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TÖRTÉNELEM 

 
FELADATLAP  

 
Munkaidő: 180 perc 
Elérhető pontszám: 100 pont 
 
ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 
tartalmazó részt 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. 
 

A VERSENYZŐ ADATAI 
A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:      igen      nem  

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

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

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

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

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

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

 

Összes pontszám: ……………………… 
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KÖZÖS FELADATOK 

 
I. Töltse ki a görög és a római történelem párhuzamos, hasonló eseményeire vonatkozó 
táblázatot a hiányzó évszámokkal és a kapcsolódó források betűjelével! (Elemenként 0,5 
pont, összesen 6 pont.) 
 
 
A) „[…] először csak az egy sztadionos futást rendezték meg, s ennek első győztese az éliszi 
Koroibosz volt.” (Pauszaniasz: Hellász leírása) 
 
B) „[…] halálbüntetéssel sújtották a legcsekélyebb bűncselekményeket is. Így a 
munkakerülők, a zöldség- és gyümölcstolvajok ugyanolyan büntetést szenvedtek el, mint a 
templomrablók és a gyilkosok. Később sokszor idézték Démadész bírálatát, hogy […] nem 
tintával, hanem vérrel írta […].” (Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok) 
 
C) „[…] már magáénak érezte a győzelmet, mert hat víjjogó keselyű jelent meg az égen, de 
ekkor […] felé tizenkét sas szállt, s így őt illette meg a király méltóság.” (monda, Száray 
Miklós:  Történelem III. ) 
 
D) „Miután […] teljhatalmat kapott, a népet egyszer s mindenkorra felszabadította […]. 
[…]mind a magánosokkal, mind az állammal szemben fennálló adósságokat eltörölte, amit 
szeiszakhteiának, teherlerázásnak neveznek […].” (Arisztotelész) 
 
E) „VIII.2. Ha valaki másnak tagját töri, és az nem egyezik ki vele, hasonló büntetés érje.” 
(korabeli dokumentumrészlet, Száray Miklós: Történelem III. ) 
 
F) „[…] Lex Poetilia Papiria kimondta, hogy az adós a hitelezőjével szemben személyében 
nem felelős, hanem csak a vagyonával.”  (dokumentumrészlet) 
 
 

Esemény Görög történelem 

 

Római történelem 

1. időszámítás 

kezdete 

Időpontja 

a)………... 

Forrás betűjele 

b)…….. 

Időpontja 

c)………... 

Forrás betűjele 

d)…….. 

2. törvények 

írásba foglalása 

Időpontja 

e)………... 

Forrás betűjele 

f)…….. 

Időpontja 

g)………... 

Forrás betűjele 

h)…….. 

3. adósrabszolgaság 

eltörlése 

Időpontja 

i)………... 

Forrás betűjele 

j)…….. 

Időpontja 

k)………... 

Forrás betűjele 

l)…….. 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 pont 
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II. Válaszoljon a kora középkori gazdaságra vonatkozó kérdésekre! (Összesen 4 pont.) 
 
 
a) Nevezze meg a képen ábrázolt fogatolási eszközöket! (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 

pont.) 

 
Forrás: Száray Miklós: Történelem II. 
 
1) ……………………………. 2) ……………………………….. 
 
b) Állapítsa meg, hogy az 1. vagy a 2. eszköz segítségével hatékonyabb-e a munkavégzés! 
Indokolja állítását! (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Nevezze meg a képen található mezőgazdasági eszközt! (1 pont) 
………………………………………………… 
 

 
 
d) Miért vált hatékonyabbá a földművelés a c) pontban alkalmazott eszköz révén? (1 pont) 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

4 pont 
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III. Válaszoljon a Szent István-korabeli egyházszervezéssel kapcsolatos kérdésekre! 
(Összesen 6 pont.) 

  
Forrás: Száray Miklós: Történelem I. Munkafüzet 
 
b) Nevezze meg a térkép számokkal jelölt településeit! (Elemenként 1 pont) 

1) …………………………………………………… 

2) ………………………………………………….... 

3) …………………………………………………… 

c) Mi volt a jelentősége, hogy a pápa engedélyt adott az Esztergomi Érsekség 
alapítására? (1 pont) 
……………………………………………………………………………………………… 

d) Melyik országban alapítottak hazánkkal közel azonos időben érsekséget a térségben? 
(0,5 pont) 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
IV. Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Összesen 4 pont.) 
 
„A királynak a Zalán innen és túl lakó összes serviensei az összes bíráknak és másoknak, 
kikhez jelen oklevelünk eljut, üdvöt az úrban. Közönségteknek a tudomására kívánjuk hozni, 
hogy – mivel a mi vidékünkön a gonosz emberek, bűneiktől kifolyólag sok rosszat, 
jogtalanságot, kárt és sérelmes dolgokat követtek el, a hatalmasabbak közül is sokakat 
igazságtalanul elnyomtak, kik – távol lévén a bíráktól és sok más akadály miatt – a maguk 
igazát semmiképpen nem kereshették: urunk királyunktól alázatosan és áhítattal azt kértük, 
engedje meg nekünk, hogy mi magunk bíráskodhassunk […].” (Részletek a Zala megyei 
serviensek 1232-es okleveléből )Forrás:Száray Miklós: Történelem II. 

 
a) Melyik király adta ki az idézett oklevelet? (0,5 pont) ……………………………… 
 

Jel Magyarázat 
A) 
…………………. 
B) 
………………… 
C) 
………………… 

6 pont 
 

 

1

32

a) Írja be a térképjelek 
magyarázatát! 
(Elemenként 0,5 pont) 
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b) Nevezze meg, mely tisztségviselőket választhattak ezután a zalai serviensek? (1 pont) 
……………………………………………………………………………………………… 

c) Magyarázza meg a serviens fogalmát! (1 pont) 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
d) Húzza alá a felsoroltak közül, hogy mely tisztséget viselt a forrásban említett „gonosz 

ember”! (0,5 pont) 
bán   várjobbágy  püspök 

 
e) Nevezze meg azt a területi-közigazgatási szervezetet, amelynek a kialakulása ezzel az 

oklevéllel vette kezdetét! (1 pont) 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
V. Nevezze meg a címerek alapján a dinasztiákat, azonosítsa címerüket és írja a 
táblázatba az uralkodó családokhoz tartozó forrásidézetek számát! (Összesen 5 pont.) 
 

