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A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
első (iskolai) fordulójának feladatlapja 

TÖRTÉNELEMBŐL 

           
 
 
I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) 
A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza ki a képekhez illő 
leírásokat! Írja a kép alá a leírás betűjelét és a kor vagy stílusirányzat nevét! (Több leírás 
szerepel, mint kép, így nem kell mindegyiket felhasználni!)  
 
 

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

             
 
 
…………………..                  …………………………… 
 
 
a) „Hosszú felvonulási út vezetett a templomhoz, amelynek kapuját hatalmas pülonok 
keresztezték. A bejárat elé rendszerint obeliszkeket és a királyok ülőszobrait állították. A kapu 
mögött oszlopcsarnokkal körülvett nagy belső udvar nyílt a hívők befogadására, ehhez 
csatlakozott a papság számára fenntartott zárt oszlopcsarnok.” 
 
b) „A (…) falak zártak és hatalmasak, az ablakok általában kicsik. A tömbszerű, súlyos és 
egyszerűen tagolt épületet a kő jellege határozza meg. Az építmények hatását súlyosságuk és 
masszivitásuk adja meg: e hatást hangsúlyozza a félkörív is.” 
 
c) „A templom magját egy téglalap alakú tér, a cella (naosz), az istenség tulajdonképpeni 
szentélye alkotta. Kívülről rendszerint oszlopsor övezte. (…) A lépcsőzetes alapon a 
tulajdonképpeni súlyhordozók – az oszlopok és a falak – nyugszanak: ezekre nehezedik a 
tetőszerkezet súlya: az alátámasztó tagokat kőgerendák kötik össze.” 
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d) „Ebben a színpadszerű keretben az egyházi szertartások valódi színielőadások lettek. A 
homlokzatok is elveszítették a józan mértéktartásukat, megsokszorozódtak rajtuk az ívek és 
ellenívek, (…) a templom hullámzó homlokzatával megtette az első lépést a mozgalmasság 
felé. A domború középrészt homorú oldalsó szakaszok fogják közre: az ellipszis alakú 
templombelsőt vonalak hullámzása és díszítmények pazar bősége jellemzi.” 
 
e) „A felső zóna üvegablakai teljesen kitöltik a fal síkját és mindegyik két-két elegáns, 
lándzsa alakú csúcsívben végződik, közöttük ablakrózsák helyezkednek el: a pillérkötegekkel 
együtt hozzájárulnak a belső tér függőlegesen tagolt, lendületes ritmusához,…” 
 
f) „Az V. és VI. század folyamán az ókeresztény vallási építészet formái, a bazilikális vagy 
centrális alaprajz jelent meg a keleti császárságban. A centrális alaprajzú épület kultikus célú 
használata szükségessé tette az apszissal való kibővítését. Ez az újítás egyedi megoldást 
hozott létre: a kupolás bazilikát…” 
 
g) „Az egymásra rakott három csonka gúla a perspektíva szabályai szerint növelte a magasság 
látszatát, s nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az építmény a ténylegesnél is 
hatalmasabbnak, lenyűgözőbbnek tűnt. A 11,5 m magasan fekvő alsó teraszra három lépcső 
vezet.” 
 
 
II. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (10 pont) 
Egészítse az iszlámról szóló tankönyvi szöveg hiányzó részeit!  
 
 
A vallásalapító, ……………………..(a)  egy …………………...  (b) környéki arab törzs 
szülöttjeként negyven éves koráig karavánkereskedőként kereste kenyerét. Látomásai hatására 
szembe fordult a sokistenhittel és új………………………..(c)  vallást alapított, az iszlámot. 
A tekintélyes törzsi vezetők ellenállása miatt ………………………(d)-ben családjával együtt 
távoznia kellett szülőföldjéről, és …………………..(e)-ba költözött. Ezt az eseményt az 
iszlám időszámítás kezdetének vagy más néven ………………………….-nak (f) nevezzük. 
A próféta nem tudott írni, tanítványai jegyezték fel kijelentéseit. Az általa elmondottakat 
foglalja magába a muszlimok szent könyve,  a …………………………….. (g) 
Az iszlám öt alappillérre épül, melyek közül első a hitvallás, majd ezt követik a hívők 
kötelezettségei: a napi ötszöri ima, az alamizsna adományozása a szegényeknek, a böjti 
időszak, a Ramadan és a …………………………….. (h) 
A próféta nem rendelkezett utódlásának rendjéről. Utódai a …………………….(i) címet 
viselték. A negyedik utód, Ali halála után súlyos hatalmi harc bontakozott ki az iszlám két 
legnagyobb vallási áramlata, a szunnita és a  …………………………. (j) között. 
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III. KRÓNIKÁSOK (8 pont) 
 
