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MEGOLDÁSOK 

I. FORRÁSFELISMERÉS (Elemenként 0,5 pont összesen 3 pont) 
a) Sulla  
b) Marius 
c) Octavianus/Augustus 
d) Pompeius  
e) Caius Gracchus 
f) Iulius Caesar 
 
II. KRONOLÓGIA (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 
Időrend 1. 2. 3. 4. 5. 

Betűjelek e d a b c 
 
III. FORRÁSELEMZÉS (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.) 
 

A csoportosítás szempontjai Az idézetek számai 
Az iszlám „5 pillére” 2, 5, 7, 8, 9 
Végítélet 3, 4, 10 
Az ábrázolás tilalma 6 
A szigorú monoteizmus kijelentése 1, ( a 9-es itt is elfogadható) 
A feladat pontozásánál a 9-est csak az egyik helyen lehet elfogadni! 
 
IV. RENDISÉG (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 
a) Lordok Háza 
b) a grófságok 
c) kettő 
d) a parasztság vagy jobbágyság 
e) Pl.: érdekeit megjeleníteni képes, azonos jogú, azonos érdekű társadalmi csoport  
Más, hasonló jó válasz is elfogadható!  
Az a.) és b.) válasznál angol nyelvű válasz is elfogadható! 
 
V. STÍLUSFELISMERÉS (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.) 
 
Stílus A képek száma 
Román stílus a, d, h (0,5-0,5, össz. 1,5 pont) 
Gótikus stílus b, c, e (0,5-0,5, össz. 1,5 pont) 
1. Reneszánsz stílus (0,5 pont) f (0,5 pont) 
2. Barokk stílus (0,5 pont) g (0,5 pont) 
 

VI. GAZDASÁGTÖRTÉNET (Összesen 6 pont) 
a) 1.) Pl. Itália, Dél-Németország, Lengyelország (közülük egy, 0,5 pont)  2.) hajó (0,5 pont) 
b) 1.) nemesség (0,5 pont)   2.) vámmentesség (0,5 pont) 
c) emelt mennyiségű robotra kényszerítették a jobbágyokat (0,5 pont) 
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d) Pl.: nemcsak a magyar, hanem a török földesúrnak is adózott vagy „kettős adózás 
rendszere” (0,5 pont) 
e) szürkemarha, bor (tokaji) (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) 
f) Pl.: az európai munkamegosztás átalakulása, az agrárolló kinyílása, mezőgazdasági 
konjunktúra, az árforradalom. (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont) 

VII. TÉRKÉPELEMZÉS (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont) 
a)  vasvári béke 
b) szentgotthárdi csata után 
c) török 
d) vilajet/pasalik 
e) Pl.: mert nem űzték ki az országból a törököt vagy fennmaradt az ország megosztottsága, 
három részre szakadása vagy a török megszállás Más, hasonló jó válasz is elfogadható! 
 
 
VIII. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont) 
 
a) horvátok     b) románok       c) szlovének d) szlovákok      e) szerbek 
 
f) a román 
 

 
Feladatok a rendes érettségi vizsga évét  

közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére 
 
 
IX. FORRÁSELEMZÉS (Összesen 7 pont) 

 
a) kolozsvári: református vagy kálvinista (1 pont) 
szebeni: evangélikus vagy lutheránus (1 pont) 
b) (római) katolikus, unitárius (szentháromságtagadó, antitrinitárius) (Elemenként 0,5 pont, 
összesen 1 pont.) 
c) vallás (1 pont) 
d) Torda (1 pont) 
e) magyar (nemesek), székely (előkelők, lófők), szász (patríciusok, polgárok) (Csak a három 
helyes szó esetén jár az 1 pont. 0,5 pont nem adható.) 
f) 1437, Kápolna (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 