             
 A)   B)   C)   D) 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_c%C3%ADmere 
 
1) „9. És hogy ezutánra, főképpen az ország közönséges gyűlésein és ennek fontos 
tárgyalásain, senki a vallásügyet a közös tárgyalások késleltetésére és félbeszakítására, 
bármely szín és ürügy alatt büntetlenül napirendre ne hozhassa […].” (törvényrészlet) 
 
2) „A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki beleegyezik én magam nem 
ellenzem.” (mondabeli érseki üzenet) 
 
3) „Ezután a király, aki a sereg vonulásakor napokon keresztül állandóan fegyverzetében 
szokott lovagolni a katonák csapatai között, elindítván seregét, körülzárta [az itáliai] Canosa 
várát, és ostrommal elfoglalta. […] De itt, mikor fegyveresen igyekezett felmászni egy létrán, 
kődobásoktól súlyosan találva lezuhant a várárokba […]. Emiatt a bárók és lovagok szerfölött 
megszidták, hogy olyasmibe avatkozott, ami nem illik a királyi méltósághoz.” (Thuróczy 
János: A magyarok krónikája) 
 

4 pont 
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4) „A budai várat […] kezdte kiépíteni, különösen a belső palotát. A Dunára néző részen 
kápolnát emelt víziorgonával és márványból és ezüstből készült kettős keresztelőkúttal […]. 
Felette könyvesházat épített, dúsan rakva latin és görög könyvekkel […].” (Antonio Bonfini) 
 
a) 

Címer betűjele  Dinasztia neve  Idézet sorszáma 

A   

B   

C   

D   

 
b) Tegye időrendbe a dinasztiákat az első magyarországi uralkodójuk alapján!  
 

…………--…………--…………--………… 
 
 
 
VI. Válaszoljon a források és ismeretei segítségével a lengyel történelemmel kapcsolatos 
kérdésekre ! (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.) 
 
A) „[a litván követek] Magyarország királynéjának a következőket adták elő: […] Felséged, 
fejedelemasszony ily hasznos házasság érdekében Jagelló nagyfejedelmet fiának fogadja és 
Hedvig legidősebb fejedelemnőt, az ön legkedvesebb leányát, Lengyelország királynőjét, neki 
törvényes hitestársul adja. S hisszük, hogy ez Isten dicséretére, a lelkek üdvösségére, az 
emberek tisztességére és az ország gyarapodására válik. Hogy pedig az, amit terveztek, a 
célnak megfelelően fejeződjék majd be, ezért Jagelló nagyfejedelem, minden testvérével, […] 
valamint rokonaival, a nemesekkel, a föld népével, az előkelőkkel és a kisrendűekkel együtt a 
római szent egyház katolikus hitéhez törekszik […].” (Jagelló nagyfejedelmi oklevél, 1385) 
Forrás:Száray Miklós: Történelem II. 

a) Nevezze meg Hedvig férjét! ………………………………………………………… 

b) Nevezze meg Hedvig apját! ………………………………………………………… 

c) Miért örökölhette meg Hedvig a lengyel trónt?  

…………………………………………………………………………………………… 

d) Milyen jogi viszony jött létre Lengyelország és Litvánia között? 

…………………………………………………………………………………………… 
 
B) „Hogy ezt a gyalázatot és becstelenséget lemossák, a lengyel katonák vad szenvedéllyel 
törtek az ellenségre, és mindaz az erő, melyet karjuk még őrzött, most áradt, pusztított és 
győzött. Időközben visszatért a német lovagoknak az a serege, mely a menekülő litvánokat és 
oroszokat üldözte. Magukkal hurcolták a foglyok nagy sokaságát, és győztesként érkeztek 
meg. De amint látták a veszedelmes fegyverekkel és erőben vívott háborút, otthagyva a 
foglyot és a zsákmányt, a küzdelembe vetették magukat, hogy segítségére siessenek 
bajtársaiknak, akik akkor már lanyhán hadakoztak. Az új harcosok érkeztével a küzdelem a 
két fél között kegyetlenné vált. És ettől kezdve mind többen estek el. A német lovagok 

5 pont 
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arcvonala nagy veszteséget szenvedett katonákban, úgyhogy csatarendje megbomlott.” (egy 
XV. századi történetíró munkájából) Forrás:Száray Miklós: Történelem II. 
 
 
e) Melyik csatáról tudósít a forrás? …………………………………………………….. 
 
f) Mikor vívták a csatát? ………………………………………………………………... 
 
g) Nevezze meg a forrás alapján a lengyelek szövetségeseit! 
 
1)………………………………….………… 2)……………………………………………. 
 
h) Állapítsa meg, melyik fél álláspontját jeleníti meg a forrás (1)! Igazolja a forrásból 
vett rövid idézettel megállapítását (2)!  
1)………………………………………………………………………………………………... 

2)………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
VII. Egészítse ki a szöveget a megfelelő fogalmakkal! (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 
pont.) 
 
A XIV-XV. században átalakult a településszerkezet Magyarországon. A nagyobb falvak egy 

része jogot nyert arra, hogy adóját egy összegben fizesse a földesurának, ezek lettek a 

a)………………………… (pl. Kecskemét). A felső- és az alsó-magyarországi 

b)……………………………… (pl. Selmecbánya) lakóik foglalkozása alapján nyerték el 

sajátos kiváltságaikat. A szabad c)……………………………. városokat (pl. Pozsony) 

tekinthetjük kiváltságaik tekintetében a nyugat-európai városok megfelelőinek. Privilégiumuk 

volt többek között az is, hogy d)………………………………………………………… és 

e)……………………………………………… . Ezen városok polgárai peres ügyeinek 

fellebbviteli fóruma a f)…………………………………….. volt.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

5 pont 
 

 

3 pont 
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VIII. Válaszoljon a XVI. századi hadjáratot ábrázoló térképvázlathoz kapcsolódó 
kérdésekre! ( Összesen 7 pont.) 

 
             Forrás: Szász Erzsébet: Történelem VI. 

a) Melyik évben került sor a térképen jelölt hadjáratra? (0,5 pont)………………….. 
 
b) Ki volt ekkor az angol és a spanyol uralkodó? Melyik dinasztiához tartoztak? 
(elemenként 0,5 pont) 

 
c) Mi volt a spanyol uralkodó célja a hadjárat elindításával? (1 pont) 
.………………………………………………………………………………….. 
 

ország uralkodó dinasztia 

Spanyol Királyság 1) 2) 

 

Angol Királyság 3) 4) 
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d) Határozza meg, hogy a tengeri ütközet során mely sajátos, „társadalmon kívüli” 
csoport támogatására számíthatott az angol uralkodó? (0,5 pont) 
…………………………………………………… 
 
e) Mi lett a térképen ábrázolt hadjárat eredménye? (0,5 pont) 
…………………………………………………………………………………… 

 

f) Spanyolország melyik tartományában dúlt jelentős konfliktus a hadjárat idején?  
(0,5 pont) 

…………………………………………………… 

g) Nevezzen meg egy-egy jelentős protestáns felekezetet a korszakban a Francia 
Királyságban és Angliában! (elemenként 1 pont) 

 

terület protestáns felekezet 

Francia Királyság  

 

Angol Királyság  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 pont 
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Feladatok a rendes érettségi vizsga évét  

közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére 
 
IX. Oldja meg a feladatot a vesztfáliai békét bemutató térkép és ismeretei segítségével! 
(Összesen 6 pont.) 
 
a) Írja be a területet megszerző ország nevét a térképbe (1, 2)! (Elemenként 0,5 pont) 

b) Írja be a válaszokat a térképbe! (3, 4) (Elemenként 0,5 pont) 
 

 
 
c) Határozza meg az európai konfliktus elindulásának helyszínét (1) és körülményeit (2)! 
(Elemenként 1 pont) 
1)……………………… 2) ………………………………………..………………………. 

d) Mely államok függetlenségét ismerték el a békében az európai hatalmak? (Elemenként 
0,5 pont) 
1)………………………………………. 2) …………………………………… 

e) Határozza meg, hogy a háborús konfliktus utolsó szakasza mely nagyhatalmi 
ellentétet tette nyilvánvalóvá! (1 pont) 
………………………………………………………………………………………………..…. 
 
