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A 2007/2008. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai 

 
TÖRTÉNELEMBŐL 

 
Munkaidő: 180 perc 
Elérhető pontszám: 100 pont 
 
ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatlapot 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 mellé írásával történhet, 
kifestőt tilos alkalmazni!  
 
A feladatlapnak a középiskolai tananyagra vonatkozó részét a szaktanár (szaktanári 
munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató alapján. Továbbküldhetők az adott 
részben legalább 75 %-ra (52,5 pontra) értékelt dolgozatok. 
 
A szakirodalomra vonatkozó feladatokat a versenybizottság értékeli központi javítási 
útmutató alapján. 
 

ADATOK 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

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

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:      igen      nem* 

*A megfelelő szó aláhúzandó

Összes pontszám: ……………………… 
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2007/2008 1 OKTV 1. forduló 

I. FORRÁSFELISMERÉS  
 
Azonosítsa a források alapján a Kr.e. I. század hat történelmi személyiségét! (Elemenként 
0,5 pont, összesen 3 pont) 
 
a) „[…] Bár látta, hogy serege alig várja, hogy minél előbb a város [Róma] ellen induljon, 
habozott és félt a veszélytől. […] A tömeggyilkosságokon kívül voltak más szörnyű 
cselekedetei is. Dictatornak jelentette ki önmagát, és ezzel olyan tisztséget elevenített fel, 
amelyet senki nem viselt százhúsz év óta.” 
 
b) „[…] kérte, hogy őt válasszák meg consulnak. Azt is megígérte, hogy vagy megöli 
Iugurthát, vagy fogságba ejti. [...] A törvénnyel és szokásokkal ellentétben sok vagyontalan 
embert és rabszolgát sorozott be a hadseregbe; […] bárminemű megtisztelést csak az 
kaphatott, aki a vagyonbecslés alapján méltó volt rá, mert a vagyon egyúttal az állam iránti 
hűség biztosítékául is szolgált.” 
 
c) „Nem sokkal később Actiumnál tengeri csatát nyert; az ütközet a késő éjszakába nyúlt, 
úgyhogy a győztes a hajón töltötte az éjszakát. […]” 
 
d) „A pharszaloszi síkság tehát megtelt emberekkel, lovakkal, fegyverekkel, és a 
hadijelvények magasba emelésével mindkét oldalon megadták a jelet a csatára. […] a csata 
egy ideig váltakozó szerencsével folyt. […] nem vezette harcba elég gyorsan a jobbszárnyat, 
hanem a csatatér másik része felé tekingetett. […] vereséget szenvedett.”  
 
e) „Számos törvényjavaslatot terjesztett elő, hogy a népnek kedvezzen, a senatust pedig 
gyengítse. Ilyen volt pl. a telepítési törvénye, amely az állami földet a szegények kezére 
juttatta. […] A szövetségesekre vonatkozó törvénye Itália lakóit a római polgárokkal egyenlő 
jogokkal ruházta fel. A gabonatörvény olcsó kenyeret biztosított a szegények részére.”  
 
f) „Ez volt a jeladás a merénylet végrehajtására. […] az összeesküvésbe be nem avatottak 
annyira megrémültek, hogy nem mertek elfutni […] Mindenütt az arcába, a szemébe sújtó 
kardok érchegyét látta; merénylői úgy hajszolták, akár egy halálos csapásokkal megsebzett 
vadat, míg mindegyik belé nem döfte kardját.” 
 
 
 

A szöveg 
betűjele 

A szövegben felismert történelmi személyiség neve 

           a)  

           b)  

           c)  

           d)  

           e)  

           f)  

 
 
 

3 pont  
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II. KRONOLÓGIA 
 

Állítsa időrendbe a kereszténység korai történetével kapcsolatos eseményeket! Kezdje a 
legkorábbival! Írja a megfelelő betűjelet a táblázatba! (Elemenként 1 pont, összesen 5 
pont.) 
 
a) „[…] a keresztény hitet valló emberek elveszítik minden polgári jogukat és tisztségüket. 
Kínzásoknak kell őket alávetni, bármilyen rendűek és állásúak is az illetők.”  
 
b) „[…] a keresztényeknek is, és mindenkinek megengedjük, hogy szabadon azt a vallást 
kövessék, amelyiket akarják – hogy akármilyen istenség is van az égi székhelyen, hozzánk és 
minden alattvalónkhoz kegyes és jóindulatú lehessen.”  
 
c) „[…] majd a császár a zsinat elnökeinek adta át a szót. […] mindannyiukat az egyetértés 
felé terelte, míg végül minden vitatott pont tekintetében egy értelemre és egy véleményre 
segítette őket. 
Így került sor egyhangú hitvallás elfogadására és a húsvét mindnyájuknál azonos 
időpontjának közös megegyezéssel történő megállapítására […]” 
 
d) „És a mint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt 
körül a mennyből És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, 
mit kergetsz engem? 
És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, a kit te kergetsz: 
nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod.” 
 
e) „És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda 
menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a 
villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének, és 
olyanokká lőnek, mint a holtak.” 
 
Időrend 1. 2. 3. 4. 5. 

Betűjelek      

 
 

 
 
 
III.  FORRÁSELEMZÉS 
 
Töltse ki az iszlám források alapján a táblázatot! Egy sorszámot egy helyen tüntessen 
fel! (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.) 
 
1) „Mondd, Egy az Isten, Isten az Örökkévaló. Nem nemzett és nem nemzetett, nincs hozzá 
hasonló.” 
 
2) „Végezzétek el a zarándoklatot […] Allahnak! 
Aki kötelezően magára vállalja (e hónapokban) a zarándoklat elvégzését, annak a zarándoklat 
idején tilos a szeretkezés, a kihágás és a torzsalkodás.” 

5 pont 
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3) „Allah, a könyörületes és az irgalmas nevében.  
Dicsőség Allahnak, a teremtmények Urának,  
a könyörületesnek és az irgalmasnak,  
aki az Ítélet Napját uralja! 
Néked szolgálunk és hozzád fordulunk segítségért.  
Vezess minket az egyenes úton,  
Azoknak az útján, akik iránt kegyesnek mutatkoztál,  
S ne azokén, akiket haragvásod sújt,  
Sem a tévelygőkén!” 
 
4) „Az, akinek az írása a jobbjába adatik, annak könnyű lesz számvetése […] Akinek azonban 
az írás a háta mögé adatik, az pusztulásért esedezik, és a Pokol tüzében ég.” 
 
5) „Végezzétek el az istentiszteletet és adjatok zakátot [alamizsnát]!” 
 
6) „Aki képet készít, Isten azt gyötrelemmel sújtja mindaddig, amíg lelket nem lehel belé, de 
soha örökké nem lesz erre képes.” 
 
7) „Fordítsd hát orcádat a szent mecset felé. Bárhol legyetek (ó hívők), fordítsátok hát 
orcátokat az Ő irányába!” 
 
