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TÖRTÉNELEM 

Javítási-értékelési útmutató 

Közös feladatok 

I. Antikvitás hadtörténete (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont) 

1. a) phalanx 

b) limes  

c) veterán  

d) legio / légió 

2. a) Katonai vezetők közötti rivalizálás / polgárháború / A katonákból lett ellencsászárok 

közti polgárháború/ a birodalom kohéziós erejének megrendülése / A birodalom 

dezintegrációja stb. (Más hasonló tartalmú válaszok is elfogadhatóak!) 

b) 395 

c) Mert Constantinus óta a birodalom új fővárosa volt. /A Birodalom keleti részének 

fővárosa volt. (Más hasonló tartalmú válasz is elfogadható!) 

d) Bizánc 

II. Frank állam (Összesen 5 pont) 

1. a) Klodvig megkeresztelkedése / frank államalapítás (0,5 pont) 

b) A keresztények üldözőjéből, pogány királyból a hit védelmezője lett. 

(Más hasonló tartalmú válasz is elfogadható!) (1 pont) 

2. a) 800 (karácsonyán) (0,5 pont) 

b) (római) császár / a Frank Állam császára (0,5 pont) 

3. a) A verduni egyezményt / a Frank Állam felosztását / Frank Birodalom három részre 

osztását  (0,5 pont)  

b) 843 (0,5 pont) 

c) A: Francia Királyság, (0,5 pont) 

B: Német-római Császárság (0,5 pont) 

d) A pápaság / A Pápai Állam (0,5 pont) 

III. Magyar uralkodók feleségei, királynék (Összesen 6 pont.) 

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

KIRÁLY A FELESÉG NEVE A SZÖVEG BETŰJELE 

Szent/I. István Bajor Gizella D 

II. András Meráni Gertrúd C 

Géza fejedelem Sarolt/Sarolta A 

Luxemburgi Zsigmond Cillei Borbála E 

Hunyadi / I. Mátyás Aragóniai Beatrix B 

 

  



Történelem Javítási-értékelési útmutató 

OKTV 2020/2021 2 1. forduló 

 

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

A. I. Károly B. Szent István 

(I. András, ill. I. Béla is elfogadható) 

C. Hunyadi Mátyás 

 

IV. Középkori magyar gazdaság (Összesen 8 pont.) 

1. 

a) 1. Nem, (0,5 pont) 

2. Mert az ország jelentős része ekkor még tartományúri fennhatóság alatt állt  

 (még ha el is indult már a felszámolása). (0,5 pont) 

 (Más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható!) 

b) A kereskedelem fellendítése / a királyi bevételek növelése (0,5 pont) 

(Más, hasonló tartalmú válaszok is elfogadhatóak!) 

2.  

a) Arany (természetesen ötvözetekről van szó) (0,5 pont) 

b) 1. A firenzei forint. (0,5 pont) 

2. A rajta szereplő firenzei/Anjou liliomról (0,5 pont) 

c) A korábbi uralkodók többször éltek a pénzbeváltásból fakadó pénzrontással – „kamara 

haszna” (0,5 pont) 

d) Új nemesfémbányák feltárása, bányászat fellendülése/ uralkodói ösztönzés a 

földbirtokosok földjén történő bányászat fellendítésére/ urbura megosztása a 

földbirtokosokkal/ a nemesfémbányászat monopóliumának érvényesülése miatt bőséggel 

állt rendelkezésre a nemesfém/ a nemesfém kereskedelme csak értékálló pénzzel volt 

megoldható. (Más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható!) (0,5 pont.) 

3.  

a) 1. Árumegállító jog (0,5 pont) 

2. A kereskedő kötelezett volt eladásra kínálni az áruját a városon áthaladva. (1 pont) 

 (Más, hasonló tartalmú válaszok is elfogadhatók!)  

b) Az ország kereskedelmi útvonalainak metszéspontjában/ legfőbb kereskedelmi utak 

kereszteződésénél feküdt. (Más, hasonló tartalmú válaszok is elfogadhatók!) (0,5 pont) 

4.  

a) Nemesfém/ arany-ezüst (0,5 pont) 

b) Oda kellett beszolgáltatni a kitermelt nemesfémet/ott történt a pénzverés (1 pont) 

(Más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható!) 

c) Mert állandó, fix összegű bevételhez jutott. (0,5 pont) 

(Más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható!) 

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

a) Kancellária 

b) Kormányzó 

c) Nádor 

d) Horvát bán  

  



Történelem Javítási-értékelési útmutató 

OKTV 2020/2021 3 1. forduló 

 

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

Állítás Igaz Hamis Indoklás 

A husziták nem fogadták el 

Zsigmondot cseh királynak. 
X  

Zsigmondot csak magyar királynak, 

eretneknek nevezi a szöveg. 