 
 
 

6 pont 
 

 

 
1)…………………………… 

Hogyan változott az 
ország közjogi állapota a 
konfliktus után: 
 
3)…………………...…… 

Az ország jogi helyzete a 
Német-római Császárságon 
belül: 
 
4)………………………… 

 
2)……………………….…… 
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X. Határozza meg, hogy melyik XVII. századi eseményről szólnak a szemelvények és kik 
a szerzőik! (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bihari Péter:A befejezetlen múlt 3, a Nyugat felemelkedése        http://m-francis.livejournal.com 

a) esemény:………………………………………      szerző: ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Csapody-Klaniczay:Régi magyar levelestár XVI-XVII. század          Lengyel Balázs: A török Magyarországon 

b) esemény: ………………………………………       szerző: ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lomniczi Berzeviczy-levéltárból .Közli: Berzeviczy Egyed         Köpeczi Béla:”Magyarország a kereszténység ellensége” 

c) esemény: ……………………………………..        szerző:…………………… 

 
 
 

6 pont 
 

 
 

„Szivem-lelkem egyetlen vigasza, gyönyörűségem, 
kedvesem, Marysienkám! Mindenkor dicsőséges 
Urunk és Istenünk népünket oly dicső győzelemre 
vitte, melyhez hasonlóról sem hallottak még az 
elmúlt századok. […] Tevéiket, öszvéreiket, 
marháikat és juhaikat csapataink ma kezdik 
befogni, és a foglyul ejtett törököket falkában 
hajtják maguk előtt, mások pedig, különösen a 
renegátok, jó lovakon és szép öltözetben jönnek 
hozzánk. Az egész oly valószínűtlen volt, hogy ma 
a városban és nálunk a táborban is hatalmába 
kerítette a köznépet a félelem, mert azt hitték, és 
nem tudták nem azt hinni, hogy visszatér az 
ellenség.” 

„Ezután Eszék felé haladtunk előre, azt a híres 
s igazán királyi hidat fölégettük, a hidat védő 
Dárda várával együtt. Innen visszatérve 
elhamvasztottuk a palánkkal együtt 
Baranyavárat és Sásdot. Az összes tatárok, akik 
ebben a tartományban voltak, mind eltűntek. 
Menekülés közben nagy veszteséggel úsztak át 
a Dunán. A falvakat mind megsemmisítettük 
tűzzel, egyszóval tönkretettük az egész 
tartományt.” 

„[…] hazám szeretetibül tisztem szerént is illett 
fölserkennem, látván nemzetemnek minden 
vigasztalásbul kifogyott, eget s földet kerestető 
reménytelenségre való jutását, török segítsége 
melyett (ti. mellett) fegyverhez [kellett] nyúlnom, 
Isten után az által remélvén akármely úton jobb s 
hamarébb való boldogulását, vévén ezaránt más 
nemzettül többször is ily példát, kik ilyen 
állapotban idegenekhez folyamodtak s 
boldogultak.”  
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XI. Határozza meg a szövegekben körülírt fogalmakat, majd válaszoljon a kérdésekre! 
(Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 
 
„[…] nálunk is manufaktúrákat kell felállítani, hogy ne csak a saját szükségleteinket elégítsék 
ki, hanem kivitelre is termeljenek. Ezzel pénz áramlana be az országba, ami a kereskedelem 
legfőbb, sőt egyetlen célja […]  A hajók számának növelése hasonlóan emeli az állam 
nagyságát s erejét. Ezek azok a célok, amelyekre a népét szerető, jóérzésű királynak 
törekednie kell.” Kora újkori egyetemes szöveggyűjtemény. Szerkesztette Poór János, 299.o 

 
a) fogalom: …………………………………………………………………………….……… 
 
 „Jelenleg úgy látjuk, hogy – nem feledkezve meg Isten iránti méltó és köteles hálánkról – 
fáradozásainkkal elértük a magunk elé kitűzött célt, mivel úgymond a reformált vallást követő 
alattvalóink jobb és nagyobb része katolikus hitre tért. […] ennek következtében […] 
mindannak teljesítése, ami úgymond a reformált vallásúak előnyére rendeltetett, feleslegessé 
vált […]”Kora újkori egyetemes szöveggyűjtemény. Szerkesztette Poór János, 60.o 
 
b) fogalom: ……………………………………………………………………..………….… 
 
 „Mindezen  okoknál fogva eme aláírásunkkal ellátott levéllel Önt igazság-, közbiztonság- és 
pénzügyi […] megbízással rendeltük és küldtük ki, illetve rendeljük és küldjük ki említett 
Champagne tartományunkba, hogy ott ezen minőségében és az ezzel járó tiszteletadás, 
tekintély, előjogok, kiváltságok és illetmény [birtokában] gondoskodjék az 
igazságszolgáltatás megfelelő működéséről, valamint minden bűntény és vétség 
rendeleteinknek megfelelő szigorúsággal történő megbüntetéséről és megtorlásáról.” 
 

Kora újkori egyetemes szöveggyűjtemény. Szerkesztette Poór János, 230.o 
 
c) fogalom: ……………………………………………………………………….…………… 
 
d)Nevezze meg a képeken látható uralkodót! ….………………………………………….. 
 

   
 

A király tudósai társaságában és balett ruhában  
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e) Nevezze meg, hogy az első képen mely intézmény tagjai láthatók!  
 
………………………………………………………………………………. 
 
f) Határozza meg, hogy a balettruha a király melyik jelzőjére, elnevezésére utal!  
 
………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII. Határozza meg, mely dokumentumhoz és évszámhoz köthetők a Rákóczi-
szabadságharccal kapcsolatban idézett szövegrészletek! (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 
pont.) 
 
 „[…] és ekképpen régi dicső szabadságunkat, s legfelső, törvényes jussunknak erejével és 
authoritásával [tekintélyével], mely minden isteni és emberi törvények szerint reánk szállott 
és származott, senki arra bennünket nem kényszerítvén, sem abban ellent nem tartván, hanem 
teljes jó kedvünkből és szabad akaratunkból hazánkban interregnumot lenni vallunk, tudniillik 
országunkat király nélkül lenni jelentjük és hirdetjük.” 
 