8) „Aki a böjt miatt nem tud enni azt az ételt, amit szeret, Allah a Paradicsom étkéből fog neki 
adni, és annak italából. 
Egy ember annyi jutalmat kap ebben a hónapban azzal, hogy a szent Korán egy versét 
recitálja, mintha más hónapban az egész Koránt elmondaná.” 
 
9) „Tanúsítom, hogy nincs más istenség Allahon, az Egy Igaz Istenen kívül, és Mohamed az ő 
prófétája.” 
 
10) Ha hisztek az Istenben és az Ő küldöttében, és küzdötök az Isten útján a javaitokkal, és a 
személyetekkel, tudhatjátok, ez a legjobb nektek.” 
„Ó Próféta! Harcolj a hitetlenek, és a képmutatók ellen! Légy velük szemben határozott, és 
kitartó. A Gyehenna lesz a lakhelyük, és borzalmas lesz a sorsuk.” 
 
 

A csoportosítás szempontjai Az idézetek sorszáma(i) 

Az iszlám „5 pillére”  

Végítélet  

Ábrázolás tilalma  

Szigorú monoteizmus kijelentése  

 
 
 
 
 
 

5 pont 
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IV. RENDISÉG 
 
Egészítse ki az ábrát (a), b) és válaszoljon a kérdésekre (c), d) e)! (Elemenként 1 pont, 
összesen 5 pont.) 
 

 
 
c) Hány kamarás az angol parlament? …………………………………………………... 
 
d) Melyik társadalmi réteg tagjai nem vehettek részt az angol parlament munkájában? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
e) Fogalmazza meg a rend kifejezés jellemzőit a feudális viszonyok között! 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

 
 
 

5 pont 
 

 

a)…………….…….

b)………………
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V.  STÍLUSFELISMERÉS 
 
Egészítse ki a táblázatot a hiányzó stílusirányzatokkal, és írja a képek betűjelét a 
megfelelő stílushoz! (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.) 
 

       
                                  a)                                                  b)                                      c) 

       
                  d)                                                        e)                                                f) 

                                             
                                         g)                                                                   h)                               
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Stílusok A képek betűjele 

Román stílus  

Gótikus stílus  

1. ………………………….. stílus  

2. ……………………..…… stílus  

 
 
 
VI. GAZDASÁGTÖRTÉNET 
 
Válaszoljon a kép és a források alapján a XVI. századi magyar gazdaságra vonatkozó 
kérdésekre! (Összesen 6 pont.) 

 
Gabonaszállítás a XVI. századi Magyarországon 

 
 „A nemes urak földmüvelésének és majorkodásának a termékei után, még ha az országból 
ezeket ki is viszik, harminczadot nem kell szedni;” (Részlet az 1574. évi XXV. törvénycikkből) 
 
„Azelőtt való időkben szénatakarásból szabott dolgunk volt, azt megmí[v]eltük jó kedvvel, és 
azután a magunkéhoz fogtunk, […] de most […] néha három vagy négy napra hirdetnek, s 
egy egész hétig vagy kettőig sem bocsájtanak haza […]” (Részlet a zsigárdi jobbágyok 
kamarához írt panaszleveléből – 1588) 
 
„Továbbá ugyan ezt mondjok, hogy immár csak az daróc-ruhában sem viselhetünk, annyera 
juttunk nagy ínségben és fizetésben mind magyar és mind török miatt, kit immár el nem 
állhatunk” (Részlet a dudari jobbágyok Nádasdy Ferenchez írt leveléből – 1588) 
 
a) Határozza meg, hogy Európa mely területeire szállították a magyar mezőgazdasági 
termékek többségét (1.)! Mi volt a távolsági gabonakereskedelem legfontosabb 
szállítóeszköze (2.)? (Elemenként 0,5 pont) 
1.)…………………………………………… 2.)………………………………………… 
 
b) Határozza meg, mely társadalmi réteg érdekeit szolgálta a törvényi szabályozás (1.), 
és nevezze meg, hogy ez a réteg mely kedvezményben részesült (2.)! (Elemenként 0,5 pont) 
1.)…………………………………………… 2.)………………………………………… 

5 pont 
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c) Határozza meg a jobbágyság terheinek változását az átalakuló nemesi gazdaság 
hatására! (0,5 pont) 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
d) Miért növekedtek a jobbágyi terhek a Hódoltság korának politikai állapotai miatt? 
(0,5 pont) 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
e) Nevezzen meg a gabonaféléken kívül két magyar mezőgazdasági exportcikket! 
(Elemenként 0,5 pont) 
……………………………………………  …………………………………………… 
 
f) Mely világgazdasági változások tették lehetővé a magyar nemesség bekapcsolódását a 
gabonakereskedelembe? Írjon kettőt az okok közül! (Elemenként 1 pont) 
1.)……………………………………………………………………………………………… 

2.).……………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
VII.  TÉRKÉPÉRTELMEZÉS  
 
Válaszoljon a kérdésekre a térkép segítségével! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 

 
Magyarország 1664-ben 

6 pont 
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a) Határozza meg, mely megállapodás területi változásait jeleníti meg a térkép! 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
b) Nevezze meg a rendezést közvetlenül megelőző katonai eseményt! 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
c) Nevezze meg, mely hatalom kapta meg a sötéttel határolt területeket! 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
d) Mi a török elnevezése az Érsekújvár és Várad központjaival létrejövő közigazgatási 
egységeknek, amelyek a budaihoz hasonlóan szerveződtek? 
……………………………………………   
 
e) Miért sérelmezték a megállapodást a magyar rendek? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
VIII.  SZÖVEGÉRTELMEZÉS  
 
Állapítsa meg, mely etnikumokra (nemzetek, nemzetiségek) vonatkoznak az alábbi 
szövegek? Írja nevüket a szövegek alatti helyre, majd válaszoljon a kérdésre! 
(Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 
 

a) „ Katolikus délszlávok, akik meg voltak osztva saját hazájuk, valamint Szlavónország és 

Dalmácia között. A társadalmi viszonyokat tekintve a köznemesség vagy még inkább 

kisnemesség jelentős, de nem volt olyan nagyarányú, mint Magyarországon […]” 

………………………………………….. 

b) „A Habsburg és az Oszmán Birodalom közt megosztott etnikum, Erdélyben és a szűkebb 

értelemben vett Magyarország ezzel szomszédos területein éltek. Zömmel parasztok, vagyis 

jobbágyok. Elöljáróik beolvadtak a feudális magyar nemességbe. Városlakó is igen kevés 

akadt köztük, az sem városi polgár. Viszont nagyon fontos volt az unitus papság mint az 

etnikum értelmisége.” 

………………………………………….. 

5 pont 
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c) „Az ausztriai tartományokban, zömmel Krajnában tették ki a lakosság többségét. 

Egyértelműen katolikusok, a felekezethez tartozás igen fontos mozzanat.” 

