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Felhívjuk a javító kollégák figyelmét, hogy a zárójelben szereplő megoldás-elemek nem 
kötelező érvényűek az értékelésnél! 
 
I. KÉPFELISMERÉS (Soronként 1 pont, összesen 6 pont) 
  
a) krétai palota (királyi központ is elfogadható) 
b) római diadalív (győzelmi emlékmű is elfogadható) 
c) római vízvezeték  
d) egyiptomi templom (Abu Szimbel vagy az uralkodókultusz is elfogadható) 
e) római gladiátor és egyéb játékok (a Colosseum is elfogadható) 
f) kínai  védőfal, erődített határ (a „nagy fal” is elfogadható) 
 
II. FORRÁSKIEGÉSZÍTÉS (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont) 
 
a) kende  
b) gyula 
c) kazárokkal 
d) hét 
e) Árpád  
f) Erdélyben/Erdélyországban 
 
III. SZEMÉLYAZONOSÍTÁS (Soronként, páronként 1 pont, helyes időrend 1 pont, 
összesen 6 pont) 
 
a) Antonius és Octavianus (vagy Augustus) 
b) I. Erzsébet és (Stuart) Mária 
c) I. Ferenc és V. Károly 
d) VII. Gergely és IV. Henrik 
e) Marius és Sulla 
 
Időrend 1. 2. 3. 4. 5. 

Betűjelek e a d c b 

 
IV. TÉRKÉPELEMZÉS (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont) 
 
a) a  3., b 1.,  c 4. 
b) 1. Clermont, 2. Róma, 3. Bizánc vagy Konstantinápoly, 4. Akkón, 5. Jeruzsálem. 
c) Latin Császárság 
d) Könyves Kálmán 
 
V. FOGALOMAZONOSÍTÁS (Elemenként 0,5, összesen 3 pont) 
 
a) céh  
b) levantei kereskedelem 
c) manufaktúra 
d) adósrabszolgaság 
e) nomád életmód 
f) monopólium 
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VI. FORRÁSFELISMERÉS (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont) 
 
a) (Nagy) I. Lajos 
b) II. (Jagelló) Ulászló 
c) (Szent) I. István 
d) II. András 
e) (Szent) I. László 
f) Károly Róbert 
 
 
VII. TÉRKÉPHASZNÁLAT (Összesen 5 pont) 
 
a) Drinápoly (korai időkre vonatkoztatva Bursa is elfogadható) (1 pont) 
b) 1) Rumélia és 2) Anatólia (elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) 
c) 1) Szerbia, 2) Albánia (elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) 
d) az ankarai/angorai (1 pont) 
e) Ellenőrzése alá vonta a levantei kereskedelmet, ami új utak felderítésére és kiépítésére 
ösztönözte az európai államokat. (1 pont) 
 

 
VIII. IGAZ-HAMIS (elemenként 0,5 pont, összesen 6 pont) 
 
a) igaz  3 
b) hamis 5  
c) hamis    1  
d) hamis  4  
e) igaz   3  (elfogadható az 1 is)  
f) igaz 2 
 

 
Feladatok a rendes érettségi vizsga évét  

közvetlenül  megelőző évfolyam tanulói részére 
 
 
IX. SZEMÉLYAZONOSÍTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont) 
 
a) Thomas Jefferson 
b) II. Katalin 
c) George Washington 
d) (II.) Gusztáv Adolf 
e) Voltaire 
 
X. FORRÁSELEMZÉS (Összesen 10 pont) 
 
a) a Rákóczi-szabadságharcra (1 pont) 
b) pestisjárvány (1 pont) 
c) Pl..: az adóalap növelése; a katolikusok arányszámának növelése; munkaerőigény 
kielégítése; a bécsi udvar befolyásának növelése; újranépesítés; az ország védelmi erejének 
növelése. (Bármely két jó válasz elfogadható!) (2 pont) 
d) Pl.: szüksége volt a munkaerőre; a hatékonyabb gazdálkodási módszerek meghonosítása. 
(Bármely egy jó válasz elfogadható!) (1 pont) 
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e) Pl..: adómentesség / a közterhek alóli mentesség; mentesség az újoncozás (katonaság) alól; 
belső utazási szabadság; vámmentesség (pl.: harmincad); (Bármely négy jó válasz 
elfogadható!) (4 pont) 
f) svábok (1 pont) 
 

XI. FORRÁSÉRTELMEZÉS (Összesen 6 pont) 

a) 1) 4) 5) 7) (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont) 
b) felvilágosodás (0,5 pont) 
c) (Elemenként 0,5 pont, összesen 1,5 pont) 
1. evangélikus vagy lutheránus 
2. református vagy kálvinista 
3. ortodox vagy görög-keleti  
d) Nem (0,5 pont). Templomot építhetnek, de „ezeknek se tornyuk, se harangjuk, se közútról 
nyíló bejáratuk […] ne legyen” (0,5 pont) (Összesen  1 pont) 
e) Pl.: szerzetesrendek feloszlatása vagy az egyházi cenzúra eltörlése (1 pont) 
 
XII. HELYSZÍNAZONOSÍTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont) 
 
a) Yorktown 
b) Poltava 
c) Lepantó 
d) Versailles 
 
 
XIII. ÁBRAÉRTELMEZÉS (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont) 
 
a.1.  nyersanyag  2. vámok  3. manufaktúrák vagy hazai ipar  4. késztermék 
b.) merkantilista 
c.) Franciaország; Colbert 
d.) Pl.: A nemesfémek országon belül tartása vagy aktív külkereskedelmi mérleg vagy hazai 
ipar védelme vagy a manufaktúrák támogatása (Bármely két jó válasz elfogadható!) 
e.) (feudális) abszolutizmus  
 

Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam  
tanulói részére 

 
IX. SZEMÉLYAZONOSÍTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont) 
 
a) (G.) Clemenceau 
b) II. Vilmos 
c) (L.) Pasteur 
d) (L.) Trockij 
e) (A.) Schlieffen 
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X. TÁBLÁZATKITÖLTÉS (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont) 
 

Betűjel A forrás szerzője A forrás keletkezési 
ideje (év, hó) 

A forrás megnevezése 
(címe/műfaja) 

a) Kossuth Lajos 1848. július országgyűlési beszéd 
b) Kossuth Lajos 1848. december Levél Görgeynek 
c) Görgey Artúr 1849. január váci kiáltvány 
d) Windischgratz 1849. február Győzelmi jelentés 
e) Teleki László 1849. május a nemzetiségi kérdésről  

vagy levél Kossuthnak 
 
XI. FORRÁSELEMZÉS (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont) 
 
a) Kétkamarás országgyűlés vagy alsó- és felsőházból álló parlament 
b) Pl.: Montesquieu világosan elválasztja a törvényhozó és a végrehajtó hatalmat 
c) köztársasági elnök 
d) népszavazással/ referendummal 
e) császár 
f) a poroszoktól elszenvedett (sedani) vereség 
 
XII. HELYSZÍNAZONOSÍTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont) 
 
a) Solferino (1 pont) 
b) 1) Piemonthoz vagy: a Szárd-Piemonti Királysághoz 2) Ausztriához (elemenként 0,5 pont, 
összesen 1 pont) 
c) Marsala (1 pont) 
d) Nápolyi vagy Nápoly-szíciliai (Kettős) Királyság (1 pont) 
 
 
XIII. PÁRTVISZONYOK (Elemenként 1 pont, összesen 10 pont) 
 
a.)   
1.) Pl.: A közös minisztériumok (alkotmányos felügyeletét látta el) 60-60 osztrák és magyar 
küldött vagy: osztrák és magyar küldöttek ellenőrizték a közös minisztériumok munkáját 
(Bármely jó válasz elfogadható!) 
2.) Tisza Kálmán 
3.) Pl.: Kormányra akart kerülni vagy miniszterelnök lehessen Tisza Kálmán vagy hatalomra 
kerüléséért elfogadta a dualizmus rendszerét. (Bármely jó válasz elfogadható!) 
4.) Pl.: Nagyobbik része egyesült a Deák-párttal vagy beolvadt a kormánypártba vagy része 
lett a Szabadelvű pártnak. /Elfogadható: a párt belső ellenzéki része a Szélsőballal egyesült./ 
(Bármely jó válasz elfogadható!) 
 5.) Andrássy Gyula 
 
b.) 
1. Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
2. 1905 
3. Nemzeti Munkapárt 
 
c.) 
1. Katolikus Néppárt 
2. Szociáldemokraták 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 
Első téma 

 
XIV. IGAZ-HAMIS (Elemenként 1 pont, összesen 8 pont) 
a) igaz 
b) igaz 
c) hamis 
d) igaz 
e) hamis 
f) igaz 
g) igaz 
h) hamis 
 
XV. FOGALOMMAGYARÁZAT (Elemenként 2 pont, összesen 4 pont) 
a) A bárók hivatali tisztségük idejére megkapták bizonyos számú megye és az oda tartozó 
királyi vár kormányzatát és jövedelmét. 
b) Az udvari lovagok az uralkodóktól kaptak pénzt (zsoldot), bizonyos számú katona 
felfogadására. 
 