A szöveg elveti az anyanyelvű 

igehirdetést. 
 X 

„Isten szavának hallgatása” nemzeti 

nyelven történik/Zsigmondot a cseh 

nyelv elpusztításával vádolja. 

Žižka híveinek programjában 

szerepelt a két szín alatti áldozás. 
X  

„Isten testének és Isten vérének 

magunkhoz vétele”/ a borral és 

ostyával történő áldozást jelenti. 

A szöveg alapján Žižka a teljes cseh 

társadalom érdekegyesíté-sével 

próbálkozott. 

 X 

Csak az alsó rétegeket - lovagok, 

„alsóbb” nemesek, polgárok és 

parasztok - szólítja meg. 

A mozgalom vezetői önmagukat 

hitharcosnak tekintették. 
X  

Az „Isten segedelmével” formula, 

az Isten parancsainak teljesítése erre 

utal. 

(Más, hasonló tartalmú válaszok/indoklások is elfogadhatók!) 

VII. Török világ Magyarországon (Összesen 4 pont.) 

a) A szpáhik (0,5 pont) 

b) Elutasítja/ a Török Birodalomban hivatalosan nem létezett földmagántulajdon. / A 

rendszer nem tette lehetővé a területi alapon szerveződő magánhatalom kialakulását. / 

Ezzel a rendszerrel a Porta motiválta a szpáhikat. (1 pont) 

c) A szultán saját kezelésében lévő birtoka (1 pont) 

d) Mert a magánvagyonukat gyarapította volna, hisz a megszállás költségeit a Porta 

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

e) A vilajet (0,5 pont) 

 

VIII. Koraújkori konfliktusok (Elemenként 0,5, összesen 4 pont.) 

a) Az 1588-as háborúban szemben álló uralkodók: I. Erzsébet, II. Fülöp 

b) A dokumentumot kibocsájtó uralkodó neve: IV: Henrik  

A dokumentumot visszavonó uralkodó neve: XIV. Lajos 

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

A térképeken világosabb színnel jelölt területeket uraló parlamenti hadsereg vezetője: 

(Oliver) Cromwell 

d) A békét aláíró uralkodók: XIV. Lajos, I. Lipót 
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Feladatok a rendes érettségi vizsga évét közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére 

 

IX. Erdély (Összesen 5 pont.) 

1. a) Katolikus (0,5 pont) 

b) Kálvinista (református) (0,5 pont) 

c) Lutheránus (evangélikus) (0,5 pont) 

d) Unitárius (0,5 pont ) (A sorrend természetesen felcserélhető.) 

2. A katolikust (1 pont) 

3. Szűkült / az országgyűlés döntéseinek érvényességét királyi jóváhagyáshoz kötötték 

(A helyes válasz más megfogalmazásban is elfogadható.) (1 pont) 

4. Habsburg irányítás alá került (1 pont) 

 

X. USA alkotmánya (Elemenként 1 pont, Összesen 5 pont.) 

Állítások Igaz Hamis 

A szenátus összetételében érvényesült az egyes tagállamok lélekszáma 

közötti különbség. 
 X 

Az Államokban a 18. század végén minden állampolgár, aki hét éve az 

Államokban élt, szavazati joggal rendelkezett. 
 X 

Az Államok elnökét a lakosság közvetlenül négy évre választja meg.   X 

Az Egyesült Államok törvényhozása kétkamarás volt. X  

Érvényesült a hatalmi ágak megosztásának elve. X  

 

XI. Nemzetiségek (Összesen 4 pont.) 

1. A jobbágysághoz (0,5 pont) 

2. Csonka társadalom (1 pont) 

3. A papság irányította/ döntően befolyásolta a nemzetté válásuk folyamatát (pl. történelmi 

szemlélet, nyelvújítás stb.) / Az egyházuk vezetése a kezükben volt. (A helyes válasz más 

megfogalmazásban is elfogadható.) (1 pont) 

4. A görög katolikusok elismerik Róma főségét, az ortodoxok nem. (1 pont) 

5. A román (0,5 pont) 

 

XII. Spanyol örökösödési háború (Összesen 6 pont.) 

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

A. Franciaország, Spanyolország, Bajorország (Elfogadható II. Rákóczi Ferenc 

fejedelemsége is, bár formálisan nem volt tagja a szövetségnek.) 

B. Nagy-Britannia (Anglia), Hollandia, Poroszország, Spanyolország, Portugália, Piemont 

(Maximum két-két jó megoldás vehető figyelembe!) 