………………………………………….. 

d) „A történeti Magyarország északi vármegyéiben, a Felvidéken éltek. Azoknak a 

szlávoknak a leszármazottai, akik már a magyar honfoglalás idején itt éltek. Társadalmuk 

tipikusan nem nemesi, mert a belőle kiemelkedett nemesség ekkor már magyar volt. Zömében 

paraszti népesség, bár vannak köztük városlakók is, nem városi polgárjoggal. ” 

…………………………………………..  

e) „Magyarországon nagyjából a Duna és más fontos utak mentén, Horvátországban jelentős 

részben a határőrvidék katonáiként voltak megtalálhatók. A dél-magyarországi területeken 

részben szabad parasztok, részben városi kereskedők. Jelentős kiváltságokkal rendelkeztek, 

többek között egyházi kongresszusok tartásának jogával.” (Niederhauser Emil történész 

nyomán.) 

………………………………………….. 

 

f) Válassza ki, hogy a feladatban szereplő etnikumok közül melyik nem tartozik a szláv 

népek közé!  

………………………………………….. 
 
 
 
 

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

 
  
IX. FORRÁSELEMZÉS 
 
Válaszoljon a források alapján a kérdésekre! (Összesen 7 pont) 
 
„Azonkívül mivel a vallás ügyében, különösen az úrvacsora osztásáról állandóan különféle 
viták, perlekedések, civódások, vélemények voltak a [protestáns] kolozsvári magyar 
nemzetiségű és a szebeni szász nemzetiségű egyház superintendensei és lelkipásztorai között, 
az ilyen egyenetlenségek megszüntetésére, mindkét fél lelkiismeretének megbékítésére és az 
ország lakóinak nyugalmáért úgy döntöttek: mostantól kezdve a jövőben mindkét félnek 
szabadságában áll, hogy akár a kolozsvári, akár a szebeni egyház vallását és felfogását 
kövesse.” (Az 1564-es országgyűlés határozata) 
 
„[...] helyükön az prédikátorok az evangéliomot prédikálják, hirdessék, kiki az ő értelme 
szerént, és az község ha venni akarja, jó, ha nem penig, senki kénszerítéssel ne kénszerítse  az 
ü lelke azon meg nem nyúgodván, de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő nékie 
tetszik. Ezért penig senki az superintendensök közül, se egyebek az prédikátorokat meg ne 
bánthassa, ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől, az elébbi constitutiók szerént, és 
nem engedtetik ez senkinek, hogy senkit fogsággal, avagy helyéből való priválással 
(megfosztással) fenyögessön az tanításért, mert az hit Istennek ajándéka, ez hallásból lészön, 
mely hallás Istennek igéje által vagyon.” (Az 1568-as országgyűlés határozata) 
 
a) Melyik protestáns vallást gyakorolták a szövegben kiemelt kolozsvári és szebeni 
egyházban? (Elemenként 1 pont.) 
kolozsvári:…………………………… szebeni:…………………………………………... 
 
b) Határozza meg, hogy a fentieken túl melyek tartoztak még a korszakban az erdélyi 
„bevett vallások” közé! (Elemenként 0,5 pont.) 
…………………………………………            ……………………………………………… 
 
c) Mit jelent a szövegben szereplő religio szó? (1 pont) 
…………………………………………………… 
 
d) Nevezze meg a várost, amelyben a két országgyűlési határozatot elfogadták! (1 pont) 
…………………………………………………… 
 
e) Sorolja fel, mely népek alkották az erdélyi „három nemzetet”! (Összesen 1 pont) 
………………………………      ……………………………      ……………………………... 
 
f) Mikor és hol adták ki azt az egyezményt, amelyen szövetségük alapult? (Elemenként 
0,5 pont.) 
…………………………………………………        …………………………………………... 

 
 

7 pont 
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X.  FORRÁSFELISMERÉS 
 
Azonosítsa a források alapján a XVII-XVIII. század rendi-függetlenségi küzdelmeket! 
Válaszoljon a kérdésekre! (Összesen 8 pont) 
 
1. „Egészen újszerű módszerrel, s sokkal inkább a szenvedélyek felkorbácsolása, mint azok 
lecsillapítása céljából hívták össze három éve a soproni országgyűlést [...] Lázadással 
vádolnak bennünket az egész világon elterjesztett írásokban, azt vetik szemünkre, hogy 
elárultuk a kereszténység ügyét. 
Tudnia kell az egész keresztény világnak, hogy a tekintélyes erősségek: Várad és Újvár nem 
kerültek volna olyan könnyen a hódítók hatalmába, ha a császári hadsereg nem tagadta volna 
meg azt, hogy idejében segítséget küldjön. [...] nemde ama nagy hősök, a kiváló és 
főtisztelendő néhai Lippay György esztergomi érsek, s néhai excellenciás Hadadi Wesselényi 
Ferenc gróf úr, az ország nádora kezdték el azt a művet, ami most folytatódik?” 
 
a) Nevezze meg, mely mozgalom nevéhez fűződik a kiáltvány! (1 pont) 
…………………………………………………… 
 
b) Állapítsa meg, miért vádolják a Habsburgok a mozgalom résztvevőit a kereszténység 
elárulásával! (1 pont) 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
c) Határozzon meg a mozgalom kapcsán egyet-egyet az alábbiak közül! (Elemenként 0,5 
pont, összesen 2 pont) 
Ok:……………………………………………Feltétel:………………………………………… 

Cél:…………………………………………...Következmény:………………………………… 
 
2. „A rab uraknak azért hóhér által fejeket szedetik, gróf Nádasdy Ferencnek Bécsben, gróf 
Tiffenbachnak Grécben, Bónis Ferencnek Posonban, gróf Zrínyi Péternek és gróf Frangepán 
Ferencnek Bécsújvárban. Mikor Zrínyi Pétert a fővételre kihoznák, és két jesuiták jőnének 
mellette, nagyot fohászkodván mondotta: Vajha bárcsak most egy kard akadna kezemben, 
hogy kezemen halnék meg, s ne kellene hóhér keze alá mennem.” (Cserei Mihály: Erdély 
históriája) 

 
d) Állapítsa meg, mely mozgalomról szól a szöveg! (1 pont) 
…………………………………………………… 
 
e) Miért volt a kortársak számára különösen ijesztő, példátlan a megtorlás? (1 pont) 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
f) Határozzon meg a mozgalom kapcsán egyet-egyet az alábbiak közül! (Elemenként 0,5 
pont, összesen 2 pont) 
Ok:……………………………………………Feltétel:………………………………………… 

Cél:…………………………………………...Következmény:………………………………… 
 
 8 pont 
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XI. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS 
 
Egészítse ki a francia abszolutizmusra vonatkozó táblázatot! (Összesen 6 pont.) 