XVI. FELELETVÁLASZTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont) 
a) 2) 
b) 3) 
c) 2) 
d) 1) 
 
XVII. TARTALOMRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK (Elemenként 1 pont, összesen 4 
pont)  
a) Keve 
b) a német lovagrendre 
c) ötvened vagy bázeli adó 
d) Filippo Scolari vagy Ozorai Pipo 
 
XVIII.   PÁRKERESÉS (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont) 
 

1. 2. 3. 4 5. 
c e d b a 

 
XIX. FORRÁSELEMZÉS (5 pont) 
a) a vár szerb várnagya átadta a törököknek(mivel Zsigmond nem volt hajlandó 12 000 
forintot fizetni érte. ) (1 pont) 
b) könnyűlovasként harcoló török katonák, megélhetésük alapja a zsákmányszerzés (1 pont) 
c) Rozgonyi Istvánnak vagy a temesi ispánnak (1 pont) 
d) A szultáni felmentő sereg váratlan megérkezése vagy a török túlerő/a török számbeli 
fölénye ( 1 pont)  
A magyar sereg zavarodottsága; Zsigmond fegyverszünet-kérése ellenére a törökök a 
visszavonuló (a Duna jobb partján rekedt) magyar csapatokra támadtak; a nemzetközi 
segítség/összefogás hiánya;  (Bármely jó válasz elfogadható!) (1 pont) 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 
Második téma 

 
XIV. IGAZ-HAMIS ((Elemenként 1 pont, összesen 8 pont) 
a) Igaz 
b) Igaz 
c) Hamis 
d) Hamis 
e) Hamis 
f) Igaz 
g) Igaz 
h) Hamis 
 
XV. FOGALOMMAGYARÁZAT ((Elemenként 1 pont, összesen 4 pont) 
a) Nyugat-Ukrajna és Nyugat-Belorusszia elnémetesítésének 1941-esa terve 
b) Idegen elnyomó hatalommal együttműködő ember vagy testület jelzője 
c) Nemzeti vagy társadalmi hovatartozás alapján egy embercsoport erőszakos 
áttelepítése/elhurcolása máshová 
d) Egy nép/népcsoport egészének megbüntetése jogi szankciókkal vagy/és fizikai 
bántalmazással 
 
XVI. TÉRKÉPISMERET (5 pont) 
a) Karlsbad, Falkenau, Nikolsburg (3 pont) 
b) Románia, Szovjetunió (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) 
c) Kalinyingrád (1 pont) 
 
XVII. TARTALOMRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK ((Elemenként 1 pont, összesen 4 
pont) 
a) Nyugat-Szibériába telepítették volna őket, ahol a szlávok fölötti „faji középosztály” 
szerepét szánták volna nekik 
b) Az 1944. márciusi német megszállás után 
c) Dél-Dobrudzsából 
d) A szociáldemokraták (Magyarországi Szociáldemokrata Párt) 
 
XVIII. ERDÉLY (4 pont) 
a) a második bécsi döntés (1 pont) 
b) 1) Hargita 3) Kovászna (2 pont) 
c) Az egykori Moldvát és Havasalföldet vagy az 1918 előtti Romániát (1 pont) 
 
XIX. FELVIDÉK (5 pont) 
a) 1939. március (csak akkor jár pont, ha a hónap is jó) (1 pont) 
b) Josef Tiso (1 pont) 
c) A Kisalföld Dunától északra eső része is Csehszlovákiához került vagy Kárpátalja is 
Csehszlovákiához került vagy a Kassa alatt húzódó határtól délre eső sáv (ami 
Magyarországnál maradt) is a történelmi Felvidék része. (Bármely két jó válasz elfogadható!) 
(2 pont) 
d) Kassa (1 pont) 
 

 
 



 8

SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 
Harmadik téma 

 
XIV. Igaz-hamis (Elemenként 1 pont, összesen 8 pont) 
a) igaz 
b) igaz 
c) hamis 
d) igaz  
e) hamis  
f) hamis  
g) igaz 
h) hamis. 
 
XV. Tartalomra vonatkozó kérdések (soronként egy pont, 0,5 pont nem adható, összesen 
7 pont) 
a) Pest-Bécs 
b) Vásárhelyi keskeny Paleocapa széles ártereket tervezett vagy árterek szélessége 
c) óvják a gátat a hullámveréstől 
d) Szeged 
e) 1878, berlini kongresszus 
f) a víztől elhódított területeket vagy a vízszabályozási munkálatok után nyert területek 

művelésbe vonását 
g) vasút 
 
XVI. Feleletválasztás (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont) 
a) Lányi Sámuel 
b) Száva 
c) Országos Vízépítési és Talajjavító Hivatal 
d) I. Ferencz József 
e) Hollán Ernő 
 
XVII. Mellékfolyók (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont) 
a) Körös 
b) Tisza 
c) Duna 
d) Dráva 
e) Bodrog 
f) Duna 
 
XVIII. Szerzők-művek (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont) 
a) Vedres István 
b) Beszédes József 
c) Széchenyi István 
d) Sajó Elemér 
 
 


