
 

Fenti chatbotkód használati útmutató: messengerben koppints bal fent a fejed ikonjára, majd a messenger 

kódodra, ezután a kód beolvasása gombra! Beszélgess Bettivel, a chatbottal és találj hozzád illő jól  

fizető munkát! (m.me/diakmunka) 
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 Fontos tudnivalók 
 

 

A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! 

 Olvassa el figyelmesen a feladatokat! 

 Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait! 

 Tudatosítsa, hány részfeladatból áll a feladat, és oldja meg az összeset! 

 Tanulmányozza a feladatokhoz kapcsolódó forrásokat (kép, ábra, szöveg, térkép)! 

 Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le! 

 A feladatok megoldásához használhatja a megengedett segédeszközöket: a 

középis- kolai történelmi atlasz térképeit és a helyesírási szótárt. Ügyeljen arra, 

hogy a személyek, topográfiai adatok és fogalmak csak pontos helyesírással 

értékelhetők! 

Javaslatok a szöveges, kifejtendő feladatok kidolgozásához: 

1. Helyezze el időben és térben a feladatban megjelölt problémát! 

2. Használja fel a feladat megértéséhez a forrásokat, illetve a középiskolai történelmi 

atlaszt! 

3. Gyűjtse össze azokat az általános fogalmakat (pl. fejlődés, változás, termelés), 

illetve az adott korszakhoz kapcsolódó fogalmakat (pl. várjobbágy, céh, személyi 

kultusz), melyekkel az adott probléma bemutatható! 

4. Építse be fogalmazásába a forrásokból megszerezhető információkat, 

következtetéseket! 

5. Tárja fel a probléma előzményeit, okait, következményeit! 

6. Építse be mondanivalójába önálló ismereteit, nézőpontját, véleményét! 

7. Ha szükséges, készítsen vázlatot, illetve piszkozatot! 

8. Ügyeljen arra, hogy mondatai világosak legyenek! 

9. Szerkessze meg szövegét, és figyeljen a helyesírásra is! 

Tájékoztatásul: 

Az esszék javításának szempontjai: 

 a feladat megértése, 

 megfelelés a tartalmi követelményeknek, 

 a válasz megszerkesztettsége, logikussága, nyelvhelyessége és helyesírása. 

Eredményes munkát 

kívánunk! 

Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon – javítás esetén is! 

Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre álló 

kipontozott helyet! 

Csak annyi válaszelemet írjon, amennyit a feladat kér! (Ha többet ír, a beírás sorrendjében 

értékeljük válaszait.) 

Kérjük, kék színű tollat használjon! 
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1. A feladat az ókori római történelemre vonatkozik. 

Írja a pontozott vonalra a felsorolt válaszlehetőségek közül a megfelelőt, valamint 

válaszolja meg a kérdéseket! (három elem kimarad, elemenként 0,5 pont) 

 

consul, magistratus, pontifex maximus, censor, senatus, király, diktátor, néptribunus 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A római társadalom és állam a köztársaság korában 

 

a)    .........................................  

b)    .........................................  

c)    .........................................  

d)    .........................................  

e)    .........................................  

 

a) Jelölje aláhúzással a c) betűjelű tisztség kiválasztásának módját! (0,5 pont) 

 

sorsolás    szavazás    kinevezés 

 

b)  Mi volt az e) jelű tisztviselő legfőbb feladata? (1 pont) 

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

4 pont  

 

  

e) d) c) 
b) a) 

f) 
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2. A feladat a kereszténységre és a zsidó vallásra vonatkozik. 

Válaszolja meg a kérdéseket a források, valamint ismeretei segítségével! 

 

a)  Nevezze meg, hogy kitől származnak, vagy kiről szólnak az alábbi idézetek!  

A felsorolt személyekből válasszon! (elemenként 0,5 pont) 

Ábrahám, Jákob, Mózes, Júdás, Jézus, Mária, Szt. Péter 

 „Ki vagyok én, hogy elmenjek Fáraóhoz és hogy kivezessem Izrael gyermekeit Egyiptomból?”  

Személy neve: .................................................  

„A mikor pedig megszületik vala […] a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé 

napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe […]” 

Személy neve: .................................................  

„[…] Ő a szikla, akire Krisztus az ő egyházát alapítja, akinek az a feladata, hogy – miután 

nagycsütörtök éjjelén háromszor is letagadta, hogy ismeri Jézust – megtérvén megerősítse 

testvéreit a hitben […]” 

Személy neve: .................................................  

„[…] a zsidó nép ősatyjának élettörténetében minden bizonnyal a legjelentőségteljesebb 

esemény az a megpróbáltatása, amelyet maga Isten szerzett neki, amikor fia feláldozását kérte 

tőle […]” 

Személy neve: .................................................  

 

b)  Mi a kereszténység szent könyve és milyen két részegységre bontható? (1 pont) 

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

c) Mely személyekre értelmezhető az alábbi körülírás az egyes vallásokon belül? 

(elemenként 0,5 pont) 

 

Az isteni kinyilatkoztatásokat közvetítő, a jövendőt előre látó, a tömegre hatni tudó férfi.  

zsidóság: .........................................................  

kereszténység:  ................................................  

4 pont  

 

3. A feladat a középkori városokra vonatkozik. 

Válaszolja meg a kérdéseket ismeretei, valamint a források segítségével! 

 

„Ha pedig valaki idegen az említett városba költözik, ott egy évet és egy napot eltölt és 

ezenközben senki azzal nem vádolta és rá nem bizonyította, ő maga pedig be nem vallotta, hogy 

előzőleg szolgaállapotú volt, a többi polgárral közös szabadságot élvezzen; halála után pedig 

hagyatékával senki úgy ne bánjon, mint a szolgákéval szokás…” 

/részlet II. Frigyes Goslar város részére írt kiváltságleveléből/ 



Történelem – középszint Név: ....................................................................   

 

írásbeli próbavizsga 5 / 24 2019.02.16. 

a) Fejtse ki a forrás alapján, mit jelent a „városi levegő szabaddá tesz” kifejezés! (0,5 pont) 

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

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

„Királyi hatalmunk teljességéből megadjuk, és megadván úgy határoztunk, hogy egyetlen 

hatalmasság, egyetlen ember se merészelje Lucca városának a várost körülvevő régi vagy új 

városfalát sem megrongálni, sem lerombolni.” 

/részlet Lucca város részére írt kiváltságlevélből, XI. század/ 

 

b) Milyen hátránnyal járt várostervezési szempontból a kiváltság, amelyről a fenti forrás ír? 

Válaszában térjen ki ennek a hátránynak a lehetséges következményeire! (1 pont) 

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

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

c) Kösse össze a fogalmakat a hozzájuk tartozó leírásokkal! (elemenként 0,5 pont) 

   plebs      városi polgárság legnagyobb részét adták 

   patríciusok    a város vezetése az ő kezükben volt 

   iparosmesterek   alkalmi munkákból éltek 

 3 pont  

 

4. A következő feladat az Árpád-házzal kapcsolatos.  (komplex tesztfeladat) 

Válaszolja meg az alábbi kérdéseket a források és ismeretei segítségével! 

 

A. „[e személy] halála után Koppány vezér Szent István király anyját vérfertőző házasságra 

kívánta, meg akarta ölni Szent Istvánt, hogy vezéri részét a maga hatalma alá hajtsa.” 

/Képes Krónika/ 

B. „[…] midőn őket vagy apáikat a királyok a ruthénok, kunok, lengyelek és mások ellen 

gyakran kirendelték, […] az akkori királyok a visszatérőknek vagy a foglyok rokonainak illő 

kárpótlást és jutalmat tesznek vala, nekiek falvakat, birtokokat és pusztákat ajándékozván örök 

birtokul: ez ellenben, nem csak nem adott nekik semmit, hanem a […] tulajdoni joggal adott 

jószágokat visszavonta.” 

/részlet Rogerius: Siralmas énekéből / 

C. „Ugyan a papok meg az ispánok hagyják meg mindenfelé a falusbiráknak, hogy 

vasárnaponként az ő felszólitásokra minden ember, nagyja és apraja, férfia s asszonya, mind 

templomba menjen, kivéve azokat, a kik a tűzhelyet őrzik. […] 

Tudjátok meg atyánkfiai mindnyájan, hogy mindeneknél feljebb munkálódnak a papok. 

1. § Mert kiki közületek a maga terhét hordozza, ők pedig a magokét és mindenekét egyen 

egyen. 

2. § Annakokáért, valamint ők ti értetek mindnyájan, ti is azonképen tartoztok ő érettek 

munkálódnotok minden erővel; ugy annyira, hogy ha kell, a lelketeket is rátegyétek értök.” 

/részletek egy királyi törvénykezésből/ 
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a)  Melyik királyhoz mi köthető? Töltse ki a táblázatot az alábbi állítások sorszámával, 

valamint a fenti források betűjelével! (elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont) 

 

1) Két nyomós indoka is volt a nemességnek ellenszenvvel viseltetni iránta, egyik indok a 

pogány kunok bebocsátása volt a tatár veszedelem előtt. 

2) Utódja már egy új öröklési rend szerint lépett trónra, amely a levirátus elvét is eltörölte. 

3) Kötelező érvénnyel bevezette a cölibátust, azaz a papi nőtlenséget. 

4) Kiépítette a kancelláriát, amely az adományozott birtokokat tartotta számon. 

5) Kötelezővé tette a vasárnapi templomba járást, valamint a tized fizetését. 

 

 Állítás sorszáma Forrás betűjele 

Géza   

István   

IV. Béla   

Mindhárom  X 

Egyik sem  X 

 

A királyi vármegye területi felépítése Szent István idején 

 

„A XIII. században a rendiség lépésről lépésre haladva diadalmasan szorította háttérbe a 

patrimoniális királyi hatalmat. A nemzeti vagyon túlnyomó részét kezében tartó egyházi és 

világi nagybirtokosság – melynek alig van közössége a XI–XII. század királytól függő 

hivatalnok-arisztokráciájával – és a nemzetségi közösségek bomladozásával területileg 

szervezkedő, az alsóbb népelemekből folyton szaporodó kisbirtokos köznemesség számottevő 

politikai tényezővé lettek. A patrimoniális királyság helyét a rendi állam foglalta el. IV. Béla 

[…] ezt a változást nem értette meg s a régi módszerekkel kísérletezett. Törekvéseit ezért nem 

koronázta siker.” 

/Hóman Bálint: A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában/ 
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b)  Hogyan lehetne definiálni a fent említett, a XIII. században már eltűnőben lévő 

patrimoniális királyi hatalmat? Karikázza be a megfelelő állítás betűjelét! (1 pont) 

 

A. A király főképp a regáléjövedelmekre támaszkodik, mivel jóval kevesebb birtoka van. 

B. A király a legnagyobb birtokos az országban, hatalmát a földbirtokaira alapozva gyakorolja. 

C. A király a földbirtokaiból élne, ha megtehetné, de rendkívüli hadiadó és egyéb rendszertelen 

bevételekből egészíti ki jövedelmét. 

c) Mit jelent a forrásban aláhúzott rész? Karikázza be a megfelelő állítás betűjelét! (1 pont) 

A. Megkezdődött a nemesség renddé szerveződése, amely során kollektíven beleszólhattak az 

ország irányításába. 

B. A nemesség elkezdett széttagolttá válni, emiatt szükségessé vált a regáléjövedelmek 

beszedése. 

C. Megkezdődött a nemesség vármegyévé szerveződése, ami által egyszerűbb volt a királynak 

irányítania őket. 

„Elrendeltük tehát, hogy adókat vagy behajtásokat a kamara haszna címén vagy más címen a 

nemesek népeitől soha, semmi időben ne szedjenek, hasonlóképpen élelmiszereket sem, és 

megszállás címén sem fogjuk őket sem mi, sem mások háborgatni.” 

/1267. évi I. törvénycikk/ 

d) A fenti forrásban nemességként definiált társadalmi réteget a forrás keletkezését 

megelőzően hogyan neveztük? Húzza alá a megfelelő szót! (0,5 pont) 

báró / vezér / szerviens / jobbágy 

e)  Meddig állt fenn a forrásban szereplő joga e társadalmi rétegnek? Húzza alá a megfelelő 

évszámot! (0,5 pont) 

1914-ig  1848-ig  1351-ig 

 

 

  
7 pont  
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5. Az alábbi feladat Hunyadi Mátyás külpolitikájához kapcsolódik.  

Válaszolja meg a kérdéseket a térkép és ismeretei segítségével!  

 

a) Töltse ki a táblázatot a megadott betűk és a térkép alapján! (helyes soronként 0,5 pont) 

 

Betű 

 

Helyszín Évszám 

A 
 

1463 

B Kenyérmező 
 

C 
 

1476 

D 
 

1485 

b) Fejtse ki, hogy a D betűvel jelzett esemény miben különbözik a másik háromtól! 

Válaszában térjen ki Mátyás legfőbb külpolitikai céljaira! (elemenként 0,5 pont) 

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

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

c) Húzza alá az állítást helyessé tevő félkövérrel írt szavakat! (elemenként 0,5 pont) 

Mátyás a török ellen offenzív/defenzív politikát folytatott, mellyel csökkentette/növelte 

népszerűségét az országban. 

4 pont  
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6. A feladat a barokk stílussal és a katolikus megújulással kapcsolatos. 

Válaszolja meg a kérdéseket a források és ismeretei segítségével! 

 

a) Rendelje a képeket a táblázat megfelelő oszlopához! Két kép kimarad. (elemenként 0,5 

pont) 

 

 

A 

B 

C 

D 

E F 
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Stílustörténeti korszak 
A kép 

betűjele 

1. Reneszánsz  

2. Barokk  

„A renaissance harmonikus nyugalma, kiegyensúlyozottsága lassanként mindinkább eltűnik, 

helyét mozgalmasság, dinamikus feszültség foglalja el. […] A művészet csak megérezte és 

kifejezte az új szellemiséget. Maga azonban nem alkotta meg. Ennek létrejövetele a 

bekövetkezett katolikus restauráció műve. […] A Tridentinum határozatai, a megújuló és 

újonnan alapított szerzetesrendek […] az összes katolikusnak megmaradt, illetőleg visszanyert 

országokban meghonosították a megerősödött katolicizmus dinamikus lelkiségét és ezzel 

kapcsolatban a kor, általunk barokknak nevezett szellemiségét.” 

/Csapodi Csaba: A magyar barokk/ 

 

b) Fogalmazza meg saját szavaival, mire és hogyan használta fel a katolikus egyház a barokk 

stílust! (1 pont) 

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

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

„Bárki, aki társaságunkban, melyet Jézusról kívánunk elnevezni, a kereszt lobogója alatt Isten 

harcosa kíván lenni, és csak az Urat és annak földi helytartóját, a pápát akarja szolgálni, az 

ünnepélyes szüzességi fogadalom után lélekben legyen felkészülve arra, hogy olyan társaság 

tagja lesz, melynek célja […] a hit terjesztése nyilvános prédikáció útján, […] illetve a 

keresztények hitben való megerősítése”. 

/részlet egy szerzetesrend alapszabályzatából/ 

c) Nevezze meg a szerzetesrendet, amelyről a forrás ír! (1 pont) 

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

4 pont  
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7. Az alábbi feladat Erdély vallásaihoz és etnikumaihoz kapcsolódik. 

Töltse ki a táblázatot a források és ismeretei segítségével és válaszolja meg a kérdéseket!  

Az Erdélyi Fejedelemség a 17. század első felében 

 

„A 15. századi „nemzetek” nem-etnikai jellegének kihangsúlyozása azért fontos, mert a 

román történetírás utóbb olyan egyezménynek igyekezett beállítani a kápolnai uniót, melyből 

a románságot tudatosan kizárták. Túl azon, hogy a 15. századi Erdélyben – a mai 

viszonyokhoz képest – jóval kevesebb román élt, azt is fontos megemlíteni, hogy a 

pásztorkodással foglalkozó nép elöljárói ekkor még a magyar nemesség megszerzésére 

törekedtek. Magyarán nem is volt arra igényük, hogy –mintegy „negyedik nemzetként” – 

külön csatlakozzanak a kápolnai unióhoz.” 

/Tarján M. Tamás: A kápolnai unió létrehozása/ 

 

1 

1 

2 

2 

2 2 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

6 
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„Az 1437-es parasztfelkelés és a "kápolnai unió" kapcsán eközben a Szabó-Závodszky-

könyv még csak nem is tesz említést a románokról. Társadalmi helyzetükre is csupán a már 

említett későbbi megjegyzésben tér ki: eltérően a három nemzetet alkotó magyaroktól, 

székelyektől és szászoktól, akik már a középkori Magyarország keretei között szerezték meg 

jogaikat, és "beleszólhattak Erdély ügyeinek intézésébe", a románok nem rendelkeztek 

kiváltságokkal. Ugyanezen a helyen írják a szerzők, hogy az eredetileg pásztorkodó románok 

a 16. században már földműveléssel is foglalkoztak.” 

/Zahorán Csaba: Román vajdaság vagy magyar tartomány?/ 

 

Etnikum Vallás 
Közigazgatás 

alapegysége 

Legjelentősebb 

társadalmi réteg 

Magyar 
 

 
Vármegye Nemesség 

Székely Katolikus Szék  

Szász Evangélikus  Polgárság 

 Ortodox Nincs (pásztorkodás) Pásztorok 

(elemenként 0,5 pont) 

a) Húzza alá a fenti forrásrészletekben, hogy a román nemzetiség miért nem volt része a 

kápolnai uniónak! (1 pont) 

b) Karikázza be a térképen a legfontosabb szász központot! (1 pont) 

4 pont  

 

8. A feladat Mária Terézia és II. József uralkodásával kapcsolatos. 

Döntse el a források és ismeretei segítségével, hogy az egyes állítások igazak (I) vagy 

hamisak (H)! Karikázza be a táblázatban a megfelelő betűjelet és válaszoljon a kérdésekre! 

 

„A „fejés”, vagyis a lehető legtöbb adó beszedése érdekében Mária Terézia 1766. során 

tanácsadói segítségével megalkotta az egységes urbáriumot […]. A királynői rendelet a Nagy 

Lajos által bevezetett kilenceden nem változtatott, ugyanakkor viszont állami szinten 

szabályozta a földesúr által igénybe vehető robot mértékét, amit Mária Terézia a földbirtok 

méretéhez és a föld nélküli zsellérek anyagi helyzetéhez igazított.” 

/Rubicon: Mária Terézia kihirdeti az úrbéri rendeletet/ 

 

„Szintén a fejlődést szolgálta a merkantilista elvek alapján 1754-ben kialakított kettős 

vámrendszer, mely egyfelől megvédte a Habsburg Birodalom iparát a külső áruk jelentette 

konkurenciától, másfelől pedig, a belső vámhatárral munkamegosztást teremtett a tartományok 

között.” 

/Rubicon: Mária Terézia halála/ 
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„A jobbágyság állapotját annyiban, amennyiben a parasztok ennélfogva eddigelé örökös 

kötelesség alá vettetve és a földhöz köttetve voltanak, jövendőre teljességgel eltöröljük, és azt 

akarjuk, hogy ebben az értelemben a jobbágy nevezettel tovább ne éljenek: 

következendőképpen minden parasztokat, akármely nevezet és vallásbéli légyenek, jövendőre 

magok személyekre nézve lakásokat szabadosan változtatható emberekké tészük […]”  

/II. József jobbágyrendelete/ 

a) Mária Terézia az ország bevételének növelése 

érdekében javítani szerette volna a jobbágyság anyagi 

helyzetét. 

I H 

b) A kettős vámrendszer növelte a késztermékek importját 

a Habsburg Birodalomba. 
I H 

c) Mária Terézia protekcionista gazdaságpolitikát 

folytatott. 
I H 

d) A „kalapos király” megszüntette az örökös 

jobbágyságot. 
I H 

e) A jobbágyrendelet kiadatása után a jobbágyság már 

nem végzett cselédi szolgálatot. I H 

(elemenként 0,5 pont) 

a) Milyen kormányzati rendszer jellemezte Mária Terézia és II. József uralkodását? 

Fogalmazza meg saját szavaival, hogy a Habsburg uralkodók esetén mi a rendszer főbb 

sajátossága! Válaszoljon 1-1 mondattal! (elemenként 0,5 pont) 

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

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

b) Nevezze meg, minek a megszüntetésére utal a forrásban aláhúzott részlet!  

(0,5 pont) 

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

 

c) Fogalmazza meg saját szavaival, milyen munkamegosztást teremtett a kettős vámhatár az 

örökös tartományok, valamint a Magyar Királyság között! (1 pont) 

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

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

5 pont  
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9. A feladat az áprilisi törvényekkel kapcsolatos. 

Válaszolja meg a kérdéseket a források és ismeretei segítségével! 

 

a)  Rendelje a források betűjelét a táblázat megfelelő oszlopába! Egy forrás kimarad. 

(elemenként 1 pont) 

 

A. „Ő Felsége felelős magyar ministeriuma által, a törvényhatóságok meghallgatása mellett, 

ki fogja dolgoztatni ideiglenesen az adózási kulcsot, és ezen kulcs szerint a kivetés más a 

legközelebbi közigazgatási évtől, úgy mint az 1848-dik évi November 1-ső napjától veszi 

kezdetét.[...] A fen kitett határnapig a már kivetett közterhek behajtása elrendeltetik.” 

 

B. „A magyarországi törvényhozásnak a honegység tárgyában folyó 1848-ik évben behozott 

VII. törvénycikkelyét Erdélyország hő rokonérzettel fogadván, [...]a pragmatica sanctióban 

szentesitett birodalmi kapcsolatban épségben tartása mellett –és teljes kiterjedésében 

magáévá tévén- ennek következtében, valamint a testvér Magyarhonban minden lakosok 

jogegyenlősége kimondva és életbe lépve van [...].” 

 

C. „Ki az országgyülés, a törvényhatóságok, mindenféle törvényszékek, és törvény által 

alkotott egyéb testületek iratait, és azok nyilvános üléseit hív szellemben és igazán közli, 

ellene a közlöttek tartalma miatt kereset nem indíttathatik.” 

 

D. „[...] hogy az eddigi urbéri tartozásokkal felérő tőke érték részükre a közállomány által 

hiány nélkül kifizettessék, a legközelebbi országgyülésnek részletesen kidolgozandó 

törvényjavaslatot fog magyar ministeriuma által előterjesztetni.” 

/Az 1848-as áprilisi törvényekből/ 

 

Állítások 

A 

törvénycikk 

betűjele 

1. Megtörténik a jobbágyfelszabadítás állami kárpótlással.  

2. Kimondja az arányos közteherviselést.  

3. Rendelkezik Magyarország és Erdély uniójáról, a közös 

országgyűlésről, és kormányról. 
 

 

b)  Karikázza be a helyes válasz/válaszok sorszámát! (1 pont)  

 

1) A Magyarországon élő nemzetiségeknek is volt szavazati joguk, amennyiben 

folyamodtak állampolgárságért. 

2) A feudális viszonyok csökkenése ellenére még mindig vagyonhoz kötött volt a 

választójog. 

3) Az ország hivatalos nyelve egyben a törvényhozás és minisztériumok hivatali nyelve 

is. 

 

4 pont  
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10. A feladat a Kiegyezéssel kapcsolatos. 

Tölte ki az ábrát a megadott fogalmakkal, valamint válaszolja meg a kérdéseket!  

Két fogalomra nem lesz szükség. 

oktatásügy, külügy, hadügy, agrárpolitika, közös ügyeket fedező pénzügy, kvóta 

 

 

„2. 2. §. Ezen hozzájárulási arány, szintén a magyar korona országai és Őfelsége többi országai 

közös megállapodása szerint, 10 évig marad érvényben, éspedig 1868. évi január 1jétől 1877. 

évi december 31-ig.” 

/részlet az 1867. évi törvényekből/ 

 

a) Karikázza be az ábrán azt a betűjelet, amelyre a fenti forrás vonatkozik! (1 pont) 

 

„12. §. Az ausztriai érték [pénz], míg törvényesen meg nem változtatik, közös marad… 

13. §. Mindkét fél késznek nyilatkozik lehetőleg egyforma mérték- és súlyrendszert hozni létre 

a két állam területén. (…)” 

/részlet az 1867. évi törvényekből/ 

 

b) Húzza alá azt a tevékenységet, amelyet megkönnyített a fenti intézkedés! (1 pont) 

 

bíráskodás kereskedelem kvótaszámok meghatározása 

 

4 pont  

 

11. A feladat az I. világháborút lezáró békerendszerrel kapcsolatos. 

Válaszoljon a forrás és ismeretei segítségével a kérdésekre!  

 

„A győztesek a Párizs-környéki békeszerződésekben mit sem törődtek a wilsoni igazságosság 

és önrendelkezés meghirdetett elveivel, az általuk diktált "béke" nem teremtett sem 

igazságosabb, sem biztonságosabb világrendet, így egyenes út vezetett a két évtizeddel később 

kitört újabb világégéshez.” 

/Múