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Történelem OKTV 2009/2010 1. forduló 

Megoldások 
 
I. (Elemenként 0,5 pont, összesen 7,5 pont.) 
 
Helyszín Év A szembenálló hadseregek vezetői 

 
a) Marathón Kr. e. 490 1. Miltiadész 

2. (I.) Dareiosz 
b) Thermopülai 
(-szoros) 

Kr. e. 480 1. Leonidász 
2. Xerxész 

c) Zama Kr. e. 202 1. (Cornelius) Scipio (Africanus) 
2. Hannibal 

d) Szalamisz Kr. e. 480 1. Themisztoklész 
2. Xerxész 

e) Actium 
 

Kr. e. 31 1. Octavius/Octavianus/Augustus 
2. Antonius 

 
II. (Elemenként 0,5 pont, összesen 2,5 pont.) 
 
a) hűségesküt/hűbéri esküt 
b) 1. senior/hűbérúr, 2. vazallus/hűbéres (a két válasz felcserélhető) 
c) hűbérbirtokkal/feudummal/benefíciummal 
d) a Francia Királyságból 
 
III. (Összesen 4 pont.) 
 
a) invesztitura-küzdelem vagy invesztitúra-háború(k) (0,5 pont) 
b) 1. IV. Henrik, 2. VII. Gergely (A két válasz felcserélhető.)(Elemenként 0,5 pont, összesen 1 
pont.) 
c) IV. Henrikre egyházi átkot mondott a pápa vagy kiközösítette. (0,5 pont) 
d) A Canossa-járásra vagy vezekelnie kellett a feloldozásért. (Más hasonló tartalmú jó válasz 
is elfogadható.)(1 pont) 
e) (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
 

Dokumentum 
A: Dictatus Papae 
 
B: wormsi konkordátum 
 
 
 
IV. (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 
 
a) barokk 
Az eltérő elem betűjele: A. Stílusa: reneszánsz. 
b) gótikus 
Az eltérő elem betűjele: D. Stílusa: román. 
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V. (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.) 
 
a) 
A, Amerika felfedezése/Kolumbusz partraszállása  1492 
B, a crécy csata/ a százéves háború    1346 vagy 1337(1339)-1453 
C, Konstantinápoly/Bizánc bevétele   
D, Jan Hus/Husz (János) megégetése   1415 
 
b) 
B és C vagy a B és D 
 
VI. (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 
 
a) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 1 
 
VII. (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.) 
 
a) Hunyadi János 
b) A hosszú vagy téli hadjárat, 1443/1444 
B, rigómezei csata, 1448 
C, Nándorfehérvár ostroma vagy nándorfehérvári diadal, 1456 
D, várnai csata, 1444 
c) Jagelló 
 
VIII. (Elemenként 0,5 pont, indoklás 1 pont, összesen 6 pont.) 
 
a)  1. szerbek vagy rácok 

2. cigányság vagy romák 
3. zsidóság 
4. románság vagy oláhok 
5. kunok 

 

 
 
 
 
 

5. 

4. 

1. 
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b) Kivétel: a 2. és a 3. csoport 
Mert életmódjuk (vándorlás, esetleg kirekesztés) miatt nem kötődnek egy-egy adott régióhoz. 
(1 pont) (Más, hasonló indoklás is elfogadható.) 
 
IX. ( Összesen 6 pont.) 
 
a)  
A, Várad (0,5 pont)   
B, Zsitvatorok, 1606 (elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) 
C, Karlóca, 1699 (elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) 
b)   
1. Zsitvatorok (0,5 pont) 
2. Várad (0,5 pont) 
3. Karlóca (0,5 pont) 
c)  
1. diplomáciai: pl. Franciaország semleges maradt/XIV. Lajos nem támadta „hátba” 
Habsburgokat vagy  XI. Ince pápa széleskörű, tartós nemzetközi összefogást tudott létrehozni 
(1 pont) 
 2. katonai: pl. a Szent Liga erőfölényben volt vagy haditechnikailag fejlettebb volt vagy 
reguláris seregeik vezetése, kiképzettsége korszerűbb volt a töröknél (Más, hasonló, helyes 
indoklás is elfogadható.)(1 pont) 