Az alábbi krónikarészletek a magyar középkor híres testvérpárjaival kapcsolatosak. 
(Néhány helyen megadtuk az egyik testvér nevét). Írja a kipontozott helyekre a hiányzó 
testvérek neveit! (A testvérpárok egyikénél tüntesse fel keresztnév mellett a dinasztia nevét 
is!)  
 
a, „A király és a herceg tehát Várkonyba mentek: a király megértette, hogy halála után a fia 
nem uralkodhatik a herceg akarata nélkül: magához szólította tehát két hívét, tanácskozott 
velük, négyszemközt mondván: - Meg akarom kísérteni a herceget és kettőt kérdek tőle: a 
koronát akarja-e vagy a hercegséget? 
A király ugyanis maga elé koronát tétetett vörös terítőre és melléje kardot, ami a hercegséget 
jelképezte.” (Képes Krónika) 
 
……………………  …………………… 
 
b, „Ezután a király visszahozta (…) herceget a békességre: a békekötést követően a király 
elfogta a herceget meg kisded fiát, Bélát, és megvakíttatta őket: azt is meghagyta, hogy a 
kisded Bélát heréljék ki.” (Képes Krónika) 
 
…………………….     Álmos 
 
c, „Amikor a magyar nemesek meghallották, hogy Magnus király meghalt, egész sokaságuk 
öccséhez, (…) gyűlt, egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az 
ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették. 
Mindnyájan tudták ugyanis, hogy fel van ruházva a tökéletes virtusokkal, hite szerint 
katolikus, kegyességre hírneves, bőkezű adakozó, szertettel teljes.” (Képes Krónika) 
 
I. Géza       ……………………. 
 
d, „ A király erős sereget gyűjtött, és Itália tartományain keresztülhaladva Nápoly városa felé 
sietett. (…) Itt tartózkodása alatt kutatni kezdte, kik voltak bűnrészesek és tettesek 
testvérének…. a meggyilkolásában.” (Képes Krónika) 
 
……………………….    …………………….. 
 
e, „Lefejezése alkalmával egy olyan csodás esemény történt, amelyet el kell beszélnünk. 
Amikor (….) lefejezték, ő a hóhérnak három csapása után hátrakötözött kézzel sebeiben 
elterülve feküdt a földön, de aztán önerejéből felemelkedve felkelt, és eléggé érthető hangon 
azt mondta, hogy az előírt három csapást, amelyet az ő lefejezésénél már elvégeztek, kiállta, 
és további elégtétellel jog szerint már nem tartozik.” (Thúróczy-krónika) 
 
………………………..    ………………….. 
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IV. PÁROSÍTÁS (10 pont) 
Az alábbi szövegek a magyarországi parasztságra helyzetére vonatkoznak. Nevezze meg 
a szövegből felismert uralkodói intézkedést (1) majd rendelje hozzá a megfelelő 
uralkodót (2)!  
 
Uralkodók: Zsigmond, Hunyadi Mátyás, Károly Róbert, II. Ulászló, Nagy Lajos 
 
a) „ … és hogy minden ember megtudja, hogy mekkora bűntény az urak ellen feltámadni: 
ennekutána az ebben az országban bárhol lakó összes parasztok (….) elveszítvén e hűtlenségi 
vétkük miatt szabadságukat, amely szerint egyik helyről a másikra költözhettek, az ő 
földesuraiknak föltétlen és örökös szolgaság alá legyenek vetve.” 
 
1…………………    2……………….. 
 
b) Ezenkívül bármely néven nevezett minden szabad faluban, sőt még az udvarnoki és királyi 
falvakban élő valamennyi szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyunktól is – kivéve a fallal 
övezett városokat – ezek minden terményének és borának kilenced részét fogjuk beszedni…” 
 
1…………………    2……………….. 
 
c) „Azok a nem nemes rendű emberek pedig, akik erre az engedélyt megkapták (…) és tizenöt 
napon belül hitelezőiket is kielégítik, s tizenöt nap multán, miután minden kötelezettségük 
alól tisztázták magukat, szabadon átköltözhessenek oda, ahova akarnak.” 
 
1………………….    2………………… 
 
d) „ … az adókivetést az egész országban oly képpen hajtsák végre, hogy minden kapu után, 
ahol emberek laknak, amelyen egy szénával vagy gabonával megrakott szekér képes 
befordulni, (…) az adókirovás napjától számított tizenötödik napon, 3-3 garast tartoznak 
fizetni, …” 
 
1.…………………    2 ……………….. 
 
e) „ Nemkülönben: a fizetés portánként legyen, mégpedig úgy, hogy ha egy egész telken vagy 
ülésen (…) egy portán belül csak egy (család) lakik, az fizessen 20 dénárt. 
Ha pedig ketten kapnának egy telket és egy telek földjét egy portán belül, mindkettőjük 
fizessen egy és egy fél porta szerint.” 
 