Forrás: Borsodi Csaba: Alternatívák Magyarországon a török kiűzése után 
  
a) dokumentum: ……………………… évszám: ……………………………… 
 
„Először. Az említett jeles Rákóczi Ferenc életének és összes ingó és ingatlan javainak 
kegyelmet adunk, […] beleértve az országban való nyugodt megmaradást is, háza népével, 
szolgáló nemeseivel vagy szolgáival együtt; ennek végső határidejéül három hetet 
engedélyezünk, az előbb említett megegyezés keltétől számítva.” 
 

Forrás: Kalmár János: Alternatívák Magyarországon … 
 
b) dokumentum: ……………………… évszám: ……………………………… 
 
„Az oly sok nagy mozgalom legfőbb oka most és mindig - az ősi törvények szégyenletes 
eltörlése. […] kierőszakolták a beleegyezést, s az országnak a szabad királyválasztásban 
fennálló szabadságát szolgai átváltoztatással örökletes királyság képére alakították át. […] 
saját uralmuk érdekében gyalázatos módon eltörölték ama nagy Jeruzsálemi Endre király 
nagyfontosságú törvényét, amely a nemzet dicsőségére magában foglalta az Összes rendek 
sarkalatos szabadságjogait a mai napig kiható érvénnyel, s örökre megadta azt a jogot, hogy 
törvénysértés esetében szembeszegülhessenek a királyokkal […]” 
 
c) dokumentum: ……………………… évszám: ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

6 pont 
 

 
 

3 pont 
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XIII. Írja a táblázatba az uralkodókhoz kapcsolódó szövegek betűjelét, és válaszoljon a 
kérdésre! (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 

 
III. Károly Mária Terézia II. József 

 
 
 
 
 

  

 
a) „10. Elsősorban arra kell gondot viselni, hogy a jobbágy Magyarországon kedvezőbb 
helyzetbe jusson és az adóterhet elbírja. Ezért a nemességnek a jobbágyok fölötti uralmában 
mutatkozó minden visszaélését a lehetőség szerint meg kell szüntetni vagy korlátozni. Így 
idővel a népet meg lehet nyerni az udvar számára.[…]” 
Forrás: Kora újkori egyetemes szöveggyűjtemény. Szerkesztette Poór János, 97.o 
 
b) „Akképen, hogy azt a nőt, vagy annak férfi örökösét, a ki a felséges osztrák házban 
elfogadott, emlitett elsőszülöttségi rend szerint, a felséges osztrák ház előbb mondott 
országainak s tartományainak örököse lesz, ugyanezen utódlás és örökösödés jogán, a jelen és 
minden jövő esetben, egyszersmind az ugyancsak feloszthatatlannak értendő Magyarország s 
az ahhoz kapcsolt részek, országok és tartományok kétségtelen királyának tartsák s 
koronázzák.” Forrás: Kora újkori egyetemes szöveggyűjtemény. Szerkesztette Poór János, 137.o 
 
c) „[…] Nekem van fenntartva a törvények megváltoztatásának és újak hozatalának hatalma, 
ebben pedig az alapjában hamis Werbőczy-féle mondatok sem gátolhatnak. ” 
Forrás: Kora újkori egyetemes szöveggyűjtemény. Szerkesztette Poór János, 164. 
 
d) „[…] czikkelyekben foglalt országgyülési törvények által megerősitett és alapitott igaz 
jogainak védelmére életöket és véröket áldozni egyhangu lelkesedéssel igérték […] a 
fenyegető veszélyre való tekintetből, őseik példáin lelkesülve, az előadott czélra s csak ez egy 
alkalomra és szükségre, végül azon föltételek és óvadékok mellett, hogy ez által az ország 
alaptörvényei, s a nemesek ősi kiváltságai, jogai és szabadságai (melyek megtartása felől a 
fent nevezett királyi felség az ország karait és rendeit ezuttal is legkegyelmesebben 
biztositotta) semmiképen sérelmet ne szenvedjenek, és hogy belőle bármely jövendő időkben 
következtetést vonni ne lehessen: az ország általános fölkelését elhatározták.” 
Forrás: Magyar Törvénytár 
 
e) „Minden ügyet, bármilyen jelentőségű volt is, neki kellett először előterjeszteni, mielőtt 
elintézték volna. Gyakran megváltoztatta, korlátozta, bővítette vagy elvetette a 
kormányszékek előterjesztéseit, haragos kézjegyeket küldött a hivatali vezetőknek, a 
kormányhivataloknak vagy az egyes hivatalnokoknak, úgyhogy azok, az utolsó években, a 
biztonság kedvéért, a legjelentéktelenebb ügyeket is megküldték a kabinetnek, hogy […] 
döntéseit és véleményét megtudják.” Forrás: Kalmár János: Alternatívák Magyarországon… 

 
 
f) Határozza meg, hogy III. Károly és II. József milyen rokonsági kapcsolatban állt 
egymással!  
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 3 pont 
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XIV. Oldja meg az ábra és ismeretei segítségével a feladatokat! (Összesen 6 pont.) 

(Jelmagyarázat: ═ szövetség, ↔ellentét.) 
 
a) Írja az ábrába a megfelelő nagyhatalmak sorszámait! (Elemenként 0,5 pont.) 
 
1) Franciaország 2) Poroszország  3) Ausztria  4) Oroszország 
 
 
  1740       1756 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szövetségi rendszerek 
 
b) Nevezze meg a konfliktusokat! (Elemenként 1 pont.) 
 
1) 1740: ……………………………………………….. 
 
2) 1756: ………………………………………………… 
 
c) Állapítsa meg, hogy miért Nagy-Britannia a viszonyítási pont az ábrákon! (0,5 pont) 
 
……………………………………...…………………………………………………………… 
 
 
 6 pont 

 
 
 

  

A) 
……

B) 
……

C) 
…

D) 
……

F) 
……

E) 
…..

G) 
……
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Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam  

tanulói részére 
 
IX. Állapítsa meg, milyen politikai funkciója volt Kossuth Lajosnak az alábbi 
időpontokban! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 
a) 1848. február.............................................................. 
 
b) 1848. július................................................................ 
 
c) 1848. december.......................................................... 
 
d) 1849. június............................................................... 
 
