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Történelem OKTV 2010/2011 – első forduló  
Megoldások 

 
I. (Összesen 6 pont.) 
 
a) Kr.e. 776 
b) A 
c) Kr.e. 753 
d) C 
e) 621 
f) B 
g) Kr.e. 451–450 
h) E 
i) Kr.e. 594 
j) D 
k) Kr.e. 326 
l) F 
 
 
II. (Összesen 4 pont.) 
 
a) 1) nyakhám, 2) szügyhám (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
b) 1) 2. eszköz, 2) mert növelte az állat vonóerejét/ kevésbé fojtja az állatot mozgás közben 

(Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) (Más hasonló értelmű válasz is elfogadható.) 
c) (csoroszlyás) nehézeke / kormánylemezes fordítóeke (1 pont) 
d) mélyebben felszántja a földet / jobban átforgatja a talajt (Más jó válasz is elfogadható.) (1 pont) 
 
 
III. (Összesen 6 pont.) 
a) (Elemenként 0,5 pont, összesen 1,5 pont) 

A) püspökség 
B) érsekség 
C) apátság  

b) 
1) Kalocsa   (1 pont) 
2) Pannonhalma  (1 pont) 
3) Bihari vagy Váradi  (1 pont) 
 

c) Az egyházi igazgatás/hierarchia tekintetében közvetlenül a római pápához tartoztunk vagy nem 
függött egyházszervezetünk egy német érsekségtől (1 pont) 
d) Lengyelország (0,5 pont) 
 
 
IV. (Összesen 4 pont.) 
 
a) II. András / II. Endre (0,5 pont) 
b) szolgabírákat / serviens bírákat / serviens bírókat (1 pont) 
c) A király (közvetlen) szolgálatában álló vitézek (felső) rétege (a XI-XIII. században)/ az 

Aranybulla kiadását kezdeményező birtokosi réteg 
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(A XIII. század elejétől – a királyi birtokok eladományozása következtében – kiváltságos 
helyzetük, jogbiztonságuk veszélybe került. A XIII. században fokozatosan renddé 
szerveződtek, és a kialakuló köznemesség gerincét alkották.) (1 pont) Zárójelben foglaltak nem 
kötelező válaszelemek. Más hasonló értelmű válasz is elfogadható. Fél pont nem adható. 

d) bán (0,5 pont) 
e) nemesi vármegye (1 pont) 

 
V.(Összesen 5 pont.) 
a)  
A) Anjou-ház, 3. (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) 
B) Árpád-ház, 2. (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) 
C) Hunyadi család, 4. (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) 
D) Habsburg-ház, 1. (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) 

 
b) 

Sorrend: B, A, D, C (helyes sorrend 1 pont, fél pont nem adható) 
 
VI. (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.) 
 
a) (Jagelló) I. Ulászló 
b) I. Lajos / Anjou Lajos / Nagy Lajos 
c) Apja lengyel király is volt vagy egyik nagyanyja lengyel volt vagy meghívták a lengyel trónra 
d) perszonálunió 
e) grünwaldi 
f) 1410 
g) lengyelek szövetségesei: litvánok, oroszok (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
h) a lengyelekét (0,5 pont), „a gyalázatot és becstelenséget lemossák” vagy „vad szenvedéllyel 

törtek az ellenségre” vagy „az erő, melyet karjuk még őrzött, most áradt, pusztított és győzött” 
vagy „veszedelmes fegyverekkel és erőben vívott háború” vagy a lovagok „lanyhán hadakoztak” 
(0,5 pont) 

 
 
VII. (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 
 
a) mezővárosok,  
b) bányavárosok,  
c) királyi,  
d) és e) Az alábbiak közül bármelyik két jó válasz elfogadható  
pl. egy összegben fizették adójukat a királynak, önkormányzatot /pl. városi tanácsot / bírákat / 
plébánost választhattak/ pl. fallal vehették magukat körül/ pl. vásártartási jogot / árumegállító jogot 
nyertek (Más jó példa is elfogadható.)  
f) tárnoki szék / tárnokmester 
 
VIII. (Összesen 7 pont.) 
 
a) 1588 (0,5 pont) 
b) (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 

1) II. Fülöp 
2) Habsburg 
3) I. Erzsébet 
4) Tudor 
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c) Anglia / az angol trón elfoglalása/ angol katolikusok megvédése (Más jó válasz is elfogadható.)  
   (1 pont) 
d) kalózok (0,5 pont) 
 
e) elpusztult a spanyol armada vagy legyőzték a nagy armadát az angolok (és elpusztította a tengeri 
vihar) (0,5 pont) 
f) Németalföldön / Flandriában (0,5 pont) 
g) 1) hugenotta /kálvinista / református  (1 pont) 

2) anglikán vagy puritán/kálvinista / református  (1 pont) 
 

Feladatok a rendes érettségi vizsga évét 
közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére 

 
IX. (Összesen 6 pont.) 
a) 

1. Franciaország (0,5 pont) 
2. Svédország (0,5 pont) 

b) 
3. örökös tartomány lett vagy elvesztette rendi kormányzatát (0,5 pont) 
4. választófejedelemség (0,5 pont) 

c)  
 1. Prága (1 pont) 
 2. defenesztráció (Más hasonló értelmű válasz is elfogadható) (1 pont) 
d)  

1. Svájc, 2. Hollandia (a sorrend felcserélhető) (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
e) A Habsburg-birodalom és Franciaország közötti ellentétet (1 pont) 
 
 
X. (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 
 
a) Bécs ostroma (1683), (Jan) Sobieski (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 
b) téli hadjárat (1664), Zrínyi Miklós (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 
c) Thököly-felkelés (1678), Thököly Imre (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 
 
 
XI. (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 
 
a) merkantilizmus / colbertizmus  
b) hugenották / rekatolizáció / nantes-i ediktum visszavonása 
c) fogalom: intendáns / intendatúra 
d) uralkodó: XIV. Lajos 
e) Akadémia / Francia Akadémia 
f) „napkirály” (Apolló jelmezében látjuk.)  
 
XII. (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 
a) az ónodi trónfosztó határozat, 1707  (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) 
b) szatmári béke / nagykárolyi egyezmény, 1711 (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) 
c) II. Rákóczi Ferenc Kiáltványa / Recrudescunt, 1703/1704 (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) 
   (Ráday Pál is elfogadható) 
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XIII. (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 
 
III. Károly: b) 
Mária Terézia: a) d) 
II. József: c) e) 
f) III. Károly unokája volt II. József/ III. Károly II. József nagyapja volt 
 
XIV. (Összesen 6 pont.) 
a) 
A. 1 vagy 2 (0,5 pont) 
B. 1 vagy 2 (de nem azonos szám az a) megoldással) (0,5 pont) 
C. 3 (0,5 pont) 
D. 2 (0,5 pont) 
E. 4 (0,5 pont) 
F. 1 (0,5 pont) 
G. 3 (0,5 pont) 
 
b) 
1. osztrák örökösödési háború (1 pont) 
2. hétéves háború (1 pont) 
 
c) Mert az európai hatalmi rendszerben kiegyenlítő szerepet játszott/ igyekezett a gyengébb felet 
támogatni, hogy az erőegyensúly ne boruljon fel. (Más, hasonló értelmű válasz is elfogadható.) (0,5 
pont) 
 

Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam  
tanulói részére 

 
IX. (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
a) (országgyűlési) képviselő (az alsótábla tagja, Pest vármegye követe) 
b) pénzügyminiszter (országgyűlési képviselő is elfogadható) 
c) az Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB) elnöke vagy képviselő 
d) kormányzó (elnök) vagy kormányzó-elnök  
 
X. (Mindösszesen 6 pont) 
A) (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
a) Párizs 
b) London 
c) Róma (Vatikán) 
d) Konstantinápoly/Berlin 
 
B) (Helyes bejelölésenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 
Max. 1 cm. eltérés megengedett, de a városokat a megfelelő folyó- illetve tengerparton kell 
feltüntetni.  
 
XI. (Összesen 6 pont.) 
 
a) az olasz egység létrejötte/ Risorgimento (0,5 pont) 
b) Szárd-piemonti Királyság / Piemont, a Habsburg Birodalom, Franciaország (Elemenként 0,5 

pont, összesen 1,5 pont.) 
c) a hármas szövetség létrejötte (1 pont) 
d) Németország / Német Császárság és a Habsburg Birodalom / Osztrák- Magyar Monarchia 
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(Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
e) az orosz – angol szerződés (1 pont) 
f) az orosz – japán háború / a japánoktól elszenvedett vereség (1 pont) 
 
XII. (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 
 
a) szecesszió, 1. kép 
b) kubizmus,  2. kép 
 
XIII. (Elemenként 0,5 pont, összesen 7 pont.) 
 
a) Kun Béla 
b) a Felvidék kiürítését 
c) Tisza István 
d) A szarajevói merényletre / Ferenc Ferdinánd meggyilkolására 
e) Teleki Pál 
f) numerus clausus 
g) Horthy Miklós 
h) a Tanácsköztársaságban/kommunista hatalom időszakában 
i) Károlyi Mihály 
j) 1) Horthy Miklós 

2) Károlyi Mihály 
3) Teleki Pál 
4) Tisza István 
5) Kun Béla 

 
XIV. (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.) 
 
a) Pázmány Péter 
b)  Csehszlovákia  
c) Zrínyi Miklós  
d) Szerb – Horvát – Szlovén Királyság / Horvátország / a későbbi Jugoszlávia  
e) Dózsa György 
f) Románia  
g) Bethlen Gábor  
h) Románia  
i) Zrínyi Ilona  
j) Csehszlovákia  
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SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK – MEGOLDÁSOK 
 

I. téma: Kézművesség és kereskedelem a közép- és kora újkorban 
 
XVI. IGAZ-HAMIS (Elemenként 1 pont, összesen 9 pont.) 
 
a) igaz 
b) igaz 
c) hamis 
d) igaz 
e) hamis 
f) igaz 
g) hamis 
h) igaz 
i) hamis 
 
XVII. FOGALOMMAGYARÁZAT (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 
a) Nem volt szilárd boltozata, minden égetés után szétszedték a kemence tetejét. (Téglaégetéshez 

használták.) 
b) Svájcból (majd 1620 után Morvaországból) elűzött anabaptisták. (Bethlen Gábor befogadta és 

letelepítette őket. Sokféle mesterséget űztek.) Hírüket különleges, ónmázas kerámiájuknak 
köszönhették. 

c) A város főtéri (körtéri) házainak tulajdonosai (tisztségviselők, kalmárok, bányavállalkozók). 
d) Hitelesített súlyok. 
e) Török kori molnáraink nem pénzben, hanem természetben kapták meg az őrlési díjat (a XVI-

XVII. században 1/16 rész, a XVII. század végén sok helyen már 1/10 rész). 
 
XVIII. FOGLALKOZÁSOK (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 
a) bőripar / bőrkikészítők / szíjgyártók 
b) textilipar / ruházati ipar / szövőipar 
c) kerámiaipar / fazekasság 
d) kohászat / vasolvasztás 
 
XIX. BÁNYÁK (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 
a) arany / aranyérc 
b) réz / rézérc 
c) só 
d) arany vagy higany (kéneső) 
e) vas / vasérc 
 
XX. SZERZŐK – MŰVEK (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 
 
a) Agricola 
b) Comenius 
 
XXI. FELELETVÁLASZTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
a) a Közel-Keleten 
b) Kassát 
c) a cisztercitákhoz 
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d) Szepességben 
e) Szent Márton 
 
 

II. téma: Eltérő hazai közjogi elképzelések Magyarország helyzetéről a Habsburg 
Birodalomban 1860-1867 között 

 
XVI. IGAZ-HAMIS (Elemenként 1 pont, összesen 8 pont.) 
 
a) hamis 
b) igaz 
c) igaz 
d) igaz 
e) igaz 
f) hamis 
g) igaz 
h) igaz 
 
XVII. FOGALOMMAGYARÁZAT (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 
 
a) (Mazzinista) „összeesküvő nyelven” így nevezték 1851-1852-ben Székelyföldön kibontakozó, 

önkényuralommal szembeni szervezkedés hierarchikus szintjeit. 
b) Pénzügyőr. 
c) Román kulturális szervezet. 
 
 
XVIII. KAKUKKTOJÁS (A választás 0,5 pont, az indoklás 0,5 pont, összesen 7 pont.) 
 
a) Karsz – nem Kossuth tartózkodási helye (a Török Birodalomban) 
b) Nádasdy Ferenc – nem szervezkedett (és halt mártírhalált) a szabadságharc után 
c) Széchenyi István – nem konzervatív politikus 
d) Wesselényi Miklós – nem centralista politikus 
e) Alexander Karadjodjević – nem horvát (értelmiségi) politikus (a XIX. század közepén) 
f) Mányoki Ádám – nem a XIX. század (második felének) festője 
g) Deák Ferenc – nem a Határozati Párthoz (nem a Határozati Párt balszárnyához) tartozó politikus 
 
XIX. IDÉZETEK (Összesen 6 pont.) 

 
a) Marx (1 pont) 
b) Teleki Sándor (1 pont) 
c) Gyulay Ferencről (1 pont) 
d) 1) III. Napóleon (0,5 pont), 2) solferinói (0,5 pont) 
e) Kossuth Lajos(1 pont) 
f) Kecskeméthy Aurél(1 pont) 
 
XX. FELELETVÁLASZTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 
a) Karlóca 
b) ötszöröse 
c) malomipar 
d) Böszörményi László 
e) Hradec Kralové 
f) Horváth Mihály 
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III. téma: A lengyel-magyar kapcsolatok egy fejezete 1918-1989 között 
XVI. IGAZ-HAMIS (Elemenként 1 pont, összesen 9 pont.) 
 
a) hamis 
b) igaz 
c) igaz 
d) hamis 
e) igaz 
f) igaz 
g) igaz 
h) hamis 
i) hamis 
 
XVII. IDŐREND (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont. A jó helyre írt betű fogadható el.) 

Sorszám Betűjel 
1. a) 
2. c) 
3. b) 
4. d) 

 
XVIII. LENGYEL LAPOK (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 
a) Express Wieczorny 
b) Trybuna Robotnicza 
c) Po prostu 
d) Trybuna Ludu 
 
XIX. TÖRTÉNELMI SZEMÉLYEK (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 
 
a) (Walter) Ulbricht 
b) Wysinski bíboros 
 
XX. VÁROSOK (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 
a) Krakkó 
b) Wrocław 
c) Tarnów 
d) Wrocław 
e) Genf 
 
XXI. IDÉZETEK (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 
 
a) Gomułka 
b) (Bronisława) Piasecka 
 
XXII. FELELETVÁLASZTÁS (Elemenként 1 pont, összesen 6 pont.) 
a) közel 100 000 
b) Katowicét 
c) három 
d) könnyező galamb 
e) Szolnokon 
f) Csepel 