1………………..    2……………….. 
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V. ÁBRAELEMZÉS (10 pont) 
Az ábra a harmincéves háború hatalmi viszonyait mutatja be. Oldja meg az ábra és 
háttérismeretei segítségével az alábbi feladatokat!  
 

 
a) Mely országban robbant ki az első konfliktus? 
....................................................................................................................................................... 
b) Mi volt Hollandia háborús célja?  
....................................................................................................................................................... 
c) Mely területek birtoklásáért folyt harc a lengyelek és a svédek között? 
....................................................................................................................................................... 
d) Mi igazolja, hogy a háború nem csak vallási konfliktus volt!  
....................................................................................................................................................... 
e) Mely államon belül találunk példát a regionális szembenállásra? 
....................................................................................................................................................... 
f) Milyen szerepet töltött be a császárságban Pfalz és Bajorország? 
....................................................................................................................................................... 
g) Mi volt az angol –spanyol vetélkedés hadszíntere? 
....................................................................................................................................................... 
h) Nevezze meg a háború legalább egy szakaszát! 
....................................................................................................................................................... 
i) Milyen esemény zárta le a konfliktust?  
....................................................................................................................................................... 
j) Melyik nagyhatalom veszítette el „nagyhatalmi státuszát”? 
....................................................................................................................................................... 
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Feladatok 11. osztályos diákok részére 
 
 
VI. FORRÁSELEMZÉS (7 pont) 
Az alábbi szövegrészlet felhasználásával válaszoljon a kérdésekre!  

 
„A porosz állam I. Frigyes Vilmos alatt egészen megváltozott: az új király feloszlatta a fényes udvart, 
s a nagy nyugdíjakat lényegesen leszállította, sokan, kik addig fogatot tartottak, most gyalog jártak, 
úgy, hogy azt kezdették mondani: a király a sántáknak visszaadta lábaikat. I. Frigyes (1701-1713) alatt 
Berlin az északi Athén volt, Frigyes Vilmos alatt az északi Spárta lett. A kormányzás egész rendszere 
katonai volt. A hadsereg létszámát a király erősen felemelte, de mivel a buzgalom első hevében 
iparosokat is erőszakkal besoroztak, a többiek megijedtek, és sokan kivándoroltak, mi ismét az iparnak 
okozott tetemes kárt. A király e bajon gyorsan segített, és különös gondot fordított az ipar emelésére: 
szigorúan megtiltotta a gyapjú kivitelét; 1714-ben raktárat állított, melyből a szegényebb gyárosok 
gyapjút kaptak, melynek árát később munkájuk által megtérítették. A posztó biztos vevőt talált a 
hadseregben, melyet minden évben újra öltözettek. A posztószállítás még a külföldre is kiterjedt: 
1725-ben megalakult az orosz kereskedelmi társulat, és porosz kereskedők szállították az orosz 
csapatok számára a posztót. Berlin Mars raktára lett. Mindazt, amire a hadseregnek szüksége volt, itt 
állították elő, és a porosz hadi felszerelési cikkeket egész Németországban keresték.” (Nagy Frigyes 
emlékiratából) 

 
a) I. Frigyes Vilmos mely intézkedéseivel csökkentette az udvari kiadásokat? Nevezzen meg 
legalább kettőt! (1 pont) 
....................................................................................................................................................... 
 
b) Mely intézkedések nyomán vált Berlin „északi Spártává”? Soroljon fel legalább kettőt! (2 
pont) 
....................................................................................................................................................... 
 
c) Az országban folyó termelés mely „területnek” a szükségleteit elégítette ki? (1 pont) 
....................................................................................................................................................... 
 
d) Milyen közgazdasági elvnek felel meg az ipar fejlesztése, támogatása? (1 pont) 
....................................................................................................................................................... 
 
e) Ezt a közgazdasági elvet mely országban vezették be először? (1 pont) 
....................................................................................................................................................... 
 
f) Értelmezze azt a megállapítást, hogy „Berlin Mars raktára lett”! (1 pont) 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
VII. IGAZ – HAMIS (10 pont) 
Az alábbi szövegrészlet felhasználásával döntse el állításokról, hogy igazak-e vagy 
hamisak!  
 