 
XIV. Lajos 

a) uralkodási ideje: ……………  –………….. 

b) államminisztere (uralkodása kezdetén): ………………………… 
gazdasági 
támaszai: 

- adók 
 
c)……………… 
(0,5 pont) 
 
d)……………… 
(0,5 pont) 

társadalmi, politikai bázisa: 
- polgárság 

e) hivatalt vásárló, ezáltal 
nemessé váló réteg: 

…………………. 
f) eredetileg a közigazgatás 
ellenőrzésére kiküldött 
királyi biztosok, akik 
később állandó 
főtisztviselővé váltak: 

………………… 

 

katonai ereje: 
 
g)………………....- 

hadsereg (0,5 
pont) 
 

egyházi bázisa: 
 
h) ………………..

egyház (0,5 
pont) 

 
 
 
 
XII.  KORMÁNYZATTÖRTÉNETI FOGALMAK 
 
Azonosítsa a leírások alapján a fogalmakat! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

 
a) 1723-ban létrehozott, 1786-ig Pozsonyban működő kormányszék, amely a pénzügyek és az 
igazságügy kivételével a magyar belső igazgatás és a kormányzás jogkörét egyesítette, a 
királyi rendeleteket közvetítette a vármegyék és a szabad királyi városok felé: 
…………………………………………………… 

 
b) A középkorban a király javainak tárolására szolgáló hely, később a király javait kezelő 
intézmény, a török háborúk idején több városban volt igazgatósága, a XVIII. században 
Pozsonyban székelt: 
…………………………………………………… 
 
c) A középkorban az oklevelek kiállításával foglalkozó állami hivatal, a XVIII. században – 
jóformán döntési jogkör nélkül, a felterjesztéseket véleményezve – Bécsben működött: 
…………………………………………………… 
 
d) Pozsonyban székelő igazságszolgáltató testület, a négy kerületi intézmény feljebbviteli 
fóruma: 
…………………………………………………… 
 

6 pont 
 

 

4 pont 
 

 



Történelem                                  Név: ………………………………….. évf.: ……. oszt.: ….. 
 
 

 13

XIII. FORRÁSELMEZÉS 
 
Válaszoljon a kérdésekre a forrás alapján! (5 pont) 
 
„A népi iskolák felállítása után gondoskodni kell azokról az ifjakról, akik ezek elvégzése után 
tovább folytatják tanulmányaikat és a latin iskolákban eltöltött néhány év múlva abbahagyván 
a tudományokat, más intézményekhez lépnek át.[…] 
A grammatikai iskola tanfolyamának elvégzése után az ifjak nem csekély számmal fellépnek 
a magasabb műveltség [studia humanitatis] iskolájába, s miután ezt befejezték, a mindennapi 
tapasztalat tanúsága szerint sokan búcsút mondanak a tanulmányoknak, részint azért, mert 
koruknál fogva önálló tevékenységre alkalmasak, részint, mert családi körülményeik nem 
ritkán így kívánják.[…] 
A latin iskoláknak ezen első faja ezen új grammatikai iskola (Scholae Grammaticae) néven 
fog szerepelni. A gimnáziumi tanfolyam elvégzése után az ifjúság többnyire egy 
meghatározott életpályára lép és vagy abbahagyja iskolai tanulmányait és a fentebb elsorolt 
foglalkozások valamelyikének szenteli magát, vagy a bölcseleti és azután a hittani, vagy a 
jogi, vagy végül az orvosi tudományok megszerzésében fáradozik. Természetesen azért, hogy 
részben életfenntartásának eszközeit megszerezhesse tudásának segítségével, részint, hogy 
valamikor az uralkodónak és a hazának hasznos szolgálatokat tehessen.[…] 
Minthogy az emberi léleknek az a természete, hogy ha kötelességeire újra meg újra nem 
emlékeztetik, könnyen enged buzgóságából és mintegy elernyed; a tanerők igyekezetének 
serkentésére nagy hatással lesz, ha az iskolák mindegyik fajában előljárók és vezetők 
neveztetnek ki. Ezekhez járulnak az ország politikai hatóságaitól függő főigazgatók, akiknek 
fő feladatuk, hogy az iskolák megszabott rendjét az erre a célra készítendő külön szabályzatok 
szerint pontosan megőrizzék.” (Ratio Educationis) 
 
a) Egészítse ki a forrás alapján az ábrát! (Elemenként 0,5 pont) 
 

Oktatási rendszer 
 

 
felsőfok 
 

 
 a)………………………….            b) …………………………. 
                       iskolatípus neve                                oktatási nyelve 

 
középfok 
 

 
 c)………………………….             d)…………………………. 
                       iskolatípus neve                                oktatási nyelve 

 
alapfok 
 

 
 e)………………………….             f)…………………………. 
                       iskolatípus neve                                oktatási nyelve 

 
 
g) Határozza meg a dokumentum kiadásának évét! (1 pont) 
…………………………………………………… 
 
h) Fogalmazza meg a dokumentum oktatáspolitikai jelentőségét! (1 pont) 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

5 pont 
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Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam  
tanulói részére 

 
IX. SZEMÉLYAZONOSÍTÁS 
 
Rendelje egymáshoz a meghatározásokat és a személyeket!  (Elemenként 0,5 pont, 
összesen 5 pont.) 
 
Kölcsey Ferenc, Esterházy Pál, Klapka György, Klauzál Gábor, Perényi Zsigmond, 
Dessewffy József, Eötvös József, Tisza Kálmán, Andrássy Gyula, Teleki László 
 
Van olyan személynév, amely két meghatározáshoz is illik, illetve van olyan, amelyik egyikhez 
sem.  
 
 

Meghatározás 
 

Személynév 

a) Az országgyűlés elnöke az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc időszakában 

 

b) 1849 után emigrált, hazatérte után a Határozati Párt 
elnöke lett 

 

c) A kiegyezést követően miniszterelnök, később az 
OMM közös külügyminisztere 

 

d) Kossuth és Teleki mellett a Nemzeti Igazgatóság 
nevű emigráns kormány vezetője 

 

e) A Szabadelvű Párt első elnöke 
 

 

f) A „király személye körüli” miniszter 1848-ban 
 

 

g) A megváltoztatott követutasítás miatt a szatmári 
követ lemondott mandátumáról? 