 
X. FORRÁSFELISMERÉS (Összesen 8 pont) 
 
a) Thököly (1 pont) 
b) Pl.: mert a törökös párthoz tartoztak vagy mert a török kiűzése idején török oldalon álltak 
vagy mert a szultán királyi címet adott Thökölynek (1 pont) 
c) Ok:  pl. vallási sérelmek vagy végváriak elbocsátása vagy uralkodói abszolutizmus vagy a 
Wesselényi-összeesküvés vezetőinek kivégzése (0,5 pont)      
 Cél: pl. országegyesítés vagy rendi jogok biztosítása vagy vallásszabadság biztosítása vagy 
abszolutizmus megszüntetése (0,5 pont) 
 Feltétel: pl. kurucok csatlakozása vagy török szövetség vagy Thököly és Apafi Mihály 
kapcsolatai (0,5 pont) 
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 Következmény: pl. a felkelés felszámolása vagy Thököly száműzetése vagy abszolutizmus 
folytatása (0,5 pont) 
(Más hasonló értelmű válasz is elfogadható.) 
d) Wesselényi-összeesküvés (1 pont) 
e) Pl.: mert főnemeseket/országos főméltóságokat végeztettek ki (1 pont) 
f) Ok:  I. Lipót abszolutizmusa vagy Zrínyi Miklós rejtélyes halála vagy  protestánsok 
sérelmei vagy a török kiűzésének elmaradása (0,5 pont)     
   Cél: rendi jogok biztosítása vagy nádor kinevezése vagy vallásszabadság biztosítása vagy a 
török kiűzése (0,5 pont)      
   Feltétel: főnemesek kivégzése vagy rendi jogok mellőzése vagy abszolutizmus folytatása 
vagy Thököly-felkelés (0,5 pont) 
   Következmény: főnemesek kivégzése vagy rendi jogok mellőzése vagy abszolutizmus 
folytatása vagy Thököly-felkelés (0,5 pont) 
(Más hasonló értelmű válasz is elfogadható.) 
 
XI. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS (Összesen 6 pont) 

 
a) 1643-1715 (1 pont) 
b) Mazarin (1 pont) 
c) és d) vámok vagy merkantilista gazdaságpolitika vagy gyarmatosítás vagy királyi 
monopóliumok vagy királyi manufaktúrák (bármely 2 elem 0,5-0,5 pont, összesen 1 pont 
Bármely más hasonló értelmű válasz is elfogadható !) 
e) taláros nemesség (1 pont) 
f) intendánsok (1 pont) 
g) zsoldoshadsereg vagy reguláris hadsereg (0,5 pont) 
h) (római) katolikus vagy gallikán egyház (0,5 pont) 
 
XII. KORMÁNYZATTÖRTÉNETI FOGALMAK (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont) 

 
a) Helytartótanács 
b) (Magyar) Kamara 
c) Kancellária 
d) Királyi Tábla vagy Hétszemélyes Tábla 
 
XIII. FORRÁSELEMZÉS – Ratio Educationis (Összesen 5 pont) 
 
a) egyetem (0,5 pont) 
b) latin (0,5 pont) 
c) gimnázium / Scholae Grammaticae / új grammatikai iskola (0,5 pont) 
d) latin (0,5 pont) 
e) népiskola / népi iskola (0,5 pont) 
f) anyanyelv (0,5 pont) 
g) 1777 (1 pont) 
h) Pl.: Az állam az egyházi mellett létrehozta az állami iskolarendszert, és azt maga 
irányította. Más, hasonló tartalmú válasz is elfogadható. (1 pont) 
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Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam  
tanulói részére 

 
IX. SZEMÉLYAZONOSÍTÁS (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont) 
 
a) Perényi Zsigmond 
b) Teleki László 
c) Andrássy Gyula 
d) Klapka György 
e) Tisza Kálmán 
f) Esterházy Pál  
g) Kölcsey Ferenc 
h) Klapka György 
i) Klauzál Gábor 
j) Dessewffy József 
 
X. FOGALOMMAGYARÁZAT (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont) 
 
a) Übermensch 
b) pozitívizmus 
c) revizionizmus 
d) keresztényszocializmus  
e) parlamenti váltógazdaság 
 
 
XI. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (Összesen 8 pont) 
 
a) (Elemenként 0,5 pont) 
1. berlini  
2. angol (brit) 
3. 1878 
4. Bulgária 
5. Bosznia-Hercegovinát 
6. Románia 
 
b) (Elemenként 0,5 pont) 
1. tengerszorosok 
2. Görögország 

c)      Ok: a san stefanói béke vagy az európai egyensúly felborulásának veszélye vagy a 
nagyhatalmak balkáni térnyerése vagy az orosz előretörés megállítása vagy Nagy-Bulgária 
létrejöttének megakadályozása (1 pont) 

Feltétel: az orosz-török háború után a balkáni államok nem tudnak egyezségre jutni vagy az 
orosz törekvések kiváltják a nagyhatalmak együttműködését vagy a Török Birodalom 
meggyengülése (1 pont) 