„...Először: Rákóczi Ferenc életének és összes javainak ... kegyelmet adunk, a javak közül kivéve 
azokat, amelyek az erődítményekhez tartoznak, beleértve az országban való nyugodt megmaradást 
is, háza népével, szolgáló nemeseivel ... együtt.; ha ő a kegyelmet elfogadja, időközben azokat a 
megerősített helyeket amelyek hatalmában és kezében vannak ... át kell adnia ... a királyi 
katonaságnak, avagy maguknak a parancsnokoknak szigorú parancsban meg kell hagynia, hogy ők 
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adják át azokat; egyidejűleg a Rákóczi-féle hadsereget le kell szerelni, és szét kell bocsátani;.... 
megígérjük, hogy a királyi katonaság a Rákóczi-javakban, melyeket e pártütés előtt ... sajátjaként 
birtokolt, semmiféle kárt nem fog tenni, a katonaságot a mi saját, királyi zsoldunkon fogjuk tartani 
... ha mindez megtörténik, és Rákóczi Ferencnek nem tetszene az ország területén a szabad itt 
tartózkodás, akkor döntésére bízzuk, hogy Lengyelországban tartózkodhat, de mindenképpen akkor 
is előbb le kell tennie a hűségesküt ... ha a fenti feltételek teljesülnek, fiait mindenképpen ki fogjuk 
adni. ...(részlet a  Szatmári béke szövegéből) 
 

 Állítás Igaz Hamis 

1. Ha Rákóczi nem hajlandó letenni a hűségesküt, 
Lengyelországba kell mennie. 

  

2. A királyi katonaság tiszteletben fogja tartani a 
fejedelem birtokait és javait. 

  

3. A fejedelem köteles átadni a várakat a császári 
katonaságnak, a várbirtokokat viszont megtarthatja. 

  

4. Nemcsak a fejedelem, hanem a szolgálatában álló 
nemesek is kegyelmet kapnak. 

  

5. A békeszerződés lázadásnak minősíti a Rákóczi-
szabadságharcot. 

  

6. A kuruc katonaságot a császár hajlandó saját zsoldjába 
fogadni. 

  

7. Az egyes várak parancsnokai maguk dönthetik el, 
hogy átadják-e a rájuk bízott várat. 

  

8. Ha a fejedelem hajlandó letenni a hűségesküt, 
megtarthatja a saját várait. 

  

9. A fejedelem csak azokat a birtokokat tarthatja meg, 
amelyeket a szabadságharc előtt is a tulajdonában 
voltak.  

  

10. A szerződés megkötésekor a fejedelem fiai fogságban 
vannak. 

  

 
 
 
VIII. TÉRKÉPELEMZÉS (10 pont) 
A térképek, és előzetes ismeretei alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre!  
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a) Mi volt a brit külpolitika elsődleges európai célja, fő iránya a XVIII. században? (1 pont) 
....................................................................................................................................................... 
b) A spanyol örökösödési háború során melyik stratégiai fontosságú pontot szerzik meg az 

angolok a Földközi-tenger medencéjében? (1 pont) 
....................................................................................................................................................... 
c) Gyarmatbirodalmának megteremtéséhez elsősorban melyik nagyhatalommal kell 

Angliának megküzdenie? (1 pont) 
....................................................................................................................................................... 
d) Milyen következménye lett az észak amerikai gyarmatok feletti uralmat illetően a hétéves 

háborúnak? (1 pont) 
....................................................................................................................................................... 
e) Mi volt Anglia államformája a XVIII. században? (1 pont) 
....................................................................................................................................................... 

Anglia XVIII. századi háborúi 

a) hétéves háború                                
b) osztrák örökösödési háború           
c) amerikai függetlenségi háború       
d) spanyol örökösödési háború           
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f) A tizenhárom gyarmat közül az északiak sajátos kereskedelmi kapcsolatot építettek ki 

Afrikával és a karibi szigetekkel. (2 pont) 
 
1. Afrikai kereskedelem jellemzői (kivitel, behozatal) 
....................................................................................................................................................... 
2. Karibi kereskedelem jellemzői (kivitel, behozatal) 
....................................................................................................................................................... 
g) A térképen két termék iránya hibásan szerepel. Nevezze meg a terméket és indokolja 

válaszát! (1 pont) 
....................................................................................................................................................... 
h) A XVIII. század folyamán Ázsiában hol szerez Nagy-Britannia jelentős területeket? (1 pont) 
....................................................................................................................................................... 
i) Állítsa időrendi sorrendbe (számozással) az alábbi háborúkat! (Hibátlan megoldás esetén l pont) 
 
Háborúk Időrend 
hétéves háború  
osztrák örökösödési háború   
amerikai függetlenségi háború  
spanyol örökösödési háború  
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Feladatok 12. osztályos diákok részére 
 
 
VI. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS (7 pont) 
Állítsa időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket, majd az eseményhez rendelje hozzá 
Franciaország (vele egyidőben fennálló) államformáit 1800 és 1914 között!  
 