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

Höchstädt: 4 

Trencsén: 6 

3. (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

Gibraltár: Nagy-Britannia (Anglia) 

Nápolyi Királyság: Habsburg Birodalom  
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XIII. Francia forradalom kezdete (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

1. Az államcsődöt. (A helyes válasz más megfogalmazásban is elfogadható.) 

2. A (magán)tulajdon szentsége. (A helyes válasz más megfogalmazásban is elfogadható.) 

3. Alkotmányozó nemzetgyűlés. 

4. Az állam finanszírozza a hitéletet .(A helyes válasz más megfogalmazásban is elfogadható.) 

5. A forradalom és az egyház/vallás szembekerülésével járt. (A helyes válasz más 

megfogalmazásban is elfogadható.) 

 

XIV. Mária Terézia rendeletei (Összesen 5 pont.) 

1. Majorság / allodium/prédium (bármelyik elfogadható) (0,5 pont) 

2. A rendelet kiadását megelőző évben zajlott dunántúli parasztmozgalmakra. (A helyes válasz 

más megfogalmazásban is elfogadható.)(1 pont) 

3. Az állami adóalap védelme/ a jobbágyok állami adójának biztosítása (A helyes válasz más 

megfogalmazásban is elfogadható.)(0,5 pont) 

4. Fél nap (0,5 pont) 

5. Az egyházaké. (0,5 pont) 

6. A tárgyi és személyi feltételek hiánya (tanítók, iskolaépületek hiánya)/ a jobbágycsaládok 

gyermekeinek munkája miatt. (A helyes válasz más megfogalmazásban is elfogadható.) (1 

pont) 

7. Állampolgári nevelés/ állami ellenőrzés/ írni-olvasni tudás elősegítése. (A helyes válasz más 

megfogalmazásban is elfogadható.)(1 pont) 
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Feladatok a rendes érettségi évében tanulók részére 

 

IX. A felvilágosodás eszmerendszere (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.)  

Alapelv A források betűjele 

népfelség / népszuverenitás (elve) A F 

(alapvető) emberi jogok / természetes jogok B D 

hatalommegosztás / hatalmi ágak szétválasztása / három 

hatalmi ág szétválasztása 

C E 

A táblázatba beírt betűjelek soronként fordított sorrendben is elfogadhatóak. 

 

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

a) 1. nádor  2. főnemesek / főurak / mágnások  3. (szabad királyi) városok 

b) A vármegyék követeinek választásához. 

(A helyes válasz más megfogalmazásban is elfogadható.) 

c) A követeknek a követutasításuk alapján kellett állást foglalniuk. (A helyes válasz más 

megfogalmazásban is elfogadható.)  

 

XI. Az államnyelv kérdése (Összesen 6 pont.) 

a) (A táblázatban megfelelő jelölés 0,5 pont, összesen 3 pont.) 

Állítás A) B) C) 
Mind- 

három 

Egyik 

sem 

Egyetlen nyelvet ismert el 

államnyelvként. 
   X  

Magyarországon és Ausztriában azonos 

államnyelv bevezetését helyezte 

kilátásba. 

X     

Lehetővé tette a nemzetiségek 

anyanyelvének hivatalos használatát is. 
  X   

Lehetővé tette, hogy a nemzetiségi 

képviselők anyanyelvükön szólaljanak fel 

az országgyűlésben.  

    X 

Rendelkezései értelmében az addig 

használt latin helyett a magyar lett az 

államnyelv.  

 X    

A magyar nemesek tiltakoztak ellene. X     

b) Az, hogy Magyarországot ne olvasszák be a birodalomba / ne germanizálják. (A helyes 

válasz más megfogalmazásban is elfogadható.) (1 pont)  

c) A nacionalizmus elterjedése / a nemzetállami törekvések miatt. (A helyes válasz más 

megfogalmazásban is elfogadható.) (1 pont) 

d) Magyarországon csak egy politikai nemzet létezik / politikai értelemben mindenki magyar 

(állampolgár). (A helyes válasz más megfogalmazásban is elfogadható.) (1 pont) 

 

XII. Az egységes Németország létrejötte (Összesen 6 pont.) 

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

1. 2. 3. 

C A B 
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b) (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

A) forrás: III. Napóleon  B) forrás: I. Vilmos  

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

A területek neve: Elzász-Lotaringia, 

A területek betűjele: C 

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

A település neve: Versailles, 

A település betűjele: A  

e) Igaz állítás sorszáma: 3 (0,5 pont) 

 

XIII. A második ipari forradalom kora (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) Monopólium(ok) / monopolszervezet(ek) / monopolkapitalizmus 

b) A Standard Oil / az ilyen típusú vállalatok több iparágban is egyeduralkodóvá vált(ak) vagy 

a kitermeléshez, szállításhoz, feldolgozáshoz szükséges üzemeket is birtokolt(ak). (A helyes 

válasz más megfogalmazásban is elfogadható.) 

c) Szabad verseny 

d) A Standard Oil / az ilyen típusú vállalatok politikai befolyással is rendelkezett / rendelkeztek. 