 

h) Komárom védője, ő tartotta a legtovább a rábízott 
erődöt 1849-ben 

 

i) Földművelés- és iparügyi miniszter a Batthyány-
kormányban 

 

j) „A Hitel című munka taglalatja” szerzője 
 

 

 
 
 
 
X. FOGALOMMAGYARÁZAT 
 
Írja be a magyarázat alapján a fogalmat! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont) 
 
 
a) Nietzsche filozófiájában a „felsőbbrendű ember”.  
…………………………………………………… 
 

5 pont 
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b) Az egyes emberek és a társadalom problémáinak megoldását a tudomány és a 
technika fejlődésétől várta, középpontba a tényeket állítva. 
…………………………………………………… 
 
c) Az irányzat követőinek célja a marxizmus felülvizsgálata. Demokratikus 
szocializmust, vegyes tulajdont, békés átmenetet hirdettek. 
…………………………………………………… 
 
d) Olyan politikai mozgalom, amely a Rerum Novarum kezdetű pápa enciklika elveire 
épül. 
…………………………………………………… 
 
e) A liberálisok és a konzervatívok uralmának váltakozása Nagy-Britanniában. 
…………………………………………………… 
 
          
 
 
 
XI. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS  

 
Egészítse ki a szöveget a megfelelő szavakkal, és válaszoljon a kérdésre! (A kiegészítés 0,5 
pont, a többi 1 pont, összesen 8  pont) 
  
 
a) A ………………….……(1) kongresszus 
 
Az orosz győzelem a nagyhatalmi egyensúly felborulásával fenyegetett. A/Az 

…………….…..(2) flotta befutott a Boszporuszra. A nagyhatalmak nyomására Oroszország 

elfogadta, hogy a rendezésről ……….(3)-évben nemzetközi konferencia döntsön. A 

konferencián az orosz törekvések egy részét visszautasították. Nem valósult meg Nagy-

………………….(4), a törökök jelentős területek urai maradtak. A Monarchia 

okkupálta………………………………………..…….(5). ……………………………(6) 

Besszarábia déli részéért cserébe megkapta Dobrudzsát. 
 

b) A ……………….………………(1) ellenőrzése már a XIX. század húszas éveiben is 

érzékenyen érintette a nagyhatalmakat. Ennek is köszönhetően vívta ki függetlenségét 

………………………. (2) a húszas évek végére. 

 

 

5 pont 
 

 



Történelem                                  Név: ………………………………….. évf.: ……. oszt.: ….. 
 
 

 16

c) Határozzon meg a kongresszus kapcsán egyet-egyet az alábbiak közül! (Elemenként 1 

pont.) 

Ok:.......……………………………………………………………………………………… (1) 

Feltétel: .......……………………………………………………………………………….… (2)  

Cél: ......……………………………………………………………………………………..... (3) 

Következmény: ...………………………………………………………………………….… (4) 

 
 
 
XII. FORRÁSELEMZÉS I. 

 
Egészítse ki a szöveget, és válaszoljon a kérdésekre! (A kiegészítés 0,5 pont, a többi 1 pont, 
összesen 6 pont) 
 
 „Orosz nép, nagy hazánk tönkremegy! 

Közeleg az utolsó óra! 

Én, Kornyilov tábornok […] kijelentem, hogy az ……………………..a)  Kormány a szovjet 

bolsevik többségének nyomására egyetértésben cselekszik a német vezérkar terveivel […] 

Ebben a fenyegető pillanatban az ország elkerülhetetlen pusztulásának felismerése azt 

parancsolja nekem, hogy az egész népet felhívjam haldokló hazánk megsegítésére […] 

Én, Kornyilov tábornok, kozák parasztok gyermeke, kijelentem mindenkinek, nincs 

más célom, mint a nagy Oroszország megóvása, és esküszöm, hogy az ellenség legyőzése 

által lehetővé teszem az ………………………… b) Gyűlés összehívását, ahol a nép maga 

dönthet majd sorsáról, s maga választhatja meg államformáját. (Kornyilov felhívásából) 
 
Magyarázza meg a vastag betűkkel kiemelt fogalmakat! 
c) bolsevik: ……………………………...……….…………….………………………………. 

d) kozák: ……………………………………………………….………………………………. 
 
e) Karikázza be, mikor keletkezhetett a felhívás! 
    1. 1917. január  2. 1917. augusztus  3. 1918. január  
 
f) Állapítsa meg, mire utal Kornyilov, amikor a kormány és a német vezérkar 
együttműködését említi!  
………………………………………………….……………………………………………… 
 
g) Határozza meg, kiket ért Kornyilov ellenség alatt? 
…………………………………………………… 
 
 

8 pont 
 

 

6 pont 
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XIII. FORRÁSELEMZÉS II.  
 
Egészítse ki a szöveget és válaszoljon a kérdésekre! (A kiegészítés 0,5 pont, a többi 1 pont, 
összesen 6 pont) 
 
 „A magyar kormánynak, Budapest. 

 A szövetséges és szövetkezett államok kormányai jelenleg azon elhatározás előtt 

állnak, hogy a magyar kormány képviselőit meghívják ………………………a) a 

békekonferencia elé, hogy ott közöljék velük a Magyarország jogos határaira vonatkozó 

szempontokat. Ebben a pillanatban támadják a magyarok a cseh-szlovákokat hevesen és 

indokolatlanul, és elárasztják Tót-országot. 

 Ezzel ellentétben a szövetséges és szövetkezett hatalmak már kifejezték azon szilárd 

akaratukat, hogy a szükségtelen ellenségeskedésnek véget vessenek, megállítva már két ízben 

is a …………………b) hadsereget, akik átlépték a fegyverszüneti határokat és neutrális 

zónát, megakadályozván őket, hogy előrenyomulásukat Budapestre folytassák, és megállítván 

a szerb és francia hadsereget Magyarország déli frontján.” (Clemenceau, a békekonferencia 

elnöke, 1919. június) 
 
c) Nevezze meg, mely kormánynak (testületnek) küldték el a jegyzéket! 

………………………………………………….……………………………………………… 
 
d) Határozza meg, mely katonai eseményre utal az, hogy „elárasztják Tótországot”!  
………………………………………………….……………………………………………… 
 
e) Nevezze meg, hol állította meg az antant másodszor a fegyverszüneti határokat átlépő 
hadsereget! 
………………………………………………….……………………………………………… 
 
f) Mit jelent a „neutrális zóna”? 
………………………………………………….……………………………………………… 
 
g) Mit tett a magyar vezetés a jegyzék nyomán? 
………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 pont 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK  
 

 I.     téma: Mátyás-alak egy vagy több (tetszés szerint választott) XV-XVII. századi 
elbeszélő forrásban vagy politikai traktátusban 
 
XIV. IGAZ-HAMIS  
 
Döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Választását X jellel jelölje!  
(Elemenként 1 pont, összesen 10 pont) 
 

Állítás Igaz Hamis 
a) Vitéz János sohasem járt Itáliában, de nemzetközileg elismert 
humanistává vált. 

  

b) Janus Pannonius Corvin Jánosnak ajánlotta Mátyás király 
mondásairól és tetteiről szóló művét. 

  

c) A királyi csillagászok közül a legtöbben itáliai származásúak voltak.  
 

 

d) Mátyás világi és egyházi építkezéseinél a gótikus stílus volt a 
legjellemzőbb. 

  

e) A „kápolna” a korszakban az udvari ének- és zenekart is jelentette.  
 

 

f) Nagy Lajost az utókor ugyanolyan igazságos királynak tartotta, mint 
Mátyást. 

  

g) Mátyás az ostromok során mindig törődött saját biztonságával.  
 

 

h) Mátyás uralkodása során egyetlen arisztokratát sem ítélt halálra.  
 

 

i) Az arisztokraták között alig akadt, aki Corvin Jánost támogatta.  
 

 

j) Mátyás az 1460-as években bevezetett pénzreformjában Szűz Máriát 
helyeztette az érmekre. 

  

 

 
 
XV. EGYETEMEK 
 
Válaszoljon az alábbi kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont) 
 
a) Melyik városunkban alapított egyetemet Nagy Lajos? 
…………………………………………………… 

 
b) Mely magyar városban működött egyetem Luxemburgi Zsigmond korában? 
…………………………………………………… 
 
c) Melyik városban alapított egyetemet Mátyás? 
…………………………………………………… 
d) Mely városba tervezte egyetem alapítását Mátyás? 
…………………………………………………… 

10 pont 
 

 

2 pont 
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XVI. KRÓNIKAÍRÓK, TÖRTÉNETI MŰVEK  

 
Nevezze meg a krónika, történeti mű szerzőjét vagy a krónikát, amelyre az állítás 
vonatkozik! (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont) 

 
a) Attila jellemzését Mátyásról vette:…………………………………………………….. 

 
b) A Corvin-ház eredetéről szóló könyvecske: …………………………………………… 

 
c) Mátyás-ellenes hangvételű mű, melyben a magas adók miatt özvegyek és árvák 

átkozzák a királyt: ………………………………………………………………………… 
 

d) Mátyást bátor és legyőzhetetlen oroszlánnak nevezi, 1473-ban, a pünkösdi vásárra 

jelentették meg: …………………………………………………………………………… 
 

e) Bővebb hunokra vonatkozó részt tartalmaz, Nagy Lajos tetteiről beilleszti Küküllei 

Apród János korábbi munkáját, az eseményeket 1487-ig tárgyalja: ……………………… 
 

f) A szerző Mátyás szájába adta a következő mondatot: „A király nem szolgája vagy 

eszköze a törvényeknek, hanem a törvény élén áll és uralkodik felette.” 

……………………….…………… 

 
 
 
 
 
XVII. FELELETVÁLASZTÁS 
 
Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont) 

 
a) Ki volt a „magyar humanizmus atyja”? 

Janus Pannonius  Vitéz János  Várdai István 
 

b) Ki volt az első világi személynök? 
Karai László  Dóci Péter  Drági Tamás 

 
c) Melyik az első, nyomtatásban megjelent, magyar történeti munka? 

Dubnici krónika  Thuróczy-krónika Budai krónika 
 

 
d) Ki volt a korszak Mátyás által is foglalkoztatott, híres szobrásza? 

Chimenti Camicia  Giovanni Dalmata Enea Silvio Piccolomini 

6 pont 
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e) Hány kötetes lehetett a Bibliotheca Corvina? 

1500-2000   2000-2500  2500-3000 
 
f) Hány kötet maradt fenn a könyvtárból? 

Kb. 130   kb. 150  kb. 170 
 

 
 
 
XVIII. FOGALOMISMERET 

 
Magyarázza meg röviden a kifejezéseket! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont) 
 
a) contubernium:……………………………………………………………………………… 
………………………………………………….……………………………………………… 
 
b) skarlátfuttatás: …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………….……………………………………………… 
 
c) főkegyúri jog: …………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………….……………………………………………… 
 
d) kommendátori rendszer: …………………………………………………………..……… 
………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
 
 
 
XIX. PÁROSÍTÁS 
 
Párosítsa Mátyás hivatalnokait foglalkozásukkal! (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont) 
 

a) országbíró, vajda 
b) váradi püspök, prímás 
c) pécsi püspök, kincstartó, szlavón bán 
d) királyi titkár, főkancellár 
 

Ernuszt János Vitéz János Bátori István Beckensloer János 

    

 
 

 
 

6 pont 
 

 

4 pont 
 

 

2 pont 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 
 

II. téma Nemzeti emlékezés és nemzeti kegyelet 1849-1914 (ünnepségek, temetések, 
nemzeti évfordulók) 

 
XIV. IGAZ-HAMIS 
 
Döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Választását X jellel jelölje! 
(Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 
 

Állítás Igaz Hamis
a) Szekfű Gyula alapvetően úgy vélte, hogy a ’48-asok alapvetően „csekély 
műveltségű”-ek. 

  

b) Március 15-ike nemzeti ünneppé tétele nem szerepelt a Károlyi kormány 
és a tanácshatalom programjában. 

  

c) A kádárizmus időszakának március 15-ikei ünnepségei a média 
megjelenése miatt jól rekonstruálhatóak 

  

d) Kossuth március 15-ikét pusztán „pesti lármának” tartotta. 
 

  

e) Pest városa az elnyomatás elleni tiltakozásként megtagadta a Bach-
rendszer prominens képviselőinek díszpolgárrá választását. 

  

f) A dualizmus utolsó évtizedében több Kossuth emlékmű készült, mint az 
egész Horthy-érában 

  

 
 
 
 
XV. FOGALOMMAGYARÁZAT  
 
Magyarázza meg a fogalmakat a szakirodalom alapján! (Elemenként 1 pont, összesen 6 
pont.) 
 
a) „tulipánmozgalom” 
………………………………………………….……………………………………………… 

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

………………………………………………….……………………………………………… 
 
b) „unum corpus politicum” 
………………………………………………….……………………………………………… 

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

………………………………………………….……………………………………………… 
 
c) „kosutozni” 
………………………………………………….……………………………………………… 

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

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

6 pont 
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d) „paraplés forradalom” 
………………………………………………….……………………………………………… 

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

………………………………………………….……………………………………………… 
 
e) „sem inkorporálni, sem ignorálni” 
………………………………………………….……………………………………………… 

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

………………………………………………….……………………………………………… 
 
f) „homo festivus” 
………………………………………………….……………………………………………… 

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

………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
 
 
XVI. PÁROSÍTÁS 
 
Párosítsa az alábbi, 1848-at értékelő szövegeket az alkotóikkal!  (Elemenként 1 pont, 
összesen 6 pont.) 
 
Jászi Oszkár,  Vázsonyi Vilmos, Bartók Béla,  Szabó Ervin,  Landler Jenő,  Szekfű Gyula 
 
 
a) ,,A legnagyobb tévedés volna ugyanis, ha azt hinnők, hogy a forradalom a '48 előtti 
erőviszonyokon másképp változtathatott, minthogy a főnemesség uralma helyébe a 
középnemességet tette .... Sem a polgárságot, sem a parasztságot nem segíthette politikai 
uralomra, még egy koalíciós többséget sem, amely ezen osztályok és a középnemesség 
képviselőiből állhatott volna az új népképviseleti országgyűlésben, a főnemesség és a 
dinasztia ellen. […] a legnagyobb történeti hamisítások egyike, ha a nemességnek és 
Kossuthnak vindikálják a márciusi demokratikus törvényhozás érdemét. A márciusi ifjúság 
adta meg a demokratikus reformnak az elhatározó lökést.” 
…………………………………………………. 
 
b) „Tudni akarjátok, mi volt nekünk március 15-ike? Tekintsetek széjjel: ami jogunk, 
szabadságunk még megmaradt, mind e nap vívmányainak roncsa .... Ti kormányférfiak, kik 
gúnyolódva beszéltek az ifjúság mozgalmairól, el ne feledjétek, hogy a felelős minisztérium 
kivívásában a márciusi ifjúság mozgalmának mily' hatalmas része volt. Jusson eszetekbe 
március 15-ike, és ne üldözzétek tovább az ifjúságot! Ti, nemzet képviselői, emlékezzetek, 
hogy ez a nap alkotta meg a népképviseletet!” 
…………………………………………………. 
 