Dekabrista felkelés; A borogyinói ütközet; Szevasztopol eleste; Bosznia-Hercegovina 
annexiója; A magyar szabadságharc leverése; az Amiens-ben kötött béke az angolokkal 
 

sorrend események államforma 

   
   
   
   
   
   

 
 
 
VII. FORRÁSOK ÉRTELMEZÉSE (3 pont) 
Az alábbi szöveg és diagramm alapján válaszoljon a kérdésekre!  
 
„Spanyol-Amerika jövőbeli helyzete jelentős üggyé válik az angol kereskedő osztály számára. Egy új 
piac nyílik meg vagy zárul be örökre…attól függően, hogy kihasználja vagy elmulasztja a jelen 
alkalmat, Anglia nyer vagy elveszít egy olyan piacot, mint az Egyesült Államok volt.” (New York 
Herald Tribune, 1810) 
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a) Nevezze meg azt a történelmi folyamatot, amelye a cikk a „jelen alkalom” kifejezéssel utal?  
....................................................................................................................................................... 

 
b) Mutassa be az újságrészlet és az oszlopdiagram adatainak összefüggését! 
....................................................................................................................................................... 
 
c) Értelmezze Monroe amerikai elnök mondását. „Amerika az amerikaiaké!  
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
VIII. FORRÁSELEMZÉSEK (12 pont) 
a) A versrészlet elolvasása után válaszoljon a kérdésekre! 

 
„Szobor vagyok, de fáj minden tagom; 
Eremben a vér forró kínja dúl; 
Tompán sajognak dermedt izmaim; 
Idegzetem küzd mozdulhatatlanúl. 
 
Szemem előtt képek vonulnak el 
A népemésztő harcok napiból; 
Véráldozók a szent örök jogért 
S bérért ölök éjszak csordáiból. 
 
És látom gyermekeimnek árnyait, 
A vég csatákban elhullottakét, 
Varsó falán s az égő falvakon  
Vad üldözőmnek vérrel írt nevét…” (Vörösmarty Mihály) 
 

1. Nevezze meg melyik országot jelképezi a szobor? 
....................................................................................................................................................... 
 
2. A versben megfogalmazott „ szent örök jog” alatt mely fogalmat érti a szerző?  
....................................................................................................................................................... 
 
3. Mely ország ellen harcolnak a versben idézett „véráldozók”? 
....................................................................................................................................................... 
 
4. Nevezze meg a versben megörökített küzdelemből azt a szabadsághőst, aki később 

Magyarországon is harcolt a szabadságért!  
....................................................................................................................................................... 
 
 
b) Az alábbi szövegrészlet és előzetes ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre! 
 
„1916. augusztus 4-17-e között Nagy-Britannia, Franciaország, Oroszország, Olaszország és Románia 
képviselői tárgyalásokat folytattak Bukarestben és titkos szerződést kötöttek. Ebben Romániának 
ígérték a Vásárosnamény és Algyő vonaltól keletre eső területeket. Cserében Románia kötelezte 
magát, hogy ’minden szárazföldi és tengeri haderejével megtámadja Ausztria-Magyarországot, nem 
később, mint 1916. augusztus 15. és 28. között…A román hadműveletek fő célja…Erdélyen keresztül 
Budapest irányába vonulni.’ Ugyanakkor a szerződő felek arra is kötelezték magukat, hogy ’sem 
különbékét, sem általános békét másként, mint együttesen és egy időben nem kötnek…hogy e 
megállapodást az általános béke megkötéséig titokban tartják.” (A Romániával kötött titkos szerződés) 
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1. A szerződésben vállaltak közül mit tartott be Románia? 
....................................................................................................................................................... 
 
2. A szerződésben vállaltak közül mit nem tartott be Románia? 
....................................................................................................................................................... 

 
3. Románia háborús céljai közül melyek valósultak meg? (Soroljon fel legalább kettőt!) 
....................................................................................................................................................... 
 
4. Románia háborús céljai közül melyek nem valósultak meg? (Soroljon fel legalább kettőt!) 
....................................................................................................................................................... 
 
 
c) Az alábbi szövegrészlet és előzetes ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre! (4pont) 
 
„Ausztria – Magyarország népei részére, amelynek helyét a nemzetek között oltalmazni és biztosítani 
kívánjuk, meg kell adni az önálló fejlődés lehetőségét. (A wilsoni békejavaslat 10. pontja) 
„Külpolitikánkat a wilsoni elvekre alapítom. Nekünk egy elvünk van: Wilson, Wilson és harmadszor 
is Wilson…Amerikára az a feladat vár, hogy átgyúrja egész Európát, kiirtsa belőle a reváns 
gondolatát, és olyan békét teremtsen, mely nem hagyja egyetlen nép lelkében sem a keserűség 
fullánkját.” (Károlyi Mihály) 

 
1. Nevezze meg, hogy a szövegrészletben mely wilsoni elv található! 
....................................................................................................................................................... 

 
2. Hogyan értelmezték ezt a magyarok? 
....................................................................................................................................................... 
 