 
 

Feladatok a rendes érettségi vizsga évét 
közvetlenül  megelőző évfolyam tanulói részére 

 
 
X. (Összesen 6 pont.) 
 

a) Bécs (0,5 pont) 
b) (III.) Sobieski János (1 pont) 
c) Az oszmán (török) haderőnek a Balkánról fel kellett vonulnia Bécsig vagy 

szeptemberre ért oda a felmentő sereg. (Hasonló értelmű, más jó válasz is 
elfogadható.) (1 pont) 

d) Kara Musztafa (0,5 pont) 
e) a szultán megölette (Hasonló értelmű, más jó válasz is elfogadható.) ( 1 pont) 
f) Thököly Imre vagy Apafi Mihály (Más jó válasz is elfogadható.) (1 pont) 
g) pl. I. (Habsburg) Lipót, Badeni Lajos, Lotharingiai Károly, II. Miksa Emánuel 

(Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
 
XI. (Összesen 8 pont.) 
 

a) I. (Nagy) Péter (0,5 pont) 
b) Megtiltotta a hosszú kaftán viselését vagy levágatta a férfiak hosszú köpenyének alját. 

(0,5 pont) 
c) Nyugati szokások meghonosítása vagy közeledés nyugathoz. (Hasonló értelmű, más jó 

válasz is elfogadható.) (1 pont) 
d) Szentpétervár vagy Pétervár (0,5 pont) 
e) Svédországtól (0,5 pont) 
f) Oszmán Birodalom vagy Török Birodalom vagy Oszmán-török Birodalom (1 pont) 
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g) XII. Károly (1 pont) 
h) Poltava (1709) (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
i) II. Rákóczi Ferenc (1 pont) 
j) XIV. Lajos (0,5 pont) 
k) barokk (0,5 pont) 

 
XII. (Összesen 7 pont.) 
 

a) ridegtartás vagy külterjes gazdálkodás (1 pont) 
b) a török kor vagy a török hadjáratok vagy a török uralom (1 pont) 
c) vámrendelet (1 pont) 
d) Mária Terézia, 1754 (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
e) manufaktúrát (1 pont) 
f) Pozitív hatás, hogy a mezőgazdaság (és az élelmiszeripar) fejlődött, viszont az ipar (a 

könnyű- és a nehézipar) nem tudta tartani a versenyt az osztrák és a cseh iparral  vagy 
      Magyarország és a birodalom többi tartományának munkamegosztása miatt a hazai    

mezőgazdaság, az élelmiszer- és a kitermelőipar fejlődött, de nem alakult ki jelentős 
magyar könnyűipar. (Hasonló értelmű, más jó válasz is elfogadható.) (Helyes 
megállapításonként 1 pont összesen 2  pont. Fél pont nem adható.) 

 
 
XIII. (Összesen 9 pont.) 
 

a) bírói vagy igazságszolgáltatási (0,5 pont) 
b) végrehajtó (0,5 pont) 
c) törvényhozó (0,5 pont) 
d) Legfelső Bíróság (0,5 pont) 
e) elnök (0,5 pont) 
f) Kongresszus (0,5 pont) 
g) Szenátus (0,5 pont) 
h) Képviselőház (0,5 pont) (A g) és a h) pont felcserélhető.) 
i) pl. indiánok, rabszolgák, nők, 25 év alattiak vagy nem nagykorúak, 7 éven belüli 

bevándorlók (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) (Hasonló értelmű, más jó válasz 
is elfogadható.) 

j) A szavazók által választott személy, aki a nevükben szavaz pl. az elnökre. (1 pont) 
(Hasonló értelmű, más jó válasz is elfogadható.) 

k) Minden állam 2 szenátort választ. (0,5 pont) 
l) Az államok lakosságszámuknak megfelelően választják a Képviselőház tagjait vagy az  

I:2.§-ból idézett szöveg. (0,5 pont) 
m) (1 pont) (Fél pont nem adható.) 

