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

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!  
 
d – barokk  c – görög/római  g – mezopotámiai toronytemplom 
b – román  f – bizánci 
 
 
II. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (10 pont) 
Egészítse az iszlámról szóló rövid esszé szövegét!  
 

a) Mohamed 
b) Mekka 
c) Monoteista (egyistenhívő) 
d) 622 
e) Jathrib, Medina 
f) Hedzsra (Hidzsra vagy Mohamed futása) 
g) Korán 
h) mekkai zarándoklat 
i) kalifa 
j) siíta 

 
 
III. KRÓNIKÁSOK (8 pont) 
Az alábbi krónikarészletek a magyar középkor híres testvérpárjaival kapcsolatosak. 
Írja a kipontozott helyekre a testvérek neveit! ( A testvérpárok egyikénél tüntesse fel a 
keresztnév mellett a dinasztia nevét is!)  
 

a) Árpád-házi I. András   I. Béla 
b) Árpád-házi „Könyves” Kálmán 
c)      Árpád-házi Szent László 
d) Anjou (Nagy) Lajos   András v. Endre 
e) Hunyadi László   Mátyás 

 
 
IV. PÁROSÍTÁS (10 pont) 
Az alábbi szövegek a magyarországi parasztságra helyzetére vonatkoznak. Nevezze meg 
az szövegből felismert uralkodói intézkedést (1) majd rendelje hozzá a megfelelő 
uralkodót (2)! 
 
a)  
1. a szabad költözés felfüggesztése   2. II. Ulászló 
 
b)  
1. kilenced-törvény     2. Nagy Lajos 
 
c)  
1. szabad költözés     2. Zsigmond 
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d)  
1. kapuadó v. lucrum camere    2. Károly Róbert 
 
e)  
1. füstpénz v. tributum    2. Hunyadi Mátyás 
 
V. ÁBRAELEMZÉS (10 pont) 
Az ábra a harminc éves háború hatalmi viszonyait mutatja be. Oldja meg az ábra és 
előismeretei segítségével az alábbi feladatokat!  

 
a) Csehországban 
b) A végleges függetlenség elnyerése. 
c) Elsősorban a Baltikumért küzdöttek. 
d) A katolikus Franciaország hadat viselt a szintén katolikus Habsburg császárság ellen. 
e) Németország területén (a protestáns észak és a katolikus dél között). 
f) Mindkettő választófejedelemség volt. 
g) A tenger 
h) cseh, német, dán, svéd, francia 
i) A vesztfáliai békék (vagy a münsteri és az osnabrücki béke). 
j) Spanyolország 
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Megoldások a csak 11.- eseknek szóló feladatokhoz 
 

 
VI. FORRÁSELEMZÉS (7 pont) 
Az alábbi szövegrészlet felhasználásával válaszoljon az alábbi kérdésekre!  
 

a) Pl.: Feloszlatta a fényes udvart, a nagy nyugdíjakat leszállította.  
b) Intézkedések: pl. a kormányzás katonai rendszerű volt, a hadsereg létszámát erősen 

felemelte, erőszakosan sorozott 
c) a hadsereg igényeit tartották szem előtt 
d) merkantilizmus, merkantilista elképzelés  
e) Franciaország 
f) Berlin lett a hadsereg ellátásának központja (raktára).(Értelmileg hasonló megoldás is 

elfogadható!) 
 
 
VII. IGAZ – HAMIS (10 pont) 
Az alábbi szövegrészlet felhasználásával döntse el állításokról, hogy igazak-e vagy 
hamisak! 
 

 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!  
 

a) a hatalmi egyensúly fenntartása – vagy a kontinentális egyensúly megőrzése (1pont) 
b) Gibraltár (1pont) 
c) Franciaországgal (1pont) 
d) A hétéves háború következményeként a franciák kiszorultak a kontinensről. (1pont) 
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e) alkotmányos monarchia (1pont) 
f) 1. Afrikai kereskedelem jellemzői: rumot szállítottak ott rabszolgákat 

vásároltak,(1pont)  
2. Karibi kereskedelem jellemzői: melaszt hoztak, amiből rumot készítettek.(1pont) 

g) A dohány és a rizs, nem Amerikába érkezik, hanem onnan szállítják(1pont)  
h) Indiában (1pont) 
i) Hibátlan sorrend (1pont) 

 
Háborúk Időrend 
hétéves háború 3 
osztrák örökösödési háború  2 
amerikai függetlenségi háború 4 
spanyol örökösödési háború 1 
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Megoldások a csak 12.- eseknek szóló feladatokhoz 
 
 

VI. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS (6 +1 pont a hibátlan sorrendért) 
Állítsa időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket, majd az eseményhez rendelje hozzá 
Franciaország (vele egyidőben fennálló) államformáit 1800 és 1914 között!  
 

sorrend események államforma 

1. amiensi béke Konzulátus (Köztársaság) 
2. borogyinói ütközet Császárság 
3. dekabrista felkelés alkotmányos monarchia 
4. magyar szabadságharc 

leverése 
köztársaság II. 