3. Hogyan értelmezték ezt a nemzetiségek a Monarchiában? 
....................................................................................................................................................... 
 
4. Károlyi a szövegrészletben lévő elvárásai megvalósultak-e? Válaszát indokolja! 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
IX. IGAZ-HAMIS (5 pont) 
Az alábbi szövegrészlet felhasználásával döntse el állításokról, hogy igazak-e vagy 
hamisak!  
 
„Nem a választójogot, hanem a hatalom megszerzését kell hogy harci zászlajára írja a munkásosztály 
[...] Kíméletlen, kegyetlen forradalmi harc, amelynek a vagyonos osztály teljes megsemmisülésével 
kell végződnie [...] Általános sztrájkon, a munkások és parasztok fegyveres felkelésén keresztül vezet 
az út hozzá ...  
A burzsoázia a maga rablóháborúja érdekében fegyverbe állította az egész munkásságot. A fegyverek, 
melyekre hatalmát alapította, a mi kezünkben vannak. Csak föl kell használni azokat a magunk 
hatalmának megalapozására! Hát ne sóhajtozzunk, ne bizonytalankodjunk, ne sopánkodjunk, hogy jó 
volna, hanem mondjuk ki, hogy: Magyarországon is megteremtjük a tanácsköztársaságot. S amit 
mondjuk, úgy is cselekedjük.” (Kun Béla, 1918 végén) 
 
„Magyar munkások! Elvtársak! Ti még jobb példát adtatok a világnak, mint Szovjet-Oroszország, 
azzal, hogy az igazi proletárdiktatúra alapján egy csapásra egyesíteni tudtátok valamennyi szocialistát. 
Legyetek szilárdak. És ha ingadozás üti fel a fejét a szocialisták között, akik tegnap csatlakoztak 
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hozzátok, a proletárdiktatúrához, vagy a kispolgárság körében, nyomjátok el könyörtelenül ezeket az 
ingadozásokat. Agyonlövés – ez a gyáva méltó jutalma a háborúban.” (Lenin) 

 

 Állítás Igaz Hamis 

a) A munkásosztálynak a legszélesebb alapokon álló 
demokratikus választójogot kell követelnie. 

  

b) A forradalmi harc a vagyonos osztály 
megsemmisítését tűzi ki céljául. 

  

c) A burzsoázia rablóháborúja a vagyonos osztályok 
megsemmisítéséért folyt. 

  

d) A munkások erejét az adja, hogy a háború nyomán 
kezükbe kerültek a fegyverek.  

  

e) Lenin a szociáldemokratákkal való szorosabb 
együttműködést szorgalmazza. 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 
 

I. téma: Hiedelem és valóság a mohácsi csata időszakában 
 
 
X. IGAZ-HAMIS (5pont) 
 

 Állítás Igaz Hamis 

a) A mohácsi csata első részében a magyar lovasságnak 
sikerült szétszórnia az anatóliai lovasságot 

  

b) II. Lajos nem számíthatott minden Jagellok-uralta 
ország támogatására a török ellen. 

  

c) 1521-ben a szultáni hadvezetésen meglátszott a török 
felső irányítás bizonytalansága. 

  

d) A Dózsa-felkelés országunkat a honvédő 
parasztságtól, a földesurakat pedig a munkáskéztől 
fosztotta meg. 

  

e) I. Ferenc itáliai veresége kedvezőbbé tette hazánk 
törökkel szembeni helyzetét. 

  

 
 
XI. FELELTVÁLASZTÁS (5pont) 
Választását aláhúzással vagy bekarikázással jelezze. 
 
a) Ki volt a cseh király 1490-ben? 
 
János Albert   II. Ulászló   Habsburg Miksa  
 
b) Kit váltottak le a magyar rendek a nádori méltóságról 1526-ban? 
 
Szalkai László   Báthory István  Werbőczy István  
 
c) Ki adta fel a nándorfehérvári várat 1521-ben? 
 
Oláh Balázs   Török Bálint   Héderváry Ferenc  
 
d) Ki volt a magyar sereg egyik főparancsnoka Mohácsnál? 
 
Perényi Péter   Batthyány Ferenc  Szapolyai György  
 
e) Kit végeztetett ki Dózsa Nagylak ostroma után? 
 
Bakócz Tamás  Csáky Miklós   Lőrinc barát  
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XII. FOGALOMMAGYARÁZAT (6 pont) 
 

Fogalom Magyarázat 

a) szervitor 

 

 

 

 

b) „Kalandos Társaság” 

 

 

 

 

c) főkancellár 

 

 

 

 

 
 
 
XIII. FORRÁSFELDOLGOZÁS (10 pont) 
 
a) Egészítse ki a szöveg hiányzó részeit! 
 