 
X. Ismerje fel a városokat a szövegrészletek alapján (A.)! (Elemenként 1 pont) Jelölje be a 
vaktérképen a felismert városokat (B.)! (Elemenként 0,5 pont)(A helyes megoldást segítik 
az évszámok.)(Összesen 6 pont.) 
A.) 
 „Egy második nemzetgyűlés az ország minden illusztris személyiségéből egyensúlyozó 
hatalomként működik majd, az alapegyezmény és a közszabadságok védelmezőjeként. Így 
1804 óta először tudjátok, mire és kire szavaztok. Ha nem kapom meg szavazataitok 
többségét, összehívom az új nemzetgyűlést, s visszaadom annak a tőletek kapott 
mandátumot.” Forrás: Száray Miklós: Történelem III. 

 
a)  A város neve: ……………………………………… 
 
„[...] a jelenlegi választópolgárság közé felvett munkásosztálybeliek aránya, noha nagy 
megelégedésünkre nagyobbnak találtuk a feltételezettnél, mégis kisebb, mint 1822-ben. [...] 
Ami a sajtót illeti, ezen a területen párját ritkító felszabadulás és terjeszkedés ment végbe. 
Nem hinném, hogy az ellenzékben rejlő urak ne éreznék át, milyen roppant haszonnal járt a 
sajtó ezen felszabadulása, amidőn csekély [...] összegért [...] napról napra inkább 
milliószámra, semmint ezerszámra kerülnek forgalomba hírlapok [...].”      
Forrás: Száray Miklós: Történelem III. 
 
b)  A város neve: ……………………………………… 
 
„[...] nem szabad szem elől téveszteni azon alapvető igazságot, hogy az állam mindnyájunkért 
van, az előkelőkért csakúgy, mint a szegényekért. A szegények ugyanis természettől fogva 
ugyanazon jogalapon polgárai az államnak, melyen a gazdagok, hogy ne is említsük azt, hogy 
éppen ők képezik minden közösségben a nagy többséget. [...] Tehát a méltányosság a 
munkások állami védelmét jelenti [...].” (1891) Forrás: Száray Miklós: Történelem III. 
 
c)  A város neve: ……………………………………… 
 
„A császári utazás már elért gazdasági eredményeinek a következők tekinthetők: a Haidar 
Pasa-i kikötő építésére adott koncesszió, melynél fogva [...] kábelt rakhatunk le Constanţa 
és...........között; [üzleti kapcsolataink] megszilárdítása. Ezzel függ össze továbbá az a terv is, 
hogy a [...] vasutat meghosszabbítsuk Bagdadig.” (1899) Forrás: Száray Miklós: Történelem III. 
 
d) A város neve: ……………………………………… 

4 pont 
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B.) 

 
 
 
 
 
XI. Válaszoljon a szövegek és ismeretei alapján az 1849 és 1914 közötti konfliktusokkal, 
eseményekkel kapcsolatos kérdésekre! (Összesen 6 pont.) 
 
„Az akkoriban mindenható Cavour meg volt győződve arról, hogy tekintélyem megmaradt a 
nép szemében, ezért hívott a fővárosba is, s én természetesen hajlottam arra az elgondolásra, 
hogy indítsunk háborút [az ország] évszázados ellensége ellen. Igaz, hogy szövetsége nem sok 
bizalmat ébresztett bennem, de mit tehettem, el kellett fogadnom.” 
Forrás: Száray Miklós: Történelem III. 
 
a) Nevezze meg az eseménysort, folyamatot! (0,5 pont) 

……………………………………………………. 
 
b) Írja le az 1859. évi háborúban hadviselő országokat! (Elemenként 0,5 pont) 
 
1)……………………………, 2)…………………………., 3)………………………………. 
 
 „Abban az esetben, ha Olaszországot közvetlen kihívás nélkül bármiféle okból támadás érné 
Franciaország részéről, a másik két magas szerződő fél kötelezi magát, hogy minden 
eszközzel segítséget és támogatást nyújt a megtámadott félnek.” 
Forrás: Száray Miklós: Történelem III. 
 
c) Nevezze meg az eseményt! (1 pont)……………….………………………………………. 
 
d) Nevezze meg az Olaszországgal szerződést kötő két felet! (Elemenként 0,5 pont) 
1) ………………………………..…………., 2)………………………………………………. 
 

6 pont 
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„Oroszország a maga részéről kötelezi magát, hogy nem törekszik a maga számára 
megszerezni és nem támogat orosz alattvalók, hasonló módon egy harmadik hatalom 
alattvalói érdekében, semmiféle politikai vagy kereskedelmi jellegű koncessziót, [...] az afgán 
határtól Gazikon, Birdzsandon, Kermánon keresztül  Bender Abbászban végződő vonalon 
túl.” Forrás: Száray Miklós: Történelem III. 
 
e) Nevezze meg az eseményt! (1 pont)……………………………..………………………… 
 
f) Állapítsa meg, hogy Oroszország melyik háborús konfliktus résztvevője volt, mielőtt 
megkötötte volna a fenti megegyezést! (1 pont) 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
XII. Nevezze meg a források és ismeretei alapján a „boldog békeidők" festészetével 
kapcsolatos művészeti irányzatokat és írja a megfelelő kép sorszámát mellé! (Elemenként 
0,5 pont, összesen 2 pont.) 
 
Általában inkább világképnek tartják, mint egységes stílusnak. A szó latin eredetű. 
Kivonulást, elszakadást jelent a „hivatalos" művészettől, akár a neoreneszánsztól, a 
neobarokktól, vagy a neogótikus stílustól. Legismertebb képviselői Mucha, Klimt, Toulouse-
Lautrec. 
 
a) az irányzat neve: ...................................................................a kép sorszáma: ………… 
 
Avantgárd művészeti mozgalom volt a 20. század elején. A végsőkig leegyszerűsítették a 
geometrikus formaelemeket. Gyakran előfordult, hogy csak az alapszíneket használták. 
Legismertebb képviselői Picasso és Braque voltak Elnevezését a kocka szóból alkotta meg 
egy kritikus. 
 
b) az irányzat neve: .................................................................. a kép sorszáma: ………… 
 

 1)    2)    
http://www.barkaonline.hu/    http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kk/0/32128/1 

 
 
 
 
 
 

6 pont 
 

 
 

2 pont 
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XIII. Állapítsa meg, hogy a felsorolt személyek közül kihez kapcsolódnak az idézetek, 
majd válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont, összesen 7 pont.) 
 
Nevek:  Horthy Miklós,  Teleki Pál,  Tisza István,  Kun Béla,  Károlyi Mihály 
 
 „Hosszabb vita után, amelyben a jelenlévő népbiztosok mindegyike részt vett, a 
Kormányzótanács elhatározza, hogy a hadsereg állapotára való tekintettel, továbbá a 
diktatúrának minden vonalon való keresztülvitele, a diktatúrának megerősítése és a belső 
gazdasági élet megszervezése szempontjából eleget tesz annak a kívánságnak, amely a 
Clemenceau-jegyzékben foglaltatik, és a csapatokat a kijelölt demarkációs vonalra [vonja 
vissza].” Forrás: Száray Miklós: Történelem IV. 
 
a) Név:  …………………………………………………………  
 
b) Határozza meg, mit tartalmazott a szemelvényben említett Clemenceau-jegyzék! 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
„Legkegyelmesebb uram! 
[...] Csak kihallgatásom után volt alkalmam Berchtold gróffal beszélni, és tudomást szerezni 
arról a szándékáról, hogy a [...] rémtett alkalmát megragadja a Szerbiával való leszámolásra. 
 Nem titkoltam el Berchtold gróf előtt, hogy ezt végzetes hibának tartanám, és semmi 
esetre sem vállalnám a felelősséget. Ez ideig nincsenek kielégítő támpontjaink arra, hogy 
Szerbiát felelősségre vonhassuk, és a szerb kormánynak esetleges megnyugtató 
felvilágosításai dacára provokáljuk a háborút ezzel az állammal.” 
Forrás: Száray Miklós: Történelem IV. 
 
c) Név: ……………………………………………………….  

 
d) Mely eseményre utal a szerző a rémtett kifejezéssel? 