 
1. Jognyilatkozat 
2. Amerikai Egyesült Államok alkotmánya 
3. Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 

 
 

n) (George) Washington (1 pont) 
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Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam  
tanulói részére 

 
 
X. (Összesen 6 pont.) 
 
a) krími háború (1 pont) 
b) 1856, Párizs (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
c) Oroszország (1 pont) 
d) Gapon (1 pont) 
e) 1905-ös polgári forradalom/véres vasárnap (1 pont) 
f) II. Miklós (1 pont) 
 
XI. (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 
 
a)  A-4 

 B-5 
 C-1 
 D-3 

a 2. sehová nem illik 
b) Viktória vagy II. Vilmos vagy II. Miklós  
 
XII. (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 
a) 4 
b) 1 
c) 2 
A 3. sehová nem illik.  
d) (alkotmányos) királyság  
e) Mert az uralkodó nem tartózkodott az országban vagy a magyar külpolitikai törekvések 
bécsi képviselete miatt. (Hasonló értelmű, más jó válasz is elfogadható.)  
 
XIII. (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 
a) 3, 1, 2 (Fél pont nem adható.) 
b) februári pátens 
c) Húsvéti cikk 
d) passzív ellenállás 
 
XIV. (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 
a) Nem (1 pont), a tudósító elhallgatja, hogy a német előrenyomulást megállították az antant 
csapatok, Párizs elfoglalásának reménye szertefoszlott. (1 pont) (Hasonló értelmű, más jó 
válasz is elfogadható.)  
b) Schlieffen-terv vagy villámháborús terv 
c) Németországnak állóháborúra kellett berendezkednie vagy Németországnak fel kellett 
adnia a villámháborús elképzeléseket vagy Németországnak csapatokat kellett küldenie a 
keleti frontra az oroszok feltartóztatása céljából. (Hasonló értelmű, más jó válasz is 
elfogadható.)  
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XV. (Összesen 5 pont.) 
 
a) Ha mind az öt betű helyes a sorrendben, 2 pont, ha három betű helyes, 1 pont. Egy vagy két 
jó helyre írt betűre nem adható pont! (2 pont) 

Időrend Képek betűjele 
1. D 
2. A 
3. E 
4. B 
5. C 

 
b) (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 
A szöveg száma A kép betűjele 

6. C 
7. A 
8. B 

 
XVI. (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 
 
a) 
 

Horthy Miklós Bethlen István Károlyi Mihály Teleki Pál 
          +            -          + 

 
b) 
 

Ferenc József Masaryk Tisza István Clemenceau 
          -            +           - 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK - MEGOLDÁSOK 
 

I. téma: Egy magyarországi vár és birtokosai a középkorban 
 
XIV. IGAZ-HAMIS (Elemenként 1 pont, összesen 9 pont.) 
 

a) hamis 
b) igaz 
c) igaz 
d) igaz 
e) hamis 
f) igaz 
g) igaz 
h) hamis 
i) hamis 

 
XV. FORDÍTÁS (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 
 

a) vár 
b) örök jogon 
c) vármegye 
d) mester 

 
(Más hasonló értelmű, helyes válasz is elfogadható.) 
 
XVI. PÁROSÍTÁS (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.) 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
a b d g c a e f 
 
XVII. FOGALOMMAGYARÁZAT (1 pont) 
 
A fiúágon megüresedett vagyonok lefoglalása. (Más hasonló értelmű, helyes válasz is 
elfogadható.) 
 