6 pont 
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c) ,,A mai állapotok veszedelmesen hasonlítanak a '48 előttiekhez. A magyarok felébredtek 
hosszú zsibbadtságukból, követelik jogaikat. Sajó magyar király, az alkotmányos uralkodó azt 
meri állítani, hogy csakis az ő joga megállapítani, milyen legyen a vezényleti nyelv a magyar 
hadseregben, s ehhez az országgyűlésnek semmi köze. Egy Habsburg - és alkotmányos király: 
fából vaskarika.” 
…………………………………………………. 
 
d) „A magyar ugaron tavaszi szél soha sem súgta még biztatóbban proletárfülekbe, hogy »lesz 
még egy március«. És ha tudjuk, hogy közel az idő, amikor álmaink valóra válnak, akkor 
elmondhatjuk, hogy a mi munkánk nem volt hiábavaló. Ez az utolsó március, amikor arról 
beszélünk, hogy lesz még egy március. Ebből a forradalmi ájerből, amely Tokiótól 
Debrecenig és Debrecentől a túlsó Óceánig perzseli a régi világot, föltámadt diadalmasan a 
világ proletárjainak a harmadik Internacionáléja,  amely a világot felszabadítja.” 
…………………………………………………. 
 
e) „ Az egyszerű emberek százezrei számára '48 a primér nemzeti érzésnek adekvát kifejezése 
volt. '48-at csak csodálni és szeretni, keserű sóvárgással visszasírni lehetett, de hozzá józan 
hidegséggel közeledni, akadékoskodó kritikával szétboncolni nem .... '48 megmaradt a 
magyar függetlenség gyűjtőlencséjének, mely magában egyesíti Bocskay és Bethlentől 
Rákóczin át Kossuthig minden nemzeti hősünk fogalmát, magában foglalja a teljes nemzeti 
autonomiát és mindazon szenvedélyeket, melyek Bécs százados nyomása alatt bennünk 
kifejlődve végül kurucos németgyűlöletben érték el tetőpontjukat.” 
…………………………………………………. 
 
f) ,,A hazafiság egész eszmetára átváltozik. Azok, akik egykor vérükkel küzdöttek érette, 
megborzadnak, hogy mi lett belőle. A nagy demokratikus elvekről, a nép felemeléséről 
legfeljebb csak hazug frázisok vannak benne […] A nemzeti kultúra hovatovább 
osztálykultúrává válik, bizonyos elavult előítéletek fenntartására, új törekvések távoltartására, 
szóval egy olyan eszmekör ápolására, mely az uralkodók hatalmi pozíciójának legjobban 
megfelelt. Épp ezért retteg a természettudományoktól és túlnyomó részben elavult, 
dogmatikus történelmen s a valláson épül fel. A nemzeti vallásossá és konzervatívvá lesz. A 
patriotizmus nacionalizmussá fajul.” 
…………………………………………………. 
 
 
 
 
XVII. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK 
 
Kik voltak a szakirodalomban említett alábbi személyiségek? (Elemenként 1 pont, 
összesen 5 pont) 
 
a) Forinyák Géza 
………………………………………………….……………………………………………… 
 
b) Makk József 
………………………………………………….……………………………………………… 
 

6 pont 
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c) Adam Czartoryski 
………………………………………………….……………………………………………… 
 
d) Ellenreich mészáros 
………………………………………………….……………………………………………… 
 
e) Noszlopy Gáspár 
………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
 
 
 
XVIII. TARTALOMRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 
 
Válaszoljon a szakirodalom lexikai elemeire vonatkozó kérdésekre! (Elemenként 1 pont, 
összesen 7 pont) 
 
 
a) Mikortól lett „pirosbetűs” nemzeti ünnep március 15-ike? 
………………………………………………… 
 
b) Miképp – milyen környezetben – szerepelt Kossuth képe a Bach-korszak 
parasztházaiban? 
………………………………………………….……………………………………………… 
 
c) Mi volt a dualizmus korának ’48-cal kapcsolatos hivatalos, állami ünnepe? 
………………………………………………….……………………………………………… 
 
d) Milyen, Bibliából kölcsönzött névvel illették Kossuthot az elnyomatás korában? 
……………………………………………… 
 
e) Milyen infrastrukturális létesítmények adtak lehetőséget ugyanebben az időben az 
ünneplésre? 
………………………………………………….……………………………………………… 
 
f) Kiknek a temetési ünnepségei zajlottak az alábbi években? (2 pont) 
 
1851:………………………………………………………………………. 
 
1855:……………………………………………………………………….. 

 

5 pont 
 

 

7 pont 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 
 

III. téma: Helyhatósági és országos választások lakóhelyemen 1920-1947 között 

 
XIV. IGAZ-HAMIS  
 
Döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Választását X jellel jelölje! 
(Elemenként 1 pont, összesen 7 pont) 
 

Állítás Igaz Hamis 

a) Budapesten a virilizmus megszüntetésével a két háború között 
növekedett az ellenzéki politikusok aránya. 

  

b) 1938-ban betiltották a szociáldemokraták lapját, a Népszavát.  
 

  

c) A felsőház törvénykezdeményezési joggal rendelkezett, de 
vétójoggal nem. 

  

d) Az 1927-ben létrehozott felsőháznak tagjai lehettek a Habsburg-
Lotaringiai család Magyarországon élő tagjai. 

  

e) A Debrecenben összeült (1944. XII.) Ideiglenes Kormány tagjai 
közül között a kisgazdák száma volt a legnagyobb. 

  

f) A földreformrendelet (1945. március) ekkor még érintetlenül hagyta 
az egyházi birtokok nagy részét. 

  

g) A „B-listázás” azt jelentette, hogy 1945-ben egyéni és listás 
jelöltekre is lehetett szavazni. 

  

 
 
 
 
XV. FELELETVÁLASZTÁS  
 
Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont) 
 
a) Állapítsa meg a helyes sorrendet az alábbi országok között a szavazásra jogosultak 
arányát tekintve! A nagyobb százaléktól haladjon a kisebb felé! 
 
1. Svájc, Belgium, Magyarország 
2. Belgium, Magyarország, Svájc 
3. Belgium, Svájc, Magyarország 
 
b) Melyik a helyes állítás a szociáldemokraták két világháború közötti parlamentáris 
képviseletet illetően? 
 