Cél: a keleti kérdés rendezése vagy az európai egyensúly fenntartása vagy a törökök európai 
területeinek megtartása vagy Szerbia, Montenegro és Románia elismerése vagy a san stefanói 
béke felülvizsgálata (1 pont) 
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Következmény: a nagyhatalmi egyensúly még megmarad a Balkánon, az oroszok előretörését 
megakadályozzák vagy Bosznia-Hercegovinát okkupálja az Osztrák-Magyar Monarchia vagy 
Románia, Szerbia (Montenegro) függetlenségét elismerik vagy a Török Birodalom balkáni 
területeinek egy része megmarad vagy hamarosan újabb konfliktusok kezdődnek Macedónia 
és Bulgária vitás területei miatt (1 pont) 
(Más hasonló értelmű válasz is elfogadható.) 
 
XII. FORRÁSELEMZÉS I. (A kiegészítés 0,5 pont, a többi 1 pont, összesen 6 pont) 
 
a) Ideiglenes (0,5 pont) 
b) Alkotmányozó (0,5 pont) 
c).Pl.: az orosz szociáldemokraták Lenint követő, radikális irányzata vagy a később 
kommunistának nevezett párt. Más, hasonló jó válasz is elfogadható! 
d) Pl.: Keleti szláv katonák vagy szökött keleti szláv parasztokból a középkorban kialakult 
katonaréteg vagy Oroszországban és Ukrajnában élő népcsoport, eredetileg szabad katonai 
közösség. Más, hasonló jó válasz is elfogadható! 
e) 1917. augusztus 
f) németek elleni nyári támadásra 
g)  Az Ideiglenes Kormányt. 
 
XIII. FORRÁSELEMZÉS II. (A kiegészítés 0,5 pont, a többi 1 pont, összesen 6 pont) 
 
a) párizs(i) vagy  versailles- (i) (0,5 pont) 
b) román (0,5 pont) 
c) a népbiztosok tanácsának vagy a magyar tanácskormánynak  
d) felvidéki vagy az északi hadjárat 
e) a Tiszánál 
f) Pl.: semleges övezet vagy az a sáv, amely a magyar és a román csapatokat lett volna 
hivatott elválasztani. Más, hasonló jó válasz is elfogadható! 
g) a Felvidéket kiürítette 

SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK  

 I. téma: Mátyás-alak egy vagy több (tetszés szerint választott) XV-XVII. századi 
elbeszélő forrásban vagy politikai traktátusban 
 
XIV. IGAZ – HAMIS (Elemenként 1 pont, összesen 10 pont.) 
 
a) igaz 
b) hamis 
c) hamis 
d) igaz 
e) igaz 
f) igaz 
g) hamis 
h) igaz 
i) hamis 
j) igaz 
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XV. EGYETEMEK (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 
 
a) Pécs 
b) Óbuda 
c) Pozsony 
d) Bécs 
 
XVI. KRÓNIKAÍRÓK, TÖRTÉNETI MŰVEK (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 

 
a) Callimachus Experiens vagy (Filippo) Buonaccorsi 
b) (Antonio) Bonfini 
c) Dubnici krónika 
d) Budai krónika 
e) Thuróczy János vagy Thuróczy-krónika 
f) (Aurelio Lippo) Brandolini 
 
XVII. FELELETVÁLASZTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 

 
a) Vitéz János 
b) Drági Tamás 
c) Budai krónika 
d) Giovanni Dalmata 
e) 2000-2500 
f) kb. 170 
 
XVIII. FOGALOMISMERET (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

 
a) contubernium: humanista baráti társaság (Esztergomban). 
b) skarlátfuttatás: Bécsben évente kétszer rendezett lóverseny, ahol a győztes díja 2 vég 

skarlát posztó volt. 
c) főkegyúri jog: a főpapi méltóságok betöltési joga. (Mátyás is elérte, hogy a magyar király 

jelölhet személyeket, akiket a pápa nevez ki.) 
d) kommendátori rendszer: (a bencések, ciszterciták, premontreiek – monasztikus rendek – 

esetében) a szerzetesi konvent által választott apát helyett renden kívüli személyek (akár 
világiak) vették át a monostor irányítását (és élvezték bevételeit). 