XVIII. VÁRAK KEZELŐI (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 

a) (erdélyi) vajda  
b) (horvát, szlavón) bán 
c) macsói bán 
d) országbíró 

 
XIX. TÁRSADALMI RÉTEGEK (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 

a) magister 
b) magnificus 
c) egregius 
d) veri barones regni 
e) barones solo nomine 
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XX. FELELETVÁLASZTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 

a) II. András 
b) hűtlenség 
c) Buda 
d) veje, Habsburg Albert 
e) I. Ferenc 

 
 
 

II. téma: Államelméleti irodalom és a fejedelmi hatalom dicsőítése a kora újkori 
Magyarországon 

 
 
XIV. IGAZ-HAMIS  (Elemenként 1 pont, összesen 9 pont.) 
 

a) hamis 
b) igaz 
c) hamis 
d) hamis 
e) igaz 
f) igaz 
g) hamis 
h) hamis 
i) hamis 

 
XV. PÁROSÍTÁS (Összesen 5 pont.) 
 
Elemenként 0,5 pont. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
g h f c d a e b 
 
i) a lipsiusi erénynek/virtusnak vagy a lipsiusi jóságos cselekedetnek  (Más hasonló értelmű, 
helyes válasz is elfogadható.)(1 pont) 
 
XVI. MŰFAJ – STÍLUS (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 
 

a) buzdító levél 
b) ellentétek szembeállítása (és halmozása) 
c) (pregnánsan) rövid kifejezések, elegáns stílus 

 
XVII. IDÉZETEK (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 

a) A) (Justus) Lipsius, B) (Carolus) Langhius 
b) németalföldi szabadságharc vagy németalföldi polgárháború (forradalom) 
c) C) (Antonio) Guevara, D) Marco Aurelio con el relox de principes vagy Horologium 

Principum vagy (A) Fejedelmeknek serkentő órája 
 
 
XVIII. SZEMÉLYEK (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

 
a) Bethlen István 
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b) (Eperjesi) Madarász György 
c) (Pataki) Fésüs János 
d) Vetéssi István 

 
XIX. FELELETVÁLASZTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 

a) Básta 
b) Bocskai Istvánt 
c) Kátai Mihály kancellár mérgezte meg 
d) Kassán 

 
 

III. téma: Nők a magyar közéletben (1867-1945) 
 
XIV. IGAZ-HAMIS (Elemenként 1 pont, összesen 9 pont.) 
 

a) igaz 
b) igaz 
c)  igaz 
d)  hamis 
e) igaz 
f) igaz 
g)  hamis 
h) igaz 
i)  hamis 

 
XV. PÁROSÍTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 

 
1. 2. 3. 4. 5. 
c d b e a 
 
XVI. ELSŐK (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 

a) Hugonnai Vilma 
b) Blaha Lujza 
c) Slachta Margit 
d) Rákosi Jenő 

 
XVII. FOGALOMMAGYARÁZAT (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 
 

a) fiúk és lányok együttes oktatása 
b) a nők jogainak kivívása 
c) a Rerum novarum kezdetű pápai enciklika (körlevél) hatására kibontakozó keresztény 

politika a munkások, a szegények támogatására 
(Más hasonló értelmű, helyes válasz is elfogadható.) 
 
 
 
XVIII. IDÉZETEK  (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 
 

a) Ady Endre 
b) Blaha Lujzáról vagy Blahánéról 
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c) Slachta Margit 
d) Az 1947-es (párizsi) békéről 
e) Horthyné vagy Horthy Miklósné vagy Purgly Magdolna 
f) Horthy István vagy Horthy Miklós (Ha az e) pontban leírta a Horthy vezetéknevet, 

akkor elég a keresztnév feltüntetése is.) 
 
XIX. FELELETVÁLASZTÁS  (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 
 

a) spanyolnátha 
b) kalapszalont nyitott 
c) Károlyi Mihály 
d) 1896-ban 
e) Reindl Ludovika 
f) Veres Pálné 

 
 
 
 
 