1. folyamatosan csökkent 
2. stagnált (nem változott) 
3. folyamatosan növekedett 
 
 
 

7 pont 
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c) Melyik párt (pártok) programja alapján adták ki 1945 márciusában a földreform-
rendeletet? Karikázza be! 
 
1. közös kommunista-szociáldemokrata program alapján 
2. kisgazda tervezet alapján 
3. A Nemzeti Parasztpárt programja alapján 
 
d) Romsics Ignác szerint melyik politikai felfogás jellemzi a leginkább Bethlen Istvánt? 
 
1. legszívesebben a rendi országgyűlés jogkörét állította volna vissza 
2. a „fontolva haladás” célkitűzése jellemezte 
3. a szabadságjogok kiterjesztéséért szállt síkra 
 
e) Kiknek a neve merült fel köztársasági elnök-jelöltként 1946-ban? 
 
1. Rákosi Mátyás, Károlyi Mihály, Nagy Ferenc 
2. Tildy Zoltán, Varga Béla, Veres Péter 
3. Károlyi Mihály, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc 
 
f) Melyik állítás igaz az 1945-ös parlamenti választások következményeit illetően? 
 
1. a kommunisták és a szociáldemokraták alakítottak kormányt 
2. nagykoalíció jött létre 
3. kisgazdapárti kabinet alakult 
 
 
 
 
 
XVI. OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK  
 
Válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 
a) Miért léptetett életbe új választójogot a Bethlen-kormány 1922-ben? 
………………………………………………….……………………………………………… 
 
b) Milyen okokra vezethető vissza, hogy 1938-ban teljes mértékben visszaállították a 
titkos szavazást a választásokon? (2 elemet írjon!) 
………………………………………………….……………………………………………… 
 
c) Mi lett a politikai következménye annak, hogy a „budaörsi csatában” 
megakadályozták a királypuccsot? 
………………………………………………….……………………………………………… 
 
d) Miért buktatták meg – kormánypárti konzervatívok és ellenzékiek összefogva – 
Imrédy Bélát? 
………………………………………………….……………………………………………… 

6 pont 
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e) Miért nem vettek részt 1945 tavaszán az Ideiglenes Kormány által felállított csapatok 
a németek elleni hadműveletekben? 
………………………………………………….……………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
XVII. TARTALOMRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK  
 
Válaszoljon a kormányzó jogkörével kapcsolatos kérdésekre! (Elemenként 1 pont, 
összesen 6 pont) 
 
a) az 1920-as törvények értelmében 
 
1. Hány alkalommal küldhette vissza a kormányzó a törvényjavaslatot? 
……………………………………………… 
2. Mennyi időre napolhatta el az országgyűlést?  
……………………………………………… 
3. Mi volt a teendő az országgyűlés feloszlatása esetén?  
………………………………………………….……………………………………………… 
 
b) az 1930-as években hozott törvénymódosítások értelmében 
 
1. Hány alkalommal küldhette vissza a kormányzó a törvényjavaslatot? 
……………………………………………… 
2. Volt-e ajánlási joga a kormányzónak az utód személyét illetően?   
……………………………………………… 
3. Milyen esetben lehetett a kormányzót felelősségre vonni?  
……………………………………………… 
 
         
  
XVIII. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS  
 
Egészítse ki a szöveget! (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 
 
A Szociáldemokrata Párt sorainak szétzilálásával, majd önállóságának megszüntetésével 

párhuzamosan zajlott a többi párt felszámolása és a kormányzati posztok újraelosztása. A sort 

a Magyar Függetlenségi Párttal kezdték. Bebörtönzésétől tartva a párt vezetője, 

…………..………………(a) elhagyta az országot. ………………..(b) belügyminiszter ezt 

követően feloszlatta a pártot. A  ………………………..(c), amely a koalíción belül 

5 pont 
 

 

6 pont 
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szállhatott volna szembe a kommunista politikával, 1947 nyarától, Nagy Ferenc távozása óta a 

szegényparaszti hátterű, radikális, és gyakori italozásai miatt könnyen 

irányítható……………………………..(d) befolyása alatt állt. …………………(e)helyébe a 

mindenre rábólintó …………………………..(f)Árpádot ültették. A koalíció tehát 

látszatkoalícióvá vált, a parlament pedig ellenzéki véleményektől mentes látszatparlamentté.   

  
 

 6 pont 
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PONTÖSSZESÍTŐ I. 
SZAKTANÁR TÖLTI KI! 

 
Kérdés 
száma 

Kérdés anyaga Adható 
pont 

Elért pont Felüljavítás 

I. FORRÁSFELISMERÉS 3  
 

 

II. KRONOLÓGIA 
 

5   

III. FORRÁSELEMZÉS 
 

5  
 

 

IV. RENDISÉG 
 

5  
 

 

V. STÍLUSFELISMERÉS 
 

5  
 

 

VI. GAZDASÁGTÖRTÉNET 6  
 

 

VII. TÉRKÉPÉRTELMEZÉS  
 

5  
 

 

VIII. SZÖVEGÉRTELMEZÉS 6  
 

 

IX. FORRÁSELEMZÉS/ 
SZEMÉLYAZONOSÍTÁS 
 

7/5  
 

 

X. FORRÁSFELISMERÉS/ 
FOGALOMMAGYARÁZAT 
 

8/5   

XI. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS/ 
SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS 

6/8  
 

 

XII. KORMÁNYZATTÖRTÉNETI 
FOGALMAK/ 
FORRÁSELEMZÉS 

4/6  
 

 

XIII. FORRÁSELEMZÉS 
 

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 

XIV. Igaz- Hamis  10  
XV. Egyetemek 2  
XVI. Krónikaírók, történeti 

művek 
6  

XVII. Feleletválasztás  6  
XVIII. Fogalomismeret  4  
XIX. Párosítás  2  

XIV-XIX.            Összesen 30  
 

A MÁSODIK TÉMÁT VÁLASZTÓK 
Kérdés  
Száma 

Kérdés anyaga Adható 
pont 

Elért 
pont 

XIV. Igaz-Hamis  6  
XV. Fogalommagyarázat 6  
XVI. Párosítás 6  
XVII. Történelmi 

személyiségek 
5  

XVIII Tartalomra vonatkozó 
kérdések 

7  

XIV. – XVIII. Összesen 30  
 

A HARMADIK TÉMÁT VÁLASZTÓK 
Kérdés  
száma 

Kérdés anyaga Adható 
pont 

Elért 
pont 

XIV. Igaz – Hamis  7  
XV. Feleletválasztás  6  
XVI. Ok-okozati 

összefüggések 
5  

XVII. Tartalomra vonatkozó 
kérdések  

6  

XVIII. Szövegkiegészítés 6  
XIV. – XVIII. Összesen 30  

 
 Mindösszesen  

 
  

 
 
…………………………………    ..………………………….. 
        versenybizottsági tag            versenybizottsági tag  