 „Nem kedvezett Magyarországnak az európai hatalmi viszonyok alakulása sem. A Nyugat-Európa 
feletti ....................................... (1) kibontakozott ........................... - ................................ (2) vetélkedés 
még azoknak a hatalmaknak a figyelmét is elvonta e térségről, amelyek – mint a Magyarország 
önvédelmi harcát a legkövetkezetesebben támogató .................................... (3) vagy a magyar trónra 
pályázó ....................................... (4) – ott messzemenően érdekeltek voltak.” (Szakály Ferenc) 
 
b) Válaszoljon a szakirodalom alapján az alábbi kérdésekre!  
 
1. Mikor és hogyan ért véget a „fekete sereg” története? 
....................................................................................................................................................... 
 
2. Kinek az érdekeit szolgálta a kilencvenes években szigorodó kilencedtörvény? 
....................................................................................................................................................... 
 
3. Mely klerikus csoportok csatlakoztak Dózsa mozgalmához? 
....................................................................................................................................................... 
 
4. Hol és ki előtt kapitulált Dózsa főserege? 
....................................................................................................................................................... 
 
5. Miért fordult a török fősereg 1521-ben Nándorfehérvár felé? 
....................................................................................................................................................... 
 
6. Az ország védelme érdekében milyen címekhez juttatták Tomorit? 
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....................................................................................................................................................... 
XIV. OK-OKOZATI KAPCSOLATOK (4 pont) 
Személyek és történeti okok (motivációk) keresése.  
 
a) Mátyás halála után ki és miért vette el Beatrixot feleségül? 
....................................................................................................................................................... 
 
b) A Hunyadi birtokokat 1490-ben ki és miért kapta meg? 
....................................................................................................................................................... 
 
c) II. Lajos mely dinasztiából választott feleséget? Mely okok miatt? 
....................................................................................................................................................... 
 
d) Melyik pápa hirdetett keresztes hadjáratot? Döntését mely ok magyarázta? 
....................................................................................................................................................... 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 
 

II. téma: Teleki László tevékenysége és munkássága Magyarország polgárosodásáért... 
 

X. TARTALOMRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK (10 pont) 
 
a) Egészítse ki a szöveg hiányzó részeit! 
 
„Nemcsak Ausztria halt meg, hanem Szent István Magyarországa is…..............................(1), 
egyenlőség, testvériség, még nem elég. A népek .............................. (2) életet is kívánnak élni. 
Oly rendszert kellene állítanunk, melly által a nemzetiség egysége hiányát az ......................... 
(3) és .................................. (4) jogok egyeztetése és méltánylata által pótoljuk… Mentől 
többet adunk a nemzetiségeknek, annál kevesebbet kellend .................................... (5) és az 
absolutizmusnak adnunk.” (Teleki László levele Kossuthnak, 1849. május 14.) 
 
b) A szakirodalom alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre! 
 
1. Mely esemény ébresztette rá Telekit a jobbágykérdés gyors megoldásának 

szükségességére? 
....................................................................................................................................................... 
 
2. Mit tartott a kormány legfontosabb feladatának az 1848. április 30-án benyújtott 

beadványában? 
....................................................................................................................................................... 
 
3. Milyen külpolitikai kérdésben került szembe a forradalom elején Teleki a kormánnyal? 
....................................................................................................................................................... 
 
4. Milyen feladatot kapott Teleki a Magyar Nemzeti Igazgatóságtól? 
....................................................................................................................................................... 
 
5. Milyen feltétellel járult hozzá Ferenc József Teleki szabadon bocsátásához?  
....................................................................................................................................................... 
 
 
XI. FOGALMOMMAGYARÁZAT (10 pont) 
 

Fogalom Magyarázat 

a) Védegylet 

 

 

 

 

b) Radical Kör 
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XII. FELELETVÁLASZTÁS (5 pont) 
 
a) A Batthyány-kormány megalakulásakor Teleki nem kapott tárcát. Ki lett helyette?  
1. Eötvös József   2. Esterházy Pál   3. Klauzál Gábor  
 
b) Kihez állt közel a „márciusi ifjak” közül? 
1. Petőfi Sándor   2. Vidats János   3. Nyáry Pál 
 
c) Ki közvetített az emigráns nemzetiségi vezetők és Teleki között? 
1. Nicolae Balcescu   2. Adam Czartoryski   3. Pulszky Ferenc 

 
d) Politikai bűnökért soha nem tudnék vért ontani”, mondta valaki, mire Teleki: „én igen! s 
közben jókat aludni.” Ki volt a beszélgetőpartner? 
1. Széchenyi István   2. Kossuth Lajos   3. Batthyány Lajos 
 
e) Kivel tárgyalt Teleki Londonban? 
1. Gladstone    2. Disraeli    3. Palmerston  
 
 
XIII. IGAZ-HAMIS (5 pont) 
 

 Állítás Igaz Hamis 

a) Teleki László a 30-as évek elején Göttingenben 
folytatta tanulmányait. 