(A helyes válasz más megfogalmazásban is elfogadható.) 

 

XIV. Magyarország az első világháborúban (Összesen 6 pont.) 

a) A) forrásrészlet: Oroszország (1 pont) 

B) forrásrészlet: Olaszország (1 pont) 

b) 1.: Ferenc József (0,5 pont) 

2.: IV. Károly (0,5 pont) 

c) Károlyi Mihály (1 pont) 

d) Padova (1 pont) 

e) A helyes válasz sorszáma: 2. (0,5 pont) 

f) A helyes válasz sorszáma: 1. (0,5 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 (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

a) igaz 

b) igaz 

c) hamis 

d) hamis 

e) igaz 

XVI. ÉVSZÁMOK (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

a) 1690 

b) 1699 

XVII. SZERZŐK ÉS MŰVEIK (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) 4. 

b) 3. 

c) 1. 

d) 2. 

XVIII. IDÉZETEK (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

a) Hankiss Ágnes 

b) Illyés Gyula 

c) Bethlen Miklós 

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

a) 1., 4. 

b) 2., 3., 5. 

XX. BETHLEN MIKLÓS ÉLETE (Elemenként 1 pont, összesen 7 pont.) 

a) Bethlen János 

b) kálvinista / református 

c) kancellár / követ 

d) a Wesselényi-összeesküvésben 

e) Teleki Mihály 

f) Bánffy György 

g) (Tudományos, hiteles) adatokkal alátámasztott igazolása (közéleti pályája) 

törekvéseinek és eredményeinek. (Tettei magyarázata családja számára.) (A hasonló 

értelmű, más megfogalmazású válasz is elfogadható.) 

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

a) Nyáry Krisztina 

b) 18. század 

c) Paul Ricoeur 

d) 6000 évre 
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II. téma: Magyar politikusok nemzetiségpolitikai koncepciói 

 

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

a) igaz 

b) igaz 

c) hamis 

d) igaz 

e) hamis 

XVI. ÉVSZÁMOK (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) 1844 

b) 1851 

c) 1862 

d) 1868 

XVII. SZERZŐK ÉS MŰVEIK (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) Wesselényi Miklós 

b) Széchenyi István 

c) Dessewffy Aurél 

d) Eötvös József 

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

a) Széchenyi István 

b) Wesselényi Miklós 

c) Kossuth Lajos 

d) Dessewffy Aurél 

e) Eötvös József 

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

a) liberalizmus 

b) nacionalizmus 

c) pánszlávizmus 

d) konzervatívok / konzervativizmus 

e) (magyar) politikai nemzet / natio Hungarica / egy politikai nemzet koncepciója 

XX. NEMZETI GYŰLÉSEK (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

a) Liptószentmiklós 

b) Karlóca 

c) Balázsfalva 

d) Turócszentmárton 

XXI. FELELETVÁLASZTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

a) Ausztria 

b) Teleki László 

c) 1879 
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III. téma: Tulajdonváltás állami erőszakkal: „őrségváltás”, földosztás, államosítás, 

kollektivizálás lakóhelyemen (1938-1953) 

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

a) igaz 

b) hamis 

c) hamis 

d) igaz 

e) igaz 

XVI. ÉVSZÁMOK (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 

a) 1944 

b) 1947 

c) 1948 

d) 1949 

e) 1948 

f) 1948 

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

a) Rákosi Mátyás 

b) Gerő Ernő 

c) Tildy Zoltán 

d) Nagy Imre 

e) Reményi-Schneller Lajos 

XVIII. FOGALMAK (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

a) (Az MNB 1948. májustól átvette a többi pénzintézettől a folyószámlák vezetését, így) 

minden gazdálkodó szervezetnek kizárólag egy, a nemzeti banknál vezetett számlája 

lehetett. 

b) (Nagyobb) gazda, paraszt. (Az orosz nyelvből átvett szó. Idegen munkaerőt alkalmaz. 

A kommunisták szerint „falusi kizsákmányoló”. Vagyoni helyzetétől függetlenül bárkit 

nevezhettek kuláknak. Magyarországon a jogszabály szerint a 25 kat. hold vagy 350 

aranykorona értékű föld fölött gazdálkodók.)  

(A válaszok más megfogalmazásban is elfogadhatók.) 

XIX. KOLLEKTIVIZÁLÁS (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 

a) 2., 4., 5., 6. 

b) 1., 3. 

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

a) Nehézipari Központ 

b) Országos Tervhivatal 

c) Gyáriparosok Országos Szövetsége 

XXI. FELELETVÁLASZTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

a) Dunaújvárosi Dunai Vasmű 

b) 4 

c) 200 000 


