pont összesen 1 pont.) 

1.  ..................................  

2.  ..........................................................................................................................................  

b) Mely uralkodói törekvések állhattak az idézett intézkedések hátterében?  Írjon le egyet 

ezek közül! (0,5 pont) 

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

2. Az alábbiakban I. Károly (Károly Róbert) pénzeinek elő- és hátlapjait láthatja. A 

források és ismeretei segítségével válaszoljon a kérdésekre!  

 
A képek forrása: https://ado.hu/ado/kis-magyar-penztortenet-1-resz/ 

a) Miből készült Károly Róbert 1325-ben kiadott új típusú pénze? (0,5 pont) 

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

b) Melyik európai fizetőeszköz volt Károly Róbert legértékesebb pénzének mintája (1.)? 

Állítását a kép alapján indokolja (2.)! (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 

1.  ..........................................   

2.  .............................................................................................................................................  

c) A királyi kincstár mely pénzügyi tevékenysége rontotta korábban a kiadott pénzek 

értékét? (0,5 pont) 

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

d) Mely, a bányászatban bekövetkezett változások járultak hozzá az új pénznem 

kiadásához? Említsen egyet az okok közül! (0,5 pont) 

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

https://ado.hu/ado/kis-magyar-penztortenet-1-resz/
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3. A következő források Zsigmond uralkodásához köthetőek.  

„Továbbá, ámbár tudva van, hogy budai polgáraink egyéb szabadságai között eddiglen annak 

a kiváltságnak is birtokában és élvezetében voltak, melyet elődeink adtak nekik és Mi 

megerősítettünk, hogy tudniillik minden, úgy az országban lakó mint külföldi kereskedőnek, 

az ő összes és bármiféle árucikkeit, eladásra és elcserélésre szánt holmiját, úgy lefelé jővén, 

mint felfelé menvén a budai polgárok körében kellett leraknia és a lerakottakat ott eladnia és 

elcserélnie, és innen más valahova vinniök vagy szállítaniok szabad nem volt, a mi szokásba is 

ment.” (Részletek Zsigmond 1405.évi dekrétumaiból) 

 
 

a)  

1. Nevezze meg a szövegben említett, kiemeléssel jelzett jogot! (0,5 pont) 

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

2. Magyarázza meg saját szavaival ennek a jognak a lényegét! (1 pont) 

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

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

b) Magyarázza meg a térkép és a forrás alapján Buda kereskedelmi jelentőségét! (0,5 pont) 

 ......................................................................................................................................................  
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4. A forrás és ismeretei és segítségével válaszoljon a kérdésekre!  

„[…] miután Thurzó János és fia, György Magyarország felséges királyától bérbe vették 

Körmöcbánya kamaráját, amiért nevezettek, a Királyi Felségnek ez ügyben kiállított pecsétes 

írása értelmében, az említett négy esztendőben évente 14000 forintot tartoznak fizetni, a 

kamarának minden nyereségét és veszteségét egyenlő arányban fogjuk élvezni, illetve 

elszenvedni.”                                                     (A Fuggerek és a Thurzók szerződéséből, 1499) 

a) Mely ásványkincs bányászatának központja volt a forrásban említett bányaváros? (0,5 pont) 

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

b) Milyen gazdasági tevékenységet végzett a szövegben megnevezett kamara? (1 pont) 

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

c) Miért érte meg a királynak a kamara bérbeadása? (0,5 pont) 

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

8 pont 
 

 

V. A feladat a középkori és a koraújkori magyar hivatalokkal, méltóságokkal kapcsolatos. 

A források és ismeretei alapján nevezze meg a szövegekhez tartozó 

hivatalokat/méltóságokat! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

 

a) „Én, Béla, Magyarország nagyságos királya, megfontolván és királyi méltóságunkat a 

jövendőre megőrizni akarván, nehogy bármely a mi jelenlétünkben megtárgyalt és eldöntött 

dolog felforgattattassék, szükségesnek láttam elrendelni, hogy a mi felséges kihallgatásunkon 

megtárgyalt minden ügy írott bizonysággal megerősítessék.” (uralkodói oklevél, 1181) 

Nevezze meg azt az intézményt, amelynek létrehozására utal az oklevél! 

 

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

b) „[…] fentmondott János […] koronánk jogait és birtokait saját fáradságával és verítékével 

kiragadta a támadók kezéből, azokat hűségesen megőrizte és felségünknek odaadóan és 

készségesen felajánlotta és visszaadta, sőt különleges közreműködésével kormányzásukba 

szerencsésen bevezetett minket.”    (V. László Hunyadi János részére kiadott oklevele, 1453) 

 

Nevezze meg azt a tisztséget, amelynek betöltőjeként Hunyadi János a forrásban említett 

tetteket véghez vitte! 

 

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

  



Történelem Név: Évf.: Oszt.: 

OKTV 2020/2021 9 1. forduló 

 

c) „1. a király (ezen) kívül minden tisztséget betölthet, és abból leválthat a saját hatalmából 

2. a hivatal üresedése esetén a királynak országgyűlést kell összehívnia […] választására, és 

akit a többség választ, azt kell kineveznie, aki utána esküt köteles tenni hivatala megfelelő 

végzésére.” 

(Ferdinánd király megbízottainak az angol király követe részére adott válaszából, 1527) 

Nevezze meg azt a tisztséget, amelyre a forrás utal! 

 

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

d) „Mivelhogy a pozsonyi országgyűlés végül is eloszlott, és mi magának Szlavónországnak 

oda kiküldött követeivel együtt Isten akaratából épen és sértetlenül visszatértünk onnan, s azt 

tapasztaltuk, hogy ebben az országban vannak az ország közönséges javát illető különböző 

ügyek, amelyeket az országlakók egyetértő beleegyezésével kell eldönteni, azért 

szükségesnek láttuk, hogy országgyűlést tűzzünk ki és hirdessünk Zágráb szabad királyi 

városban […].” 

(Zrínyi Miklós ismeretlennek írt levele, 1649) 

Nevezze meg, hogy mely tisztség jogosította fel Zrínyi Miklóst a forrásban szereplő 

országgyűlés összehívására? 

 

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

4 pont 
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VI. A feladat a husziták programjával kapcsolatos. A forrás és ismeretei alapján döntse 

el, hogy igazak vagy hamisak-e a táblázat állításai! Döntését a szöveg alapján 

indokolja meg igaz és hamis válasz esetén is! (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.) 

 

„Mi, Jan Žižka, Chval z Machovic, a táborita, a valóban cseh nép tisztjei és kormányzója Istent 

remélve, Isten kínszenvedésére figyelmeztetünk titeket, mindeneket, a plzeni, landfrid 

lovagjait, alsóbb nemeseit, polgárait és parasztjait, hogy ne szegüljetek ellen többé az 

Úristennek és az ő szent parancsolatainak, sem annak a négy üdvözítő artikulusnak, amelyekért 

mi Isten segedelmével harcolunk […]  

Először is: az Isten szavának hallgatása.  

Másodszor: Isten testének és Isten vérének magunkhoz vétele. Magatok így áldozni nem 

akartok, s bennünket és más igazakat ebben gátoltok.  