 
XIX. PÁROSÍTÁS (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 

 
Ernuszt János Vitéz János Bátori István Beckensloer János 

c b a d 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 
 
II. téma: Nemzeti emlékezés és nemzeti kegyelet 1849-1914 (ünnepségek, temetések, 
nemzeti évfordulók) 

XIV. IGAZ-HAMIS (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont) 
 
a) igaz 
b) hamis 
c) hamis 
d) igaz 
e) hamis 
f) igaz 

XV. FOGALOMMAGYARÁZAT (6 pont) 
 
a) Az 1905-06-os években arisztokrata, nemzeti érzelmű hölgyek által szervezett „védegylet” 
a magyar ipar pártolására. 
b) Az „egy politikai nemzet fogalma”, melynek lényege, hogy Magyarországon politikai 
értelemben csak a magyar nemzet létezik, aki tehát országos szinten politizálni akar, annak 
kvázi „magyarrá kell lennie”. A magyar nacionalizmusnak ezt a vonását az ünnepségek csak 
erősítették. 
c) A Bach-korszak elején az Alföld egyes tájain a paraszti szóhasználatban a „politizálni”-t 
jelentette. 
d) „Esernyős forradalom”. Német, némiképp dehonesztáló kifejezés az 1848. március 15-én 
történtekre. 
e) A dualizmus- kori hatalom március 15-éhez való viszonyát fejezi ki: „Sem beilleszteni, 
sem eltávolítani”. 
f) Mindenfajta politikai kötöttségek, ideológiai máz nélkül a nemzeti ünnepet megülő 
„ünneplő ember”. (Egyéb, hasonló értelmű megoldások is elfogadhatóak!) 
 

XVI. PÁROSÍTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont) 
 
a) Szabó Ervin 
b) Vázsonyi Vilmos 
c) Bartók Béla 
d) Landler Jenő 
e) Szekfű Gyula 
f) Jászi Oszkár 
 

XVII. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont) 
 
a) Joghallgató, az 1860. március 15-ikei, a ’48-as mártírok emlékére rendezett istentisztelet, 
illetve az ezt követő temetői menet résztvevője, aki a karhatalom sortüzének áldozata lett. 
b) Komárom tüzérparancsnoka, a Kossuth által mozgatott 1851-es konspiráció vezéralakja. 
c) Emigráns lengyel, akinek konföderációs nézetei Klapka közvetítésével hatással voltak 
Kossuth alkotmányterveire. 
d) Az 1853-as, Ferenc József elleni Libényi- merénylet egyik meghiúsítója. 
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e) Volt Somogy megyei kormánybiztos, aki a szabadságharc bukása után az aktív ellenállást 
választva szabadcsapatot szervezett. 
 

XVIII. TARTALOMRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK (Összesen 7 pont) 
a) 1927-től 
b) egy „Jézus az olajfák hegyén” képet és egy keresztet tartalmazó „házioltárban” 
c) április 11-ike 
d) „a magyarok Mózese” 
e) Az új vasútvonalak átadásai. 
f) 1851: Wesselényi Miklós 
    1855: Vörösmarty Mihály 
 
 

SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 
 

III. téma: Helyhatósági és országos választások lakóhelyemen 1920-1947 között 
 
XIV. IGAZ-HAMIS (Elemenként 1 pont, összesen 7 pont)  

 
a) igaz 
b) hamis 
c) igaz 
d) igaz 
e) hamis 
f)  hamis 
g) hamis 
 
XV. FELELETVÁLASZTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont) 
 
a) 2 
b) 1 
c) 3 
d) 2 
e) 3 
f)  2 
 
XVI. OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont) 
 
a) szűkíteni akarták a választójogot vagy Bethlen István tartott a „tömegdemokráciától” 
b) (jobb- és baloldali) ellenzékiek követelése, illetve Németország nyomása (a két elemért jár 
1 pont) 
c) trónfosztás 
d) a kormányzati rendszer antiparlamentáris átalakítását tervezte vagy megelégelték a bel- és 
külpolitikai jobbratolódást 
e) a  Szovjetunió nem igényelte 
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XVII. Tartalomra vonatkozó kérdések (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 
 
A kormányzó jogköre 
 
a) 
1. 1 alkalommal  2. 30 nap  3. új választások kiírása 
 
b) 
1.  2 alkalommal  2. igen  3. semmilyen esetben 
 
XVIII. SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont) 
 
a) Pfeiffer (Zoltán)  
b) Rajk (László ) 
c) Kisgazdapárt  
d) Dobi (István)  
e) Tildy (Zoltán) 
f) Szakasits (Árpád) 