  

b) Elveit olyan meggyőződéssel képviselte, hogy ha 
becstelenséggel találkozott, bármilyen eszközzel képes 
volt elégtételt venni. 

  

c) A reformkorban egy darabig Széchenyi bizalmát és 
támogatását is bírta. 

  

d) A politikai életbe való bekapcsolódása előtt az nyitotta 
meg az utat, hogy nagybátyját, Teleki Józsefet erdélyi 
kormányzóvá választották. 

  

e) A forradalom-és szabadságharc alatt a magyar 
kormány hivatalos képviselője volt Párizsban. 

  

c) „Waivodina” 

 

 

 

d) Októberi Diploma 

 

 

 

e) Határozati Párt 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 

III. téma: A vasút gazdaságélénkítő, tájalakító, városformáló szerepe... 
 
 

X. SZEMÉLYLEÍRÁS (3 pont) 
A magyarországi vasútépítés történetében jelentős szerepet játszottak az alábbi 
személyek. Töltse ki a táblázatot!  
 
 
Személy Alkotás, tevékenység 
Eiffel és Társa iroda 

 
Hollán Ernő  
Tolnay Lajos 

 
 
 

XI. TARTALOMRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK (7 pont) 
 
Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 
 
a) A kiegyezés előtti időszakban melyik város volt a vidéki vasútközpontok példaképe? 
....................................................................................................................................................... 
b) 1904/XIV. törvénycikk három Duna-híd építéséről dönt. Melyek ezek? (két jó elem esetén 

1 pont, három elem esetén 2 pont) 
....................................................................................................................................................... 
c) Hol közlekedett Magyarország első és egyetlen közforgalomban levő lóvasútja? 
....................................................................................................................................................... 
d) Hány osztályba sorolták a személyszállító kocsikat? 
....................................................................................................................................................... 
e) Melyik magyar városban szolgált az 1858-ben átadott, részben Párizsban készült, 

légnyomásos módszerrel megépített híd? 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
XII. FORRÁSELEMZÉS (5 pont) 
Az idézet egy törvény szövegéből való. Feleljen az alábbi kérdésekre!  
 
„Minden egyéb vasúti vonalak fölött kizárólag azon minisztériumot és országgyűlést illeti a 
intézkedés, melynek területén ezek keresztülmennek.” 
 
a) Mikor született ez a törvény?  
....................................................................................................................................................... 
b) Milyen elképzelés fogalmazódik meg benne? 
....................................................................................................................................................... 
c) Hogyan intézkedik a törvény az addig épült vasútvonalak tulajdonjogáról?  
....................................................................................................................................................... 
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d) Ki volt a kiegyezés utáni időszak közlekedési ügyekkel megbízott első minisztere? 
....................................................................................................................................................... 
e) Végső fokon milyen engedély alapján kezdődhettek el egy új vasút építési munkálatai? 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
XIII. FORRÁS ALAPJÁN KÖVETKEZTETÉS MEGFOGALMAZÁSA (5 pont) 
1892-ben a közlekedésügyi miniszter előterjesztésében az alábbi jelentés került az 
országgyűlési képviselők elé. Feleljen a forrással kapcsolatos kérdésekre!  
 

Időpont Kamatbiztosítás (forint) A MÁV tiszta bevétele 
(forint) 

1875 15,4 millió 1,5 millió 
1891 1 millió 24,8 millió 

 
a) Milyen intézkedésekkel sikerült elérni a kiadások ilyen mértékű csökkenését? (1 pont) 
....................................................................................................................................................... 
b) Ki volt 1892-ben a fentebb említett miniszter? (1 pont) 
....................................................................................................................................................... 
c) Mit jelent a táblázatban szereplő kamatbiztosítás? (2 pont) 
....................................................................................................................................................... 
d) Mi lett a pénzügyi eredménye az 1. pontban említett intézkedéseknek? (1 pont) 
....................................................................................................................................................... 
 
 
XIV. FOGALOMMAGYARÁZAT 
Magyarázza meg röviden az alábbi két fogalmat! (4 pont) 
 

Fogalom Magyarázat 

zónarendszer 

 

 

 

 

vegyes rendszer 

 

 

 

 

 
 
XV. OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK FELTÁRÁSA 
Válaszoljon az alábbi kérdésekre! (6 pont) 
 
a) Milyen érvek alapján indokolják az olcsó vasutak programját? (3 pont) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 
b) A földrajzi adottságokon túl milyen okok miatt válhattak bizonyos vasútvonal 
meglehetősen „girbegurbává”? (3 pont)  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

  
 