 
……………………………………………………….. 

 
 „A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi 
karra és a jogakadémiákra az 1920/21-ik tanév kezdetétől csak olyan egyének iratkozhatnak 
be, kik nemzethűségi s erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízhatók és csak olyan számban, 
amennyinek alapos kiképzése biztosítható.” Forrás: Száray Miklós: Történelem IV. 
 
e) Név: ………………………………………………………. 

 
f) Mi az idézett törvény közkeletű elnevezése? 

……………………………………………………….. 
 
 „Most, itt a Duna partján tetemre hívom a magyar fővárost. Ez a város megtagadta ezeréves 
történelmét, ez a város porba rántotta a szent koronát, meg a nemzet színeit és vörös 
rongyokba öltözött. A nemzet legjobbjait börtönbe vetette, vagy kiüldözte hazájukból. Ezen 
felül még mindenünket el is tékozolta. Mégis, minél jobban közeledtünk ide, annál inkább 
indult olvadásnak a szívünkre rakódott jégréteg, és hajlandókká váltunk arra, hogy 
megbocsássunk.” Forrás: Száray Miklós: Történelem IV. 

 
g) Név: ………………………………………………………. 
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h) Határozza meg, hogy Budapestnek mely eseményben (időszakban) játszott szerepére 

utal a fenti szemelvény! 
………………………………………………………………………… 
 
„Magyarország sohasem fogja elfelejteni, hogy a háború öt keserű esztendeje után a székely 
katonák nem mentek vissza a családi tűzhelyükhöz, hanem [...] volt annyi lelkierejük, hogy 
ismét fegyverbe álljanak az egész ország ügyéért [...]. Hallja meg innen az egész világ, hogy 
nem lehet egy nemzetet legázolni. Nem lehet elpusztítani egy olyan országot, melynek más 
célja nincs, mint hogy minden polgárnak egyforma jogokat biztosítson.” 
Forrás: Száray Miklós: Történelem IV. 
 
i) Név: ………………………………………………………………..  

 
 
j) Írja a képek alá – a felsoroltak közül - a megfelelő személyek nevét!  

       

1)      2)   
     http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/         http://www.huszadikszazad.hu/ 

……………………………...    ….…………………….. 

 

3)  4)   5)    
       http://ezerszazev.uw.hu/trianon1.html          http://commons.wikimedia.org/           http://5mp.eu 

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

 
 
 
 
 
 

7 pont 
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XIV. Töltse ki a trianoni békeszerződéshez kapcsolódó táblázatot! Írja be a táblázatba, 
hogy a felsorolt történelmi személyek melyik városhoz kötődnek a leginkább! Nevezze 
meg azt az akkori országot, amelyhez a felsorolt városok kerültek a békeszerződés 
következtében! (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.) 
 
Történelmi személyek: Zrínyi Ilona,  Dózsa György, Pázmány Péter,  

     Zrínyi Miklós,  Bethlen Gábor 
 

város történelmi személy ország 
 

Nagyszombat 
 

a) b) 

Eszék c) d) 
 

Temesvár e) f) 
 

Gyulafehérvár g) h) 
 

Munkács i) j) 
 

 
 
 
 
 
 

5 pont 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 
 

I. téma: Kézművesség és kereskedelem a közép- és kora újkorban 
 
XVI. IGAZ-HAMIS 
Döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Válaszát X jellel jelölje! 
(Elemenként 1 pont, összesen 9 pont.) 
 

Állítás Igaz Hamis 
a) A mezővárosi kézművesipar nem lehetett a nagyobb városok 
mestereinek vetélytársa. 

  

b) A nagy értékű ötvöstárgyak egy-egy család anyagi biztonságát 
jelentették. 

  

c) A Kolozsvári testvérek sárkányölő Szent György-szobra olyan 
magas színvonalú alkotás, hogy a művészettörténészek sokáig a XVI. 
századra datálták. 

  

d) A falusi kovácsok értettek az állatok gyógyításához is. 
 

  

e) Az erdei foglalkozások közül a favágó munkája volt a 
legjövedelmezőbb. 

  

f) A kifejtett kő nagyobb darabjait legtöbbször már a bánya területén 
megfaragták. 

  

g) Az azonos építőműhely mesterei azonos kőfaragójegyet 
használtak. 

  

h) Az 1608. évi országgyűlés végzésének megfelelően 
Besztercebányán a magyar, a német és a szlovák tisztikar évente 
váltotta egymást. 

  

i) Erdélyben csak egy pénzverde állíthatott elő pénzt a XVII. 
században. 

  

 
 
 
 
 
 
XVII. FOGALOMMAGYARÁZAT 
 
Magyarázza meg a következő fogalmakat! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 
a) boksakemence: ……………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
b) habánok: …………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
c) ringbürgerek: ……………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
d) „igaz fontok”: ……………………………………………………………………………… 

9 pont 
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e) vámőrlés: …………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
XVIII. FOGLALKOZÁSOK 
 
Adja meg a szakirodalom alapján, hogy az alábbi foglalkozások melyik iparághoz (al- 
vagy szakágazathoz) kapcsolódnak! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 
a) „szügyelő”: …………………………………………………………………………….. 
 
b) barchend: ………………………………………………………………………………. 
 
c) gerencsér: ……………………………………………………………………………… 
 
d) bucakemence: …………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
XIX. BÁNYÁK 
 
Adja meg a szakirodalom alapján, hogy mit bányásztak a felsorolt településeken! 
(Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 
a) Nagybánya, Kapnikbánya: ……………………………………………………………. 
 
b) Besztercebánya az országos központja a XVI-XVII. században: …………………….. 
 
c) Torda, Vízakna: ……………………………………………………………………….. 
 
d) Zalatna: ………………………………………………………………………………... 
 
e) Torockó, Vajdahunyad: ………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pont 
 

 
 

4 pont 
 

 
 

5 pont 
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XX. SZERZŐK – MŰVEK 
 
Nevezze meg a következő művek szerzőit! (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 
 
a) Tizenkét könyv a bányászatról és a kohászatról: ……………………………………… 
 
b) Orbis pictus: ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
XXI. FELELETVÁLASZTÁS 
 
Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 
a) Hol volt a szélmalom őshazája? 
 
a Közel- Keleten   Angliában   Kínában 
 
 
b) Melyik várost akarta Zsigmond király a magyar szövőmesterség központjává tenni? 
 