Harmadszor: a papi vagyonok és jövedelmek, amelyeket mint eretnekek dolgait el kellene 

törölnötök.  

Negyedszer: a halálos bűnöket meg kellene szüntetnetek és megvetnetek, de sajnos ezekhez 

segédkezet nyújtotok.  

Először is Zsigmond magyar királynak, az eretnek királynak, az Úristen és Szentírása 

árulójának, szüzek és asszonyok meggyalázójának, gyilkosnak, gyújtogatónak, a cseh nyelv 

elpusztítójának […]  

S nem csodálkozunk azon, hogy aki nem hű az Istenhez, nem lesz az a néphez sem. […] S 

akarnátok, hogy ne égessünk és ne vegyünk el és a földet ne pusztítsuk. És miért ne adnátok 

szabadságot az Úristennek és annak a négy üdvözítő artikulusnak, melyekről először hallottatok, 

és nekünk mondátok, hogy szabadságot akartok nekik adni és dicsértétek, hogy ez jó?” 

(Jan Žižka levele a plzeni szövetséghez) 

Állítás Igaz Hamis Indoklás 

A husziták nem fogadták el 

Zsigmondot cseh királynak. 

   

A szöveg elveti az anyanyelvű 

igehirdetést. 

   

Žižka híveinek programjában 

szerepelt a két szín alatti áldozás. 

   

A szöveg alapján Žižka a teljes 

cseh társadalom érdekegyesítésével 

próbálkozott. 

   

A mozgalom vezetői önmagukat 

hitharcosnak tekintették. 

   

 

5 pont 
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VII. A feladat a török magyarországi berendezkedéséhez kapcsolódik. A forrás és 

ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre! (Összesen 4 pont.) 

 „Amikor az általa összeírt szandzsákok timár- és ziámet- birtokosainak az új defter szerint 

kijelölik a javadalmakat, az illetők bizonyosan elégedetlenkedni fognak, mert […] mind a régi 

falvaikat követelik, hivatkozva arra, hogy a Budai vilájethez tartozó falvak és puszták a 

hitetlenek uralma idején magántulajdonban voltak. […] Az összeírt helyek közül az arra 

alkalmas falvakat és pusztákat csatolja a szultáni hászokhoz. […] ne hagyja, hogy bárki a régi 

tímárját követelje. Az általa összeírt szandzsákokban a beglerbégek és bégek hászain, a ziámet- 

és timár-birtokosok javadalmain az összes vámilletéket, legyen az átkelési illeték, só- és 

kocsivám, a szultáni hászokhoz írja, és ezekből semmit ne engedjen át a beglerbégeknek, a 

bégeknek és másoknak.” (Parancs Dervis szegedi szandzsákbégnek, 1560) 

a) Kik voltak jogosultak a tímárra vagy ziámetre? (0,5 pont) 

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

b) Fejtse ki és indokolja egy-két mondatban, hogy mi a szöveg álláspontja a 

földmagántulajdonról! (1 pont) 

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

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

c) Értelmezze a „hász” (vagy khász) fogalmát! (1 pont) 

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

d) Miért nem engedte át a szultán a vámokat és illetékeket a beglerbégeknek, bégeknek? 

 (1 pont) 

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

e) A szövegben szereplő közigazgatási egységek közül melyik volt a (leg)nagyobb 

kiterjedésű? (0,5 pont) 

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

4 pont 
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VIII. A feladat a koraújkori kül- és belpolitikai konfliktusokhoz kapcsolódik. 

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

Ismeretei és a források segítségével nevezze meg a 16-17. század európai konfliktusaiban 

részt vevő, egymáshoz kapcsolódó személyeket!  

A) 

    
 A képek forrása: https://www.grangeracademic.com/results.asp?inline=true&image=0133477&wwwflag=4&itemx=1&screenwidth=1904  

(Játékkártya az 1588-as év eseményeivel, a Queen szó jelentése királynő, a King szóé király) 

a) Az 1588-as háborúban szemben álló uralkodók:  ...............................................................  

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

B) „Tiltjuk nevezett vallás [nyilvános] gyakorlatát udvarunkban és kíséretünkben…ugyancsak 

városunkban, Párizsban és annak öt mérföldnyi környezetében. Mindazonáltal […] nem lehet 

őket házaikban zaklatni, se arra kényszeríteni, hogy lelkiismeretük ellen tegyenek valamit. […]. 

XXVII. Kijelentjük, hogy a reformált vallás követői […] valamennyien alkalmasak minden 

méltóság, tisztség és közhivatal betöltésére […] akár királyiak, földesúriak vagy városiak 

azok.”                                                                                       (nantes-i edictum, 1598) 

b) A dokumentumot kibocsájtó uralkodó neve:  ...………………………………… 

 

 A dokumentumot visszavonó uralkodó neve: …….…………………………….. 

  

https://www.grangeracademic.com/results.asp?inline=true&image=0133477&wwwflag=4&itemx=1&screenwidth=1904
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C)  

 

Az angol polgárháború 

területi változásai  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) A térképeken sötétebb színnel jelölt területeket ellenőrzése alatt tartó erők vezetője: 

 

……………………………….. 

A térképeken világosabb színnel jelölt területeket uraló parlamenti hadsereg vezetője: 

 

……………………………….. 

D) „Strasbourg a Francia Koronáé lesz, de lakosságának biztosítani kell azt a szabadságot, hogy 

egy éven belül vagyonukkal egyetemben ott telepedhessenek le, ahol akarnak. A 

Legkeresztényibb Király a ratifikációt követően harminc napon belül visszaszolgáltatja 

őcsászári Felségének és a Birodalomnak az általa épített, a Rajna jobb oldalán fekvő […], 

valamint a Rajna-menti és a Rajna-szigeteken levő összes sáncot pedig […] saját költségére a 

földdel teszi egyenlővé, és soha nem építi újjá.” (Bourbon-Habsburg békeszerződés, 1697) 

d) A békét aláíró uralkodók: ................................................................  

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

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

 

IX. A feladat a 17. század végi Erdélyhez kapcsolódik. 

Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Összesen 5 pont.) 

 

„Először. Semmit sem változtatunk az Erdélyben bevett vallások ügyében, ez idő szerint 

meglevő templomaik, iskoláik, lelkészségeik tekintetében, és nem vezetünk be más papságot 

vagy egyházi személyeket; […] olyan értelemben azonban, hogy a katolikusok saját 

költségükön, tehát a többi vallás legcsekélyebb megterhelése nélkül, Kolozsvárott, jelenlegi 

imaházuk helyén templomot építhetnek, […]  

Másodszor. Megerősítjük a magyar királyok, valamint Erdélynek Magyarországtól való 

különválása idejében, valamennyi erdélyi fejedelem által hűséges karainak juttatott összes 

adományozásokat, átruházásokat, kiváltságokat, címadományozásokat, nemesi leveleket […]  

Tizedszer. A közügyek megtárgyalása, az igazságszolgáltatás és - ha lennének ilyenek - a királyi 

előterjesztések tudomásulvétele szempontjából szükséges évi országgyűlések [...] 

meghirdetését kormányzónkra s a titkos tanácsra bízzuk, de mindannak megerősítését, amit 

ezeken tárgyalnak, saját személyünknek tartjuk fenn. 