5. Szevasztopol eleste Császárság  
6. Bosznia-Hercegovina 

annexiója 
Köztársaság 

 
 
VII. FORRÁSOK ÉRTELMEZÉSE (3 pont) 
Az alábbi szöveg és diagramm alapján válaszoljon a kérdésekre!  
a) Gazdasági befolyás szerzése vagy a világpiac felosztása 
b) Anglia kihasználta a lehetőségeit, és jelentősen növelte 1820-40 között a pamutáruk 
kivitelét Latin-Amerikába. 
c) Az amerikai kontinensen az USA érdekeinek (gazdasági és politikai) kell érvényesülnie. 
 
 
VIII. FORRÁSELEMZÉSEK (12 pont) 
a) A versrészlet elolvasása után válaszoljon a kérdésekre!  
1. Lengyelország 
2. Függetlenség (önállóság) 
3. Oroszország 
4. Bem József (v. Dembinszky) 
 
b) Az alábbi szövegrészlet és előzetes ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre! 
1. Megtámadta a monarchiát. 
2. Különbékét kötött. 
3. Pl.: Megkapta Erdélyt, Besszarábiát 
4. Pl.: Nem lett a Tisza folyó természetes nyugati határa, a Temesközt (v. Bánátot) csak 
részben kapta meg. 
 
c) Az alábbi szövegrészlet és előzetes ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre! 
1. Önrendelkezés 
2. A Magyarországon élő népek (nemzetiségek) népszavazással vagy más módon, de külső 
döntőbírák nélkül dönthetnek sorsukról. 
3. Lehetőség nyílik a győztes hatalmak segítségével a Magyarországtól vagy a Monarchiától 
való elszakadásra, önálló állam létesítésére.  
4. Nem, hiszen a világháborút követő béke sok népben, nemzetben teremtett keserűséget, pl. 
Magyarország, Németország, Törökország, Bulgária, Ausztria.  
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IX. IGAZ-HAMIS (5 pont) 
Az alábbi szövegrészlet felhasználásával döntse el állításokról, hogy igazak-e vagy 
hamisak! 
 

 Állítás Igaz Hamis 

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

 X 

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

X  

c) . A burzsoázia rablóháborúja a vagyonos osztályok 
megsemmisítéséért folyt. 

 X 

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

X  

e) . Lenin a szociáldemokratákkal való szorosabb 
együttműködést szorgalmazza. 

 X 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 
Első téma 

 
X. IGAZ-HAMIS (5 pont) 
a) Nem, a ruméliai hadtestet zavarta meg, az anatóliai ellen nem ért el sikert. 
b) Igaz, Lengyelország 1525 óta békében élt a Portával 
c) Igaz, a seregeket szétosztva, eltérő célokkal indították Magyarország felé. 
d) Nem, továbbra is lehetett a paraszt katona illetve a földesurak fogadkozásuk ellenére sem 

irtották ki a parasztokat. 
e) Nem, a francia király ezután együttműködött Szulejmánnal és szövetségeseit, pl. 

Lengyelországot is erre bíztatta. 
 
XI. FELELTVÁLASZTÁS (5 pont) 
Választását aláhúzással vagy bekarikázással jelezze. 
a) II. Ulászló 
b) Werbőczy István 
c) Oláh Balázs 
d) Szapolyai György 
e) Csáky Miklós 
 
XII. FOGALOMMAGYARÁZAT (6 pont) 
a) urával szabott időre szóló szerződésszerű viszonyban álló familiáris 
b) az 1525-ös ogy.-n alakult bárói érdekvédelmi szervezet a köznemesség ellen 
c) a királyi tanács bíráskodást, és a diplomáciát adminisztráló vezetője, általában az 

esztergomi érsek 
 
XIII. FORRÁSFELDOLGOZÁS (10 pont) 
 
a) Egészítse ki a szöveg hiányzó részeit! 
1. hegemóniáért 
2. francia-Habsburg 
3. pápaság 
4. Habsburgok 
 
b) Válaszoljon a forrás alapján az alábbi kérdésekre! 
 
1. 1492 nyarán, Kinizsi szétverte 
2. A köznemességét. 
3. A mezővárosi papok és az obszerváns (ferences minorita) szerzetesek 
4. Temesvárnál, Szapolyai János előtt 
5. Mert egy vihar elvitte hajóhídját a Száván, s más úton nem tudott az országba törni. 
6. Nándorfehérvári főkapitány és kalocsai érsek lett 
 
XIV. OK-OKOZATI KAPCSOLATOK (4 pont) 
Személyek és történeti okok (motivációk) keresése.  
a) Ulászló, mert támogatást ígért neki a trónért való küzdelemben. 
b) Corvin János, mert lemondott a trónról. 
c) Habsburg Máriát, az 1506-os házassági szerződés értelmében. 
d) X. Leo, az 1512. évi török sikerek miatt. 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 
Második téma 

 
X. TARTALOMRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK (10 pont) 
a) Egészítse ki a szöveg hiányzó részeit! 
 
1. szabadság 
2. nemzetiségi 
3. egyéni 
4. nemzetiségi 
5. Ausztriának 
 
b) A szakirodalom alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre!  
 