Budát     Kassát    Pozsonyt 
 
 
c) Kikhez köthető az első üveghuták felállítása? 
 
a pálosokhoz    a cisztercitákhoz  a premontreiekhez 
 
d) A XVI-XVII. századi kortársak szerint hol főzték a legjobb minőségű sört 
Magyarországon? 
 
Szepességben    Sopron környékén  Nyitra vármegyében 
 
e) Ki volt a mészárosok védőszentje? 
 
Szent András    Szent Vencel   Szent Márton 
 
 
 

2 pont 
 

 
 

5 pont 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 

 
II. téma: Eltérő hazai közjogi elképzelések Magyarország helyzetéről a Habsburg 

Birodalomban 1860-1867 között 
 
XVI. IGAZ-HAMIS 
Döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Válaszát X jellel jelölje! 
(Elemenként 1 pont, összesen 8 pont.) 
 

Állítás Igaz Hamis 
a) Deák 1859-ben eladta bihari birtokát, és a pesti Angol királyné 
szállodába költözött. 

  

b) Kossuth 1850-ben felismerte, hogy Magyarország önállóan nem 
képes a Kárpát-medencét birtokolni.  

  

c) A román görögkatolikus érsekség hamarabb alakult meg, mint a 
szerbtől független, román görögkeleti érsekség. 

  

d) 1859-ben III. Napóleon találkozott Kossuthtal. 
 

  

e) 1861-ben az 1848-as választójogi törvény alapján tartották az 
országgyűlési választásokat. 

  

f) Csehország tagja lett volna a Dunai Szövetségnek. 
 

  

g) A Dunai Szövetség tervében a szövetségi tanács váltakozva 
ülésezett volna az alkotó államok fővárosaiban. 

  

h) Az 1863-as erdélyi országgyűlésen a szászok képviselete mintegy 
háromszorosa volt tényleges arányuknak. 

  

 
 
 
 
 
XVII. FOGALOMMAGYARÁZAT 
 
Magyarázza meg a szakirodalom alapján a következő fogalmakat! (Elemenként 1 pont, 
összesen 3 pont.) 
 
a) „szirmok, virágok, koszorúk”: ……………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
b) finánc: ……………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
c) Astra: ……………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

8 pont 
 

 
 

3 pont 
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XVIII. KAKUKKTOJÁS 
 
Húzza alá az alábbi felsorolásokból a nem közéjük illőt, és indokolja állítását! (A 
választás 0,5 pont, az indoklás 0,5 pont, összesen 7 pont.) 
 
a) Viddin, Sumla, Karsz, Kütahya 

…………………………………………………………………………………………. 
b) Török János, Gasparich Kilit, Noszlopy Gáspár, Nádasdy Ferenc 

…………………………………………………………………………………………. 
c) Apponyi György, Széchenyi István, Somssich Pál, Dessewffy Emil 

…………………………………………………………………………………………. 
d) Eötvös József, Szalay László, Lukács Móric, Wesselényi Miklós 

…………………………………………………………………………………………. 
e) Ivan Kukuljević, Mirko Bogović, Juraj Strossmayer, Alexander Karadjodjević 

…………………………………………………………………………………………. 
f) Mányoki Ádám, Székely Bertalan, Benczúr Gyula, Lotz Károly 

…………………………………………………………………………………………. 
g) Szilágyi Virgil, Böszörményi László, Deák Ferenc, Madarász József 

…………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
XIX. IDÉZETEK 
 
Válaszoljon az idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! (Összesen 6 pont.) 
 
„Kossuth, Klapka és Garibaldi „a forradalom szegény majmai” III. Napóleon állatkertjében. A 
zsarnokok civakodásából semmi jó nem származik a népeknek.” 
 
a) Kitől származik ez a megállapítás? (1 pont) ……………………………………… 
 
„Sorsát senki el nem kerülheti: akit felakasztanak, az nem fullad vízbe, aki zseninek születik, 
abból nem lesz osztrák tábornagy.”  
 
b) Ki gúnyolódott így? (1 pont) ……………………………………………………….. 
 
c) Kiről (melyik hadvezérről) szól a fenti szöveg? (1 pont) …………………………… 
 
„Nagy csata, nagy győzelem.” 
 
d) Ki és melyik csatáról adta ezt a hadijelentést? (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
 
1)………………………………………… 2)……………………………………. 
 
 
 

7 pont 
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A nemzetiségekkel való megegyezés elmulasztását „[… ]nemcsak határozottan kárhoztatom, 
de sőt hazánk jövendőjére nézve csaknem halálosan gyászos csapásnak lenni tudom.” 
 
e) Kitől származik ez a mondat? (1 pont) …………………………………………... 
 
„Ausztriával s uralkodó házávali kibékülésünk ára nem oly nagy, mint amelyet a 
nemzetiségek követelnek, s ügyetlen forradalmáraink megadni készek lennének.” 
 
f) Kitől származik a mondat? (1 pont) .……………………………………………….. 
 
 
 
XX. FELELETVÁLASZTÁS 
 
Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 
 
a) Mit neveztek „szerb Rómának”? 
 
Karlócát    Temesvárt    Ipecet 
 
b) Hányszorosa volt az önkényuralom éveiben a Habsburgok „magyar 
tartományokból” származó tiszta bevétele az 1848 előtti bevételnek? 
 
háromszorosa    négyszerese    ötszöröse 
 
c) Mi volt 1849 és 1867 között a hazai iparfejlődés sikerágazata? 
 
húsipar     malomipar    szeszipar 
 
d) Ki tartozott a „szélsőbal” párthoz az 1865 decemberében összeülő 
országgyűlésen? 
 
Böszörményi László   Andrássy Gyula   Kemény Zsigmond 
 
e) Melyik település azonos Königgraetz-cel? 
 
Sadowa    Királyhágó    Hradec Kralové 
 
f) Ki volt a szerzője a Magyarország függetlenségi harczának története című, 1865-
ben elkészült műnek? 
 
Szilágyi Sándor   Horváth Mihály   Toldy Ferenc 
 
 
 
 

6 pont 
 

 
 

6 pont 
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK 

 
III. téma: A lengyel-magyar kapcsolatok egy fejezete 1918-1989 között 

 
XVI. IGAZ-HAMIS 
Döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Válaszát X jellel jelölje! 
(Elemenként 1 pont, összesen 9 pont.) 
 

Állítás Igaz Hamis 
a) 1956-ban általános lengyel követelés volt a Katyńban lemészárolt 
lengyel tisztek ügyének tisztázása. 

  

b) A lengyelek gyülekezési hulláma az október 24-i varsói 
többszázezres nagygyűlésen érte el tetőpontját. 

  

c) A LEMP KB október 28-i hivatalos állásfoglalásában 
támogatásáról biztosította a Nagy Imre-kormányt és programját. 