Tizenhetedszer. Nem terheljük a tartományt nagy és szükségtelen őrsereggel, melyet […] 

kincstárunkból látunk el; élére azonban német tábornokot állítunk, […]” (Diploma 

Leopoldinum, 1691)  

 

1. Melyek voltak a bevett vallások Erdélyben a 17. század végén? 

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

a.) ………………..….   b.) ………..………….   c.) ……..………….    d.) ..…...…………….. 

2. Melyik felekezetet kívánta I. Lipót előnyösebb helyzetbe hozni? (1 pont) 

…………….…………………… 

3. Hogyan változott az erdélyi országgyűlés szerepe a Diploma Leopoldinum kiadásának 

következtében? (1 pont) 

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

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

4. Hogyan változott meg az erdélyi haderő irányítása? (1 pont) 

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

5 pont 
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X. A feladat a 18. század végi Amerikai Egyesült Államok államrendszeréhez kapcsolódik.  

Döntse el az alábbi állításokról az ábra és ismeretei alapján, hogy igazak vagy hamisak! 

(Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 
Az Egyesült Államok államrendszere a 18. század végén 

Állítások Igaz Hamis 

A szenátus összetételében érvényesült az egyes tagállamok lélekszáma 

közötti különbség. 
  

Az Egyesült Államokban a 18. század végén minden állampolgár, aki 

hét éve az Egyesült Államokban élt, szavazati joggal rendelkezett. 
  

Az Egyesült Államok elnökét a lakosság közvetlenül négy évre 

választotta meg. 
  

Az Egyesült Államok törvényhozása kétkamarás volt.   

Érvényesült a felvilágosodásban megfogalmazott hatalmi ágak 

megosztásának elve. 
  

 

5 pont 
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XI. A feladat a 18. századi Magyarország nemzetiségi viszonyaihoz kapcsolódik. 

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

  

   

 
 

1. Melyik társadalmi csoporthoz tartozott a románok és a ruszinok zöme a korszakban?

           (0,5 pont) 

 

…………………………………………………….. 

 

2. Hogy nevezik a társadalomtudományokban ezt a társadalmi modellt? (1 pont) 

 

…………………………………………………….. 

 

3. Miért volt jelentősebb szerepe a papságnak a román nemzeti mozgalomban, mint a 

ruszinban? (1 pont) 

 

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

 

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

 

4. Mi az alapvető különbség az ortodox és a görög katolikus egyház irányításában?  
(1 pont) 

 

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

 

5. Melyik nemzetiségi közösség rendelkezett a korabeli Magyarországon nagyobb 

lélekszámmal? (0,5 pont) 

 

………………………………………………….. 

4 pont 
 

 

  

Román társadalmi szerkezet Ruszin társadalmi szerkezet 

A román és a ruszin társadalmi és felekezeti viszonyok a 18. században 



Történelem Név: Évf.: Oszt.: 

OKTV 2020/2021 17 1. forduló 

 

XII. A feladat a spanyol örökösödési háborúhoz kapcsolódik. 

Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Összesen 6 pont.) 
 

 
A spanyol örökösödési háború 

 

1. Soroljon fel a térkép alapján két szövetséges hadviselő felet az egyik (A.) és két 

szövetséges hadviselő felet a másik (B.) hatalmi tömb oldaláról! 

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

A B 

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

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

 

2. Mely számok jelölik az alábbi jelentős csaták helyszíneit! (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.)  

Höchstädt: ……… 

 

Trencsén: ……… 

 

3. Melyik hatalom birtokába kerültek az alábbi területek? (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

 

Gibraltár: …………………………………………. 

 

Nápolyi Királyság: …………………………………………. 

6 pont 
 

 

  



Történelem Név: Évf.: Oszt.: 

OKTV 2020/2021 18 1. forduló 

 

XIII. A feladat a francia forradalom kezdeteihez kapcsolódik. 

Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont, összesen 

5 pont.) 

 

„Az állam régóta küszködik a legnagyobb nehézségekkel. Valamennyien tisztában vagyunk 

ezzel, nagyszabású intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy felülkerekedjünk rajtuk. A 

hétköznapi eszközök elfogytak, a népet minden oldalról megterhelik, érthető, ha a 

legcsekélyebb súlytöbbletet is elviselhetetlennek érzi. Erre gondolni sem szabad. […] Van még 

egy hatalmas és döntő jelentőségű erőforrás, amelynek felhasználása […] összeegyeztethető a 

tulajdon szigorú tiszteletben tartásával. Ez az erőforrás nem más, mint az egyház javai. […] 

   Legyen bármilyen szent egy tulajdon a törvény szerint, a törvény csak azt védelmezheti, 

amelyet az alapítók akaratának megfelelően használnak. Valamennyien tudjuk, hogy e 

javaknak csak az a része tartozik ténylegesen a haszonélvezőkhöz, amely nélkülözhetetlen a 

létfenntartásukhoz. A maradék a templomok és a szegények tulajdona. Ha a nemzet biztosítja 

ezt a létfenntartást, a haszonélvezők tulajdonát nem éri sérelem, ha pedig a templomok és 

szegények gondját magára vállalja, e bőséges erőforrással pedig a szükséget szenvedő állam 

segítségére siet, az alapítók szándéka szerint jár el, s az igazságot nem éri sérelem.” (Talleyrand, 

Autun püspökének javaslata, 1789. október 10.) 

 

1. Mely gazdasági problémát kívántak megoldani az egyházi vagyon kiárusításával?  

 

………………………………………………………………………. 

 

2. Milyen elvi problémát vethetett fel ez a lépés az új rendszerben?  

 

………………………………………………………..……………… 

 

3. Mely testület tárgyalta a fenti javaslatot?  

 

…………………………………………………… 

 

4. Mivel indokolja javaslatát Talleyrand?  

 

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

 

5. Milyen politikai következményekkel járt e javaslat elfogadása?  

 

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

 

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

 

5 pont 
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XIV. A feladat Mária Terézia rendeleteihez kapcsolódik. 

Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Összesen 5 pont.) 

 

„Az úrbérszabályozási példányokba kifejezetten és határozottan írassék be mind a telki 

állomány, mind pedig az, hogy az igásrobotot két vagy négy igával kell-e teljesíteni és az, hogy 

a kilencedet természetben, vagy milyen egyenértékben kell leróni, és végül a megye hiteles 

pecsétje alatt adassék ki a községeknek. […] 

Az alattvalók [a jobbágyok] a szabályozásban foglalt szolgáltatásoknál nagyobbakra már csak 

azért sem kényszeríthetők, mert a szolgáltatások és kötelezettségek ily módon létrejövő 

egyenlőtlensége könnyen okot és alkalmat adna új mozgalmakra és nyugtalankodásokra, 

különösen a jelen körülmények között, amikor a közcsend még nem állott egészen helyre. […] 

Minden egésztelkes jobbágy köteles lesz az úrbérszabályozás értelmében hetenként egy napi 

négyigás robotot teljesíteni az úrnak, ahol azonban mostanáig két igával szokták teljesíteni az 

igásrobotot, azokon a helyeken az igásrobot kötelezettségét ezután is két igával fogják 

teljesíteni […]”  (Mária Terézia úrbéri rendeletéből, 1767) 

 

„[…] őseink, miként minden más dologban, akként ebben is bölcs előrelátással úgy intézkedtek, 

hogy a nevelésről való legfelsőbb gondoskodást és a nemes tudományok igazgatását hazai 

törvényeink rendelkezéseiből a fenntartott királyi felségjog közé iktatták; magát e nagy 

feladatnak végrehajtását pedig az ország politikai hatóságaira bízták. […] 

    Kívánatos volna ugyan, hogy a falusi fiatalság nyári és téli időben egyaránt mindaddig 

köteleztessék az oktatásban való részvételre, míg a mezei munkák végzésére alkalmas kort el 

nem érte, ezt azonban csak nagyon kevesektől lehet elvárni.” (Ratio Educationis, 1777) 

 

1. Hogy nevezzük azt a földterületet, amelyet a jobbágyok robotjával műveltek meg?  
(0,5 pont) 

 

……………………………………………………. 

2. Mire utal az aláhúzott rész? (1 pont) 

 

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

3. Az első rendelet kiadásában az udvart mely gazdasági érdek vezérelte? (0,5 pont) 

 

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

4. Hány napi igásrobottal tartozik egy fél telkes jobbágy hetente? (0,5 pont) 

 

…………………………………………. 

5. A rendeletet megelőzően az állam helyett kiknek a kompetenciája volt az oktatás? 
(0,5 pont) 

 

…………………………………………. 

6. Miért nem valósult meg a rendelet nyomán az általános tankötelezettség a 

gyakorlatban? (1 pont) 

 

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

7. Mely általános célokat szolgált az államilag előírt tanterv? Nevezzen meg egyet 

közülük! (1 pont) 

 

……………………………………………………………………………... 

5 pont 
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Feladatok a rendes érettségi vizsga évében tanulók részére 

 

IX. A feladat a felvilágosodás eszmerendszerével kapcsolatos. A táblázatban találhatóak 

a felvilágosodás államelméletének legfontosabb alapelvei. Írja be a hozzájuk tartozó 

források betűjeleit! (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 

 

A) „[…] a kormányzás, ha mégoly örökletes is, ha mégannyira egyetlen ember kezébe tétetett 

is le, nem magánjószág, hanem közvagyon, következésképpen sosem vehető el a néptől, 

akiknek lényegében egyedüli és kizárólagos birtoka.” (Az Enciklopédia)  

 

B) „A Kongresszus nem alkot törvényt vallás alapítása vagy a vallás szabad gyakorlásának 

eltiltása tárgyában; nem csorbítja a szólás- vagy sajtószabadságot; nem csorbítja a népnek a 

békés gyülekezéshez való jogát […]..” (Az amerikai alkotmány) 

 

C) „Az elnöknek joga van a Szenátus tanácsa és hozzájárulása alapján nemzetközi szerződések 

kötésére, feltéve, ha a jelenlevő szenátorok kétharmada ahhoz hozzájárul; […]. […] az elnök 

időről időre tájékoztatja a Kongresszust az Unió helyzetéről […]. Az Egyesült Államok bírói 

hatalma a Legfelsőbb Bíróságot és […] alsóbb bíróságokat illet […].” (Az amerikai alkotmány) 

 

D) „Vád alá helyezni, letartóztatni s fogva tartani bárkit is csak a törvény által meghatározott 

esetekben s a törvény által előírt formák között lehet. […] Mindaddig, amíg bűnössé nem 

nyilvánítják, minden ember ártatlannak vélelmezendő.” (Emberi és polgári jogok nyilatkozata) 

 

E) „Ha a törvényhozó hatalom a végrehajtó hatalommal ugyanabban a személyben […] 

egyesül, nincsen szabadság […]. Akkor sincsen szabadság, ha a bírói hatalom nincsen 

elválasztva a törvényhozó, valamint a végrehajtó hatalomtól.” (Montesquieu) 

 

F) „[…] az emberek kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a 

kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely kormányforma alkalmatlanná 

válik e célok megvalósítására, a nép joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy 

eltörölje, és új kormányzatot létesítsen.” (Az amerikai Függetlenségi nyilatkozat) 

 

Alapelv (szakkifejezés) A források betűjele 

népfelség / népszuverenitás (elve)   

(alapvető) emberi jogok / természetes jogok   

hatalommegosztás / hatalmi ágak szétválasztása / három hatalmi 

ág szétválasztása 
  

 

3 pont 
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X. A feladat a reformkori Magyarország történetével kapcsolatos. Oldja meg a rendi 

országgyűlésre vonatkozó feladatokat a források és ismeretei segítségével! 

(Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.)  

 

ORSZÁGGYŰLÉS 

felső tábla alsó tábla 

elnök: …..1.… elnök: személynök 

tagjai: 

…2.…. születés alapján 

főpapok hivatal alapján 

főispánok hivatal alapján 

tagjai: 

vármegyék követei 

káptalanok követei 

…..3.….. követei 

A magyar országgyűlés felépítése a reformkorban 

 

a) Adja meg az ábrából hiányzó kifejezéseket! 

  1. ………...………………………………. 

 2. …………………………………………. 

 3.…………………………………………. 

A) „A szavazók lovas kocsikon vagy lóháton, de mindig a fiatal jelölttel az élen, száz és száz 

zászlóval föllobogózva, hangos zeneszóval, hangzavartól kísérve vonulnak a választás 

színhelyére […]. […] A főispáni beszédet csekély figyelemmel illették. Ezrek és ezrek kiáltása 

közepette jelentették be a jelöltek nevét, amivel kezdetét vette a választás.”  (Pulszky Terézia 

visszaemlékezése, 1850) 

 

b) Mely vármegyei eseményhez kapcsolódik az A) betűjelű forrás? 

 

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

 

B) „[…] nálunk [Magyarországon] némileg gépek a követek; húsz tárgyban valaki szerintem 

beszél, mert parancsoltatik, anélkül, hogy úgy érzene, miként beszél s miként én érzek, s 

megfordítva, ki velem tökéletesen egy értelemben van, ellenem küzdeni kénytelen […].” 

(Szemere Bertalan, 1838) 

 

c) Magyarázza meg, miért nevezi a szerző „gépeknek” a követeket! 

 

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

 

5 pont 
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XI. A feladat a 18-19. századi Magyarország államnyelvének kérdésére vonatkozik. 

Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Összesen 6 pont.) 

A) „Ha a magyar nyelv Magyarországon és Erdélyben közönséges volna, úgy lehetne ezzel, az 

ország dolgaiban, a deák helyett közönségesen élni, de tudnivaló, hogy a német, az illíriainak 

egynehány neme és az oláh nyelvek majd szinte olyan szokásban vagynak, hogy eszerént a magyar 

nyelvet közönségesnek éppen nem lehessen tartani. Nincsen tehát más nyelv a német nyelven kívül, 

amelyet a deák helyett az ország dolgainak folytatására lehessen választani.” 

(II. József nyelvrendelete) 

B) „A törvénycikkek valamint már a jelen országgyűlésen is egyedül magyar nyelven alkottattak 

és erősíttettek meg: úgy ezentúl is mind alkottatni, mind királyi kegyelmes jóváhagyással 

megerősíttetni egyedül magyar nyelven fognak. 

Országgyűlési nyelv ezentúl kirekesztőleg a magyar lészen, egyedül a kapcsolt Részek követeinek 

engedtetvén meg, hogy […] a közelebbi 6 évek alatt tartandó országgyűléseken szavazataikat latin 

nyelven is kijelenthessék. […] 

[…] az ország határain belőli minden ítélőszékek […] [nyelve] a magyar lészen […]. […] 

Ő Felsége méltóztatott kegyelmesen rendeléseket tenni már az iránt is, hogy az ország határain 

belőli iskolákban közoktatási nyelv a magyar legyen.” 

(A magyar államnyelvről szóló törvény, 1844) 

C) „[…] a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja [a magyar 

nemzetnek]; […] ezen egyenjogúság egyedül az országban divatozó többféle nyelvek hivatalos 

használatára nézve, és csak annyiban eshetik külön szabályok alá, a mennyiben ezt az ország 

egysége, a kormányzat és közigazgatás gyakorlati lehetősége s az igazság pontos kiszolgáltatása 

szükségessé teszik; […] a különféle nyelvek hivatalos használatára nézve a következő szabályok 

fognak zsinórmértékül szolgálni:  

A nemzet politikai egységénél fogva Magyarország államnyelve a magyar lévén, a magyar 

országgyűlés tanácskozási és ügykezelési nyelve ezentúl is a magyar; a törvények magyar nyelven 

alkottatnak, de az országban lakó minden más nemzetiség nyelvén is hiteles fordításban kiadandók 

[…].” (Nemzetiségi törvény, 1868) 

a) Állapítsa meg, melyik forrásra vonatkozik az állítás! Tegyen X jelet a megfelelő 

oszlopba! Egy sorban csak egy X jel szerepelhet. (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 

Állítás A) B) C) 
Mind- 

három 

Egyik 

sem 

Egyetlen nyelvet ismert el 

államnyelvként. 

     

Magyarországon és Ausztriában azo-nos 

államnyelv bevezetését helyezte 

kilátásba. 

     

Lehetővé tette a nemzetiségek 

anyanyelvének hivatalos használatát is. 

     

Lehetővé tette, hogy a nemzetiségi 

képviselők anyanyelvükön szólaljanak fel 

az országgyűlésben.  

     

Rendelkezései értelmében az addig 

használt latin helyett a magyar lett az 

államnyelv.  

     

A magyar nemesek tiltakoztak ellene. 
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b) Mi volt az alapvető politikai célja a magyar államnyelvért a 18. század végén meginduló 

küzdelemnek? (1 pont) 

 

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

 

c) Miért nőtt meg a magyar államnyelv elfogadtatásának a jelentősége a 19. század első 

felében? (1 pont) 

 

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

 

d) Magyarázza meg a C) betűjelű forrás aláhúzott része mögött álló nemzetfelfogást! (1 pont) 

 

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

6 pont 
 

XII. A feladat az egységes Németország létrejöttével kapcsolatos. Oldja meg a 

feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Összesen 6 pont.) 

 

A) „[A] hadseregben a császáron kívül ott volt főhadvezére […] és 39 más tábornok, 230 

törzstiszt, 2600 tiszt. Mindnyájan hadifogságba jutottak. […] A németek hadizsákmányul 

ejtettek 400 ágyút, […] 10 000 lovat és óriási mennyiségű lőszert, valamint rengeteg 

mennyiségű élelmiszert.” (Kuné Gyula, emigráns magyar honvéd visszaemlékezése) 

 

B) „December utolsó napjaiban a német birodalmi gyűlés egy küldöttsége érkezett […], hogy 

[…] a királynak felajánlják az egységes német birodalom császári koronáját. […] Ezen küldetés 

eredményeképpen […] a király […] német császárrá kikiáltatott.” (Kuné Gyula, emigráns 

magyar honvéd visszaemlékezése) 

 

C) „Ő Felsége […] elismeri az eddigi Német Szövetség feloszlatását, és hozzájárul 

Németország új alakulásához […] [állama] részvétele nélkül.” 

 

a) Tegye időrendbe a forrásokat a bennük leírt események alapján! A legkorábbival 

kezdje! Írja a források betűjelét a táblázat megfelelő mezőjébe! 
(Elemenként 0,5 pont, összesen 1,5 pont.) 

 

1. 2. 3. 

   

 

b) Nevezze meg az A) és B) forrásban említett császárokat! (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

 

A) forrás: ……………………………… B) forrás: ……………………………… 
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c) Nevezze meg azokat a területeket, amelyek az A) forrásban említett háború 

következtében gazdát cseréltek! Adja meg azt a betűjelet, amely az alábbi 

térképvázlaton ezeket a területeket jelöli! (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 

 

 
Európa 1871-ben 

 

 

A területek neve: …………………………………………… A területek betűjele: …... 

 

d) Nevezze meg azt a települést, ahol a B) forrásban említett ünnepélyes esemény zajlott! 

Adja meg azt a betűjelet, amely a térképvázlaton ezt a települést jelöli!  

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

 

A település neve: …………………………………………… A település betűjele: ….. 

 

e) Karikázza be annak az állításnak a sorszámát, amelyik igaz az egységes Németország 

születésére vonatkozóan! (0,5 pont) 

 

1. Poroszországnak az egységes német állam megteremtése során sikerült Európa 

legjelentősebb hatalmait egy szövetségi rendszerben összefognia.  

2. Poroszország számára kudarc volt, hogy csak a kisnémet egységet sikerült 

megteremtenie, a megszülető Németországnak tovább kellett küzdenie azért, hogy 

nagyhatalomként ismerjék el. 

 

3. Poroszország a kontinens két nagyhatalmát is legyőzve vezető hatalommá tette a 

megszülető Németországot. 

 

6 pont 
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XIII. A feladat a második ipari forradalom korával kapcsolatos. Oldja meg a feladatokat 

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

 

 
Amerikai karikatúra, 1904 

A polip sapkáján a Standard Oil olajipari vállalat neve olvasható. Karjai közt kőolaj-

fúrótorony, a Szenátus és a Képviselőház épülete, hajó, acél- és rézipari részvényeket 

szorongató emberek láthatóak. A kép bal alsó sarkában szereplő épület a Fehér Ház.  
A kép forrása:https://explorepahistory.com/displayimage.php?imgId=1-2-1934&storyId=1-9-20 

 

a) Mi az a második ipari forradalom korára jellemző új gazdasági jelenség, amit a 

karikatúra kigúnyol? Nevezze meg szakkifejezéssel! 

 

……………………………………………….. 

 

b) Magyarázza meg, milyen összefüggésben jelennek meg a karikatúrán különböző 

iparágak! 

 

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

 

c) Mely, a tőkés fejlődésre kezdetektől jellemző gazdasági jelenséget korlátozott a 

karikatúrán ábrázolt és ahhoz hasonló vállalatok megjelenése? Nevezze meg 

szakkifejezéssel!  

 

……………………………………………….. 

 

d) Magyarázza meg, mire utalt a szerző azzal, hogy kormányzati épületeket is 

szerepeltetett a karikatúrán! 

 

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

 

4 pont 
 

 

  

https://explorepahistory.com/displayimage.php?imgId=1-2-1934&storyId=1-9-20
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XIV. A feladat Magyarország első világháború alatti történelméhez kapcsolódik. Oldja 

meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Összesen 6 pont.) 

 

A) „(A nagy háború megindulása után) szeptember elején aztán megjöttek az első sebesültek a 

faluba. Meséltek, beszéltek a háborúról, harcokról, csatákról […]. [Nemsokára mi is] 

bevagonírozunk, hogy megkezdjük a háborús szolgálatot a kárpáti harctéren […]. 

[Vonatunkkal] beérkezünk egy kis felvidéki városkába […]. Itt már kézzelfogható nyomai 

vannak a háborúnak. […]”  

B) „A drótakadályok ugyanúgy, ahogy az [előző] őszön előrenyomuló csapataink otthagyták. 

Időnk sajnos rövid volt, a doberdói állásokhoz kimenni már nem tudtunk. […] Október 24-én 

újra alarm [riadó]. […] A felvonulás alatt történt, hogy éjféltájban az egyik szerpentinen 

gránátnyomást kapok, […] és lezuhanok az útról. Még aznap este […] érünk a kórházba. […] 

Másnap, 29-én ott vagyok, 30-án jön a hír: El van rendelve a teljes visszavonulás, aki tud, 

menjen a vasúthoz […]. Kimegyünk az állomásra[…], másnap megérkezünk [Ausztriába]. Itt 

ér november harmadikán a hazai forradalom és a fegyverszünet híre.” 

(részletek Kiss Ernő visszaemlékezéseiből) 

 

a) A visszaemlékezés szerzője a világháború alatt két frontot is megjárt. Adja meg, mely 

államok seregei ellen harcolt a forrásban leírt események során! 

 (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

A) forrásrészlet: ................................  B) forrásrészlet:  ...........................  

b) Kik voltak Magyarország uralkodói a forrásban leírt nagy háború időszakában? 

Időrendben nevezze meg őket! (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 

1.:  .......................................................  2.: ...................................................  

c) Ki lett a miniszterelnök a B) forrásban említett forradalom eredményeként? Nevezze 

meg! Keresztnevet is írjon! (1 pont) 

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

d) Hol kötötték meg a B) forrásban említett fegyverszünetet? Adja meg a település nevét! 

(1 pont) 

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

e) Miként érintették Magyarország területét az első világháború hadműveletei? 

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

 

1. Az ország területének jelentős része hadszíntérré vált. 

2. Az ellenséges seregek az ország egyes határvidékeire törtek be. 

3. Az ország területét nem érintette a háború, a frontok végig a határokon kívül húzódtak.  

 

f) A Monarchia közös hadseregében harcoló katonáknak nagyjából mekkora hányada 

volt magyar nemzetiségű? Karikázza be a helyes válasz sorszámát! (0,5 pont) 

 

1. Nagyjából egynegyede. 

2. Nagyjából fele. 

3. Több mint a fele. 

6 pont 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 

I. téma: Egyén és közösség viszonyának ábrázolása a 17-18. századi magyar és erdélyi 

emlékiratokban 

XV. 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 irodalomtudomány a 19. század második felében fedezte fel 

az emlékíró műfajokat. 
  

b) Az önéletírás nagy felvirágzásai a jelentős társadalmi, 

történelmi és politikai fordulatok után következtek be. 
  

c) A „társadalmi érettség” határa régen idősebb korra esett, mint 

ma. 
  

d) Bethlen Miklós szándéka történetírói munka készítése volt.   

e) Bethlen Miklós emlékiratát a 19. században sokáig nemzeti 

történetírásunk kútfőjeként tartották számon. 
  

 

5 pont 
 

XVI. ÉVSZÁMOK 

Adja meg az esemény évét! (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

 

a) Apafi (Mihály) fejedelem halála:  ..................  

b) A karlócai béke (facta pace Carlovicensi):   ..................  

2 pont 
 

XVII. SZERZŐK ÉS MŰVEIK 

Írja a megfelelő alkotó mellé műve(i) címének sorszámát!  

(Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

 

a) Szalárdi János:  …… 

b) Bethlen Miklós:  …… 

c) Székely István: …… 

d) Apáczai Csere János: …… 

 

1. Chronica ez vilagnac yeles dolgairol; Calendarium 

2 Magyar Encyclopaedia 

3. Önéletírás 

4. Siralmas magyar krónika. 

 

4 pont 
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XVIII. IDÉZETEK 

Nevezze meg, kiktől származnak az alábbi idézetek!  
(Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

 

a) „[…] minden ember kialakít valamilyen elméletet saját élettörténetére, életútjára 

vonatkozóan: megpróbálja egységes magyarázóelv fonalára fűzni, történeti egységbe 

építeni sikereit és kudarcait, adottságait és választásait, erényeit és hibáit, sorsának 

kedvező és kedvezőtlen fordulatait.” 

 

…………………………………… 

 

b) „[…] mihelyt valami távolba kerül az időben, a mi hitvány agyunk olyan munkát végez 

vele, hogy egyszerre meghamisítja, elfogadhatóvá teszi, vagy – ördög tudja – valami 

művészi munkát is elkezd ott babrálni: emlékiratot ír, vagyis ábrázolja az emlékeket.” 

 

………………………………… 

 

c) „[…] én ezt mint egy apologiát, vagy testamentumot és instructiót, úgy hagyom. […] 

Lévén egyébiránt erre példám s kalauzom Szent Jób, Nehémiás, Augustinus, ama nagy 

doktor; Franciscus Petrarca és Jacob Augustus Thuanus, kik magok írták le életeket.” 

 

………………………………….. 

3 pont 
 

 

XIX. EMLÉKEZET 

Csoportosítsa az alábbi jellemzőket annak alapján, hogy Assmann osztályozása szerint a 

kommunikatív vagy a kulturális emlékezethez tartoznak! 

(Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 

a) kommunikatív emlékezet:  ..............................................  

 

b) kulturális emlékezet:  .......................................................  

 

1. rövid tartamú, 

2. hosszabb időtartamot átfogó 

3. ünnepekben, mítoszokban jelenik meg 

4. az átélt múltra vonatkozik 

5. az elbeszélésekben megfogalmazott múltat jelöli. 

5 pont 
 

  



Történelem Név: Évf.: Oszt.: 

OKTV 2020/2021 29 1. forduló 

 

XX. BETHLEN MIKLÓS ÉLETE 

Adjon választ a kérdésekre! (Elemenként 1 pont, összesen 7 pont.) 