1. A galíciai lengyel tragédia 
2. Az önálló hadsereg felállítását. 
3. Határozottan elítélte azt, a tervet, hogy a kormány nyújtson segítséget az osztrákoknak az 

olaszok ellen. 
4. A hazai titkos szervezetekkel való kapcsolattartás. 
5. Azzal, hogy nem politizál a jövőben. 
 
XI. FOGALMOMMAGYARÁZAT (10 pont) 
a) A negyvenes években jött létre, tagjai vállalták, hogy évekig csak magyar árut 

vásárolnak 
b) Az  Ellenzéki Kör utódaként hozta létre Teleki 
c) Teleki elfogadta volna Magyarország föderációs átszervezését, ezen belül szerb 

vajdaság létrehozását. 
d) 1860 októberében, Ferenc József által közrebocsátott félalkotmányos megoldás terve. 
e) Vezetője Teleki László, az 1861-ben összeült országgyűlésen a Deák vezette Felirati 

Párttal ellentétben az uralkodóval határozatok útján javasolták a kapcsolattartást. 
 
XII. FELELETVÁLASZTÁS (5 pont) 
a) 2 
b) 3 
c) 2 
d) 1 
e) 3 
 
XIII. IGAZ-HAMIS (5 pont) 
a) Nem, I. Ferenc nem járult hozzá 
b) Igen, párbajban megsebesítette Fogaras-vidék főkapitányát, Bruckenthal Károlyt. 
c) Igen. 
d) Nem, ettől kezdve csak Magyarországon politizált, valószínűleg a kettejük közötti 

politikai felfogásbeli különbség miatt 1834-ben Széchenyi ajánlólevelével utazott 
Londonba. 

e) Nem, csak magánemberként fogadták 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 
Harmadik téma 

 
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 Nyugati pályaudvar tervezése 
Hollán Ernő az olcsó vasutak programja 

Tolnay Lajos MÁV igazgató, államosítások, építkezések 
 
 
XI. TARTALOMRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK (7 pont) 
Válaszoljon az alábbi kérdésekre!  

a) Nagykanizsa 
b) Komáromi 

Bajai 
Gombos 

c) Pozsony-Nagyszombat  
d) Három 
e) Szeged 

 
 
XII. FORRÁSELEMZÉS (5 pont) 
Az idézet egy törvény szövegéből való. Feleljen az alábbi kérdésekre!  

a) 1867, kiegyezési törvények 
b) az államvasúti rendszer szükségessége 
c) valamennyit meghagyták az üzemeltető tulajdonában  
d) Mikó Imre 
e) parlamenti jóváhagyás  

 
 
XIII. FORRÁS ALAPJÁN KÖVETKEZTETÉS MEGFOGALMAZÁSA (5 pont) 
Feleljen a forrással kapcsolatos kérdésekre!  

a) a vasútvonalak államosítása, az állami hálózat megteremtése 
b) Baross Gábor 
c) új vonalak építésének fejében az állam garantálja a tényleges bevételek és a kamat 

összege közti különbség évenkénti kifizetését 
d) a MÁV nem szorult rá az állami támogatásra, hanem nyereséget termelő vállalkozássá 

vált 
 
 
XVI. FOGALOMMAGYARÁZAT (4 pont) 
Magyarázza meg röviden az alábbi két fogalmat!  
 
zónarendszer: Mind a teher-, mint a személyforgalomban bevezetett Baross Gábor 
minisztersége alatt bevezetett módszer a fuvardíjak kiszámítására. A vasútvonalakat 
meghatározott övezetekre osztották. A legkisebb 5 km, a legnagyobb 400 km volt. 
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vegyes rendszer: A vasúthálózatban megtalálhatók a korábban épített magánvasutak, az 
állami költségvetés terhére elkészült vonalak és a minisztérium által engedélyezett 
részvénytársasági vonalak. 
 
 
XV. OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK FELTÁRÁSA (6 pont) 
Válaszoljon az alábbi kérdésekre!  
 
a) 
• a fővonalak csak a nagyvárosok és a vásártartó helyek összekapcsolását biztosították 
• az egységes nemzeti piac kiépüléséhez szükség van a harmadrendű vasutak kiépítésére is 
• a kivitelezési költségek jóval alacsonyabbak 
b) 
• a piacra termelő vállalatoknak, mezőgazdasági központoknak érdekében állt a vasúti 

fuvarozás 
• a vasúttól való rettegés: a gazdák féltették birtokaikat, állataikat 
• a vasúton érkező olcsóbb áruktól, a konkurenciától való félelem 
 