  

d) Lengyel orvosok és ápolónők százai utaztak Magyarországra 
október végén. 

  

e) A skawini Alumínium Kohó munkásai is ledöntötték a Sztálin-
szobrot. 

  

f) November 4. után Gomułka azzal zsarolta a lengyeleket, hogy 
országa csak abban az esetben kerülheti el Magyarország sorsát, ha 
felsorakozik a LEMP és annak irányvonala mögé. 

  

g) A Kádár-kormány jelentős vissza nem térítendő árusegélyt kapott 
1956 novemberében a lengyel kormánytól. 

  

h) A lengyel párttagok nem tiltakoztak Nagy Imre és társai elrablása 
miatt. 

  

i) Gomułka szerint 1956-ban Magyarországon ellenforradalom zajlott 
le. 

  

 
 
 
 
XVII. IDŐREND  
 
Állítsa időrendi sorrendbe a felsorolt 1956-os lengyel eseményeket! (Elemenként 0,5 pont, 
összesen 2 pont.) 
 
a) Bierut halála 
b) Gomułka visszatérése 
c) a poznańi munkásfelkelés 
d) néhány hónapnyi „társadalmi szabadság” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 pont 
 

 
 

Sorszám Betűjel 

1.  

2.  

3.  

4.  2 pont 
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XVIII. LENGYEL LAPOK 
 
Állítsa párba a meghatározásokat a lengyel újságokkal! (Elemenként 1 pont, összesen 4 
pont.) 
 
Trybuna Ludu, Trybuna Robotnicza, Po prostu, Express Wieczorny 
 
a) országos délutáni napilap: ……………………………………………………………… 
 
b) a második legnagyobb példányszámú lengyel újság 1956-ban: ……………………….. 
 
c) fiatal LEMP-tagok által szerkesztett lap, akik a sztálini rendszer lebontásával 
párhuzamosan építették volna a „valódi szocializmust”; de végül betiltották a lapot: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
d) a legnagyobb példányszámú lengyel újság :…………………………………………… 
 
 
 
 
XIX. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYEK 
 
Nevezze meg az állításnak megfelelő személyeket! (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 
 
a) a Német Szocialista Egységpárt első titkára 1956-ban: ……………………………….. 
 
b) lengyel bíboros, aki 1956-ban tér vissza a lengyel katolikus egyház élére:  

……………………………………. 
 
 
 
XX. VÁROSOK 
 
Nevezze meg a szakirodalom alapján, hogy melyik városban találhatók a felsorolt 
intézmények! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 
a) Jagelló Egyetem: ………………………………………………………………………. 
 
b) Sziléziai Történeti Múzeum: …………………………………………………………… 
 
c) Magyarbarátok Társasága (Lengyelországban): ………………………………………. 
 
d) PAFAWAG (Állami Vagongyár): ……………………………………………………. 
 
e) a Nemzetközi Vöröskereszt székhelye: ………………………………………………. 
 
 
 
 
 

4 pont 
 

 
 

2 pont 
 

 
 

5 pont 
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XXI. IDÉZETEK 
 
Nevezze meg, kitől származnak az alábbi idézetek! (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 
 
a) „ […] elég a gyűlésezésből, lássunk hozzá a mindennapi munkához.” 
 
………………………………………………….. 
 
b) „Virágok helyett Nagy Imre és társai sírjára pártkönyvemet és kitüntetésemet helyezem.” 
 
………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
XXII. FELELETVÁLASZTÁS 
 
Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 
 
a) Hány lengyel menekültet fogadott be Magyarország 1939 őszén? 
 
közel 40 000-et  közel 80 000-et  közel 100 000-et 
 
b) Melyik lengyel várost nevezték korábban Sztálinvárosnak? 
 
Katowicét   Poznańt   Jelenia Górát 
 
c) Hány párt működött a Lengyel Népköztársaságban 1956-ban? 
 
egy    kettő    három 
 
d) Mi vált a „magyar tragédia” lengyelországi jelképévé? 
 
gyászszalagos magyar zászló  könnyező galamb  Bem kardja 
 
e) Hol volt 1956-ban a krakkói Műszaki Egyetem testvéregyeteme? 
 
Győrben   Sopronban   Szolnokon 
 
f) Mi volt Szczecin testvérvárosa? 
 
Miskolc    Csepel   Leninváros 
 
 
 
 
 
 

2 pont 
 

 
 

6 pont 
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PONTÖSSZESÍTŐ I. 

SZAKTANÁR TÖLTI KI! 
 
Kérdés 
száma 

Kérdés anyaga Adható 
pont 

Elért 
pont 

Felüljavítás 

I. ÓKORI PÁRHUZAMOK 6  
 

 

II. KÖZÉPKORI GAZDASÁG 4   

III. EGYHÁZSZERVEZÉS 6  
 

 

IV. ZALAI SERVIENSEK 
 

4  
 

 

V. CÍMEREK 
 

5  
 

 

VI. LENGYEL TÖRTÉNELEM 5  
 

 

VII. TELEPÜLÉSEK 
 

3  
 

 

VIII. HADJÁRAT 7  
 

 

IX. TÉRKÉPELEMZÉS/ 
POLITIKAI SZEREP 

6/4  
 

 

X. LEVÉLRÉSZLETEK/ 
FŐVÁROSOK 

6/6   

XI. FORRÁSELEMZÉS/ 
KONFLIKTUSOK 

6/6  
 

 

XII. IDŐREND/ MŰVÉSZETI 
IRÁNYZATOK 

3/2  
 

 

XIII. URALKODÓK / 
TÖRTÉNELMI SZEMÉLYEK 

3/7   

XIV. KONFLIKTUSOK/ 
TRIANON 

6/5   

 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 

 

XV. Igaz - Hamis  9   
XVI. Fogalommagyarázat 5   
XVII. Foglalkozások 4   
XVIII. Bányák 5   
XIX. Szerzők - művek 2   
XX. Feleletválasztás 5   

XV-XX.            Összesen 30  
 

 

A MÁSODIK TÉMÁT VÁLASZTÓK  
Kérdés  
Száma 

Kérdés anyaga Adható 
pont 

Elért 
pont 

 

XV. Igaz - Hamis  8   
XVI. Fogalommagyarázat 3   
XVII. Kakukktojás 7   
XVIII. Idézetek 6   
XIX. Feleletválasztás 6   

XV – XIX. Összesen 30  
 

 

A HARMADIK TÉMÁT VÁLASZTÓK  
Kérdés  
száma 

Kérdés anyaga Adható 
pont 

Elért 
pont 

 

XV. Igaz – Hamis  9   
XVI. Időrend 2   
XVII. Lengyel lapok 4   
XVIII. Történelmi személyek 2   
XIX. Városok 5   
XX. Idézetek 2   
XXI. Feleletválasztás 6   

XV. – XXI. Összesen 30  
 

 

 Mindösszesen  
 

   

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