 

a) Nevezze meg édesapját, aki az erdélyi diplomácia egyik ügyintézője volt! 

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

b) Milyen vallású volt? ..............................................................................................................  

c) Mely tisztséget töltötte be? ...................................................................................................  

d) Melyik titkos, magyarországi szervezkedésben vett részt az 1660-as években? 

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

e) Nevezze meg azt a kővári kapitányt, aki segített kiszabadulnia fogarasi börtönéből!  .........  

f) Nevezze meg azt az erdélyi gubernátort, aki vetélytársa és ellenfele volt, és aki 1686-ban 

dohos gabonát adott el! .........................................................................................................  

g) Mit jelent az „iránymű”? 

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

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

7 pont 
 

XXI. FELELETVÁLASZTÁS 

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

a) Női emlékíró, második férje Esterházy Miklós volt: 

 Nyáry Krisztina Bod Klára  Bethlen Kata 

b) Melyik században zajlott S. Sárdi Margit szerint az újkor legjelentősebb mentalitástörténeti 

változása? 

 16. század 17. század  18. század 

c) Kinek a megállapítása volt, hogy „a történelem a kollektív és az individuális emlékezet 

kritikai fóruma”? 

 Ancsel Éva Paul Ricoeur Jankovics József 

d) Hány évre becsülte a középkori világkrónikák többsége a világ létezését? 

 5000 évre 6000 évre 7000 évre 

4 pont 
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II. téma: Magyar politikusok nemzetiségpolitikai koncepciói 

XV. 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) Teleki László 1848-ig azt vallotta, hogy a nemzetiség és a 

nemzeti nyelv „egyet jelentő fogalom”. 
  

b) Kossuthnál az önálló állami lét és a nemzet fogalma 

kölcsönösen feltételezte egymást. 
  

c) Széchenyi István az erőszakos magyarosítás híve volt.   

d) Az 1868-as nemzetiségi törvény alapján a törvények magyar 

nyelven születtek, de az országban lakó minden nemzetiség 

nyelvén ki kellett hirdetni azokat. 
  

e) A magyar politikai elit 1868-ban támogatta az országban élő 

nemzetiségek területi autonómia-törekvéseit. 
  

 

5 pont 
 

XVI. ÉVSZÁMOK 

Adja meg az esemény évét! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) A magyar lett a „kötelező közoktatási nyelv és a kizárólagos országgyűlési nyelv”: ..........  

b) A kütahyai alkotmányterv kiadása:  ...........  

c) A Dunai Konföderációs tervezet kiadása:  ...........  

d) A horvát-magyar kiegyezésről szóló törvény:  ...........  

4 pont 
 

XVII. SZERZŐK ÉS MŰVEIK 

Nevezze meg a felsorolt művek íróját! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében:  ...................................................................  

b) Kelet népe:  ...........................................................................................................................  

c) A magyar nyelv és ellenzői:  .................................................................................................  

d) A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra:  ..................................................  

4 pont 
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XVIII. IDÉZETEK 

Nevezze meg, kiktől származnak az alábbi idézetek! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

a) „Sokan azt gondolják: Magyarország – volt; én azt szeretném hinni: lesz!” 

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

b) „E tekintetben honunk helyzete éppen olyan, mint a völgybe épült váré, mely felett a 

körülötte levő hegyek úrkodnak (dominálnak), melynek lőszerei azt bármikor semmivé 

tehetik; s nem sokkal biztosítottabb, mint a hólepte havasok aljában fekvő lak, mely a 

hózuhanás rémítő percének mindig ki van téve. Hegyek lakosainak a teren lévők 

nemigen lehetnek félelmesek, de azok hegyeik közül árkint pusztítva omolhatnak a 

síkra, s üldözés és viszont megtámadás ellen hegyek biztosítják.” 

…………………………………… 

c) „Nem úgy uraim! van még egy harmadik állapot is: önálló nemzet két roppant 

néptörzsök között, elég erős arra, hogy nyomatékával eldöntő súly legyen a mérlegben; 

önálló nemzet, melynek elleniségét félni, barátságát becsülni méltó, melynek 

rokonszenvét civilisatiója, szabadsága s kedvelt uralkodóháza iránti tántoríthatatlan 

hűsége határozottan nyugatra vonzza, de melynek rokonszenvét a nyugat meg nem 

érdemelné…” 

 ………………………………… 

d) „Mikor valaki „törvényszerű haladást” tűz ki a Hírlapi zászlójára, és mégis buzdít, 

dicsér minden hatóságot, mely törvényes korlátaiból kilép; mikor a sajátság tiszteletét 

hirdeti, s a szabadföld eszméje mellett oly módon agitál, mely ha visszahangot lel, 

minden józan rendelkezést lehetetlenné teend megváltás dolgában; mikor a kormány 

iránti bizalmat ajánlja, és naponként tévtanokat terjeszt…” 

 ……………………………… 

e) „Kétségtelen, hogy az emberiségnek legfontosabb érdeke a civilizáció haladásában 

fekszik, s én is meg vagyok győződve arról, hogy az öntudat, melyre korunkban annyi 

nemzetiség ébredett, s a lelkesedés, mellyel mindenik saját kifejlődésén dolgozik: ezen 

haladásnak legörvendeztetőbb jele s egyszersmind biztos záloga.” 

 ……………………………….. 

5 pont 
 

XIX. FOGALMAK 

Adja meg (a szakirodalom alapján) a meghatározásnak megfelelő fogalmat!  
(Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

a) Az egyéni szabadságjogok általánossá tételének eszméje: …………………………. 

b) A nemzeti ébresztésnek és újjászületésnek, a nyelv ápolásának, a nyelvi egység 

megteremtésének, a nemzet történeti tudata kialakításának eszméje: 

………………………………….. 

c) Az oroszok által irányított és vezetett, egységesülő szláv nemzet és birodalom eszméje: 

…………………………………. 

d) A lassú és óvatos reformok hívei, antiliberálisok, védik a fennállót és saját előkelő 

társadalmi rétegüket: 

 …………………………………….. 

e) Olyan közösségi eszme, amelynek a „hon minden polgára, bármely nemzetiséghez 

tartozzék is, egyenjogú tagja”. A koncepció kialakításában, megszövegezésében 

Kemény Zsigmond, Eötvös József, Deák Ferenc játszott fontos szerepet: 

 ……………………………………. 

5 pont 
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XX. NEMZETI GYŰLÉSEK  

Nevezze meg azokat a településeket, ahol a felsorolt nemzeti gyűlések, kongresszusok 

történtek! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) A szlovákok 1848-ban:   …………………. 

b) A szerbek 1848-ban és 1861-ben:  …………………. 

c) A románok 1848-ban:   …………………. 

d) A szlovákok 1861-ben:   …………………. 

4 pont 
 

XXI. FELELETVÁLASZTÁS 

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

 

a) Melyik állam nem lett volna része a Dunai Konföderációnak? 

 Románia Szerbia Ausztria 

b) Ki élt 1849 után emigrációban? 

 Széchenyi István Teleki László Deák Ferenc 

c) Melyik évben adták ki azt a törvényt, amely a magyar nyelv tanítását kötelezővé tette 

a népiskolákban? 

 1868 1879 1900 

3 pont 
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III. téma: Tulajdonváltás állami erőszakkal: „őrségváltás”, földosztás, államosítás, 

kollektivizálás lakóhelyemen (1938-1953) 

 

XV. 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 második világháború utáni államosítások során a belföldi 

tulajdonosok (1990-ig) semmilyen érdemi ellenszolgáltatásban 

nem részesültek. 
  

b)  Az 1945-ös kormányban az iparügy az MKP 

„felségterületének” számított. 
  

c)  Nagy Imre 1947-ben egyetértett Gerő Ernővel a gyors 

államosítások tervében. 
  

d)  Az 1945. márciusban kihirdetett földreform-rendelet az 1000 

kat. hold feletti birtokokat kártalanítás nélkül osztotta fel. 
  

e)  1944. április és június között Magyarországon minden 

állampolgárnak be kellett szereznie – négy nagyszülőig 

visszamenőleg - származási bizonyítványát. 
  

 

5 pont 
 

XVI. ÉVSZÁMOK 

Adja meg az esemény évét! (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 

a) Magyarország német megszállása:   ..............  

b) A Parlament elfogadja a hároméves gazdasági tervről szóló törvényt:   ..............  

c) A budapesti tőzsde felszámolása:   ..............  

d) Hatályba lép az új, népköztársasági alkotmány:  ..............  

e) Megalakulnak Magyarországon az első termelőszövetkezetek:   ..............  

f) Létrehozzák a Magyar Dolgozók Pártját:  ..............  

6 pont 
 

XVII. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK 

Nevezze meg a leírásnak megfelelő személyt! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

a) „Sztálin legjobb magyar tanítványa”, az MKP, majd a Magyar Dolgozók Pártjának 

főtitkára: .........................................................................................................................  

b) Az MKP gazdasági főideológusa 1946-ban: ..................................................................  

c) A köztársasági elnök 1947-ben:  ....................................................................................  

d) Az Ideiglenes Nemzeti Kormány földművelési minisztere: ...........................................  

e) Pénzügyminiszter 1938 és 1944 között: .........................................................................  

5 pont 
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XVIII. FOGALMAK 

Határozza meg (a szakirodalom alapján) a fogalmakat!  
(Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

a) egyszámlarendszer: ........................................................................................................  

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

b) kulák:  .............................................................................................................................  

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

2 pont 
 

XIX. KOLLEKTIVIZÁLÁS  

Csoportosítsa sorszámukkal az elnevezéseket, tulajdonságokat aszerint, a kolhoz vagy a 

szovhoz megfelelői Magyarországon! (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 

a) kolhoz: ............................................................................................................................  

b) szovhoz: ..........................................................................................................................  

1. elsősorban a nagybirtok helyén jött létre, 

2. termelőszövetkezet, 

3. állami gazdaság, 

4. falusi környezetben alakították ki, 

5. formálisan a tagjaik közös tulajdonában voltak, de nem rendelkezhettek 

résztulajdonukról,  

6. 1948-ban három típusát hozták létre a közös gazdálkodás intenzitása érdekében. 

6 pont 
 

XX. RÖVIDÍTÉSEK 

Oldja fel a rövidítéseket! (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

a) NIK:  ............................................................................................................................  

b) OT:  ............................................................................................................................  

c) GYOSZ:  .........................................................................................................................  

3 pont 
 

XXI. FELELETVÁLASZTÁS 

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

a) Melyik nem tartozott 1946-ban hazánk legnagyobb gépipari vállalatai közé? 

Ganz és Társa Villamossági-, Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. 

Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Rt. 

Dunaújvárosi Dunai Vasmű 

b) Hány pénzintézet működött 1949-ben Magyarországon? 

 4 8 10 

c) A 240.000 zsidó családból hány nem rendelkezett említésre méltó vagyonnal 1944-ben? 

 100.000 150.000 200.000 

3 pont 
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PONTÖSSZESÍTŐ I. 

SZAKTANÁR TÖLTI KI! 

 

Kérdés 

száma 
Kérdés anyaga 

Adható 

pont 

Elért 

pont 

Felüljavítás 

utáni pont 

I. Antikvitás hadtörténete 4   

II Frank Birodalom 5   

III. Magyar uralkodók feleségei, királynék 6   

IV. Középkori magyar gazdaság 8   

V. 
Magyar államszervezet, hivatalok, 

méltóságok 
4   

VI. Husziták 5   

VII. Hódoltság berendezkedése 4   

VIII. Koraújkori konfliktusok, háborúk 4   

IX. 
Erdély a 17. század végén/ 

Felvilágosodás eszmerendszere 
5/3   

X. 

Az Amerikai Egyesült Államok 

alkotmánya, államszervezete/  

Reformkori rendi országgyűlések 

5/5   

XI. 

18. századi nemzetiségi viszonyok 

Magyarországon/ 

Magyar államnyelv 
4/6   

XII. 
Spanyol örökösödési háború/  

Egységes Németország létrejötte 
6/6   

XIII. 
Francia forradalom kezdete/ Második 

ipari forradalom 
5/4   

XIV. 
Mária Terézia rendeletei / 

Magyarország az első világháborúban 
5/6   

 Összesen 70   

 

 

 

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

 szaktanár versenybizottsági felüljavítás 
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PONTÖSSZESÍTŐ II. 

VERSENYBIZOTTSÁGI TAG TÖLTI KI! 

A versenyző által az I. részben a felüljavítás után elért összpontszám:   

AZ ELSŐ TÉMÁT VÁLASZTÓK  

Kérdés  

száma 
Kérdés anyaga 

Adható 

pont 

Elért 

pont 
 

XV. Igaz-hamis 5   

XVI. Évszámok  2   

XVII. Szerzők és műveik 4   

XVIII. Idézetek 3   

XIX. Emlékezet 5   

XX. Bethlen Miklós élete 7   

XXI. Feleletválasztás 4   

XV. – XXI. Összesen 30   

A MÁSODIK TÉMÁT VÁLASZTÓK  

Kérdés 

száma 

Kérdés anyaga Adható 

pont 

Elért 

pont 
 

XV. Igaz-hamis 5   

XVI. Évszámok  4   

XVII. Szerzők és műveik 4   

XVIII. Idézetek 5   

XIX. Fogalmak 5   

XX Nemzeti gyűlések 4   

XXI. Feleletválasztás 3   

XV. – XXI. Összesen 30   

A HARMADIK TÉMÁT VÁLASZTÓK  

Kérdés  

száma 

Kérdés anyaga Adható 

pont 

Elért 

pont 
 

XV. Igaz-hamis 5   

XVI. Évszámok  6   

XVII. Történelmi személyiségek 5   

XVIII. Fogalmak 2   

XIX. Kollektivizálás 6   

XX. Rövidítések 3   

XXI. Feleletválasztás 3   

XV. – XXI. Összesen 30   

Mindösszesen  

 

 

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

 versenybizottsági tag versenybizottsági tag 

 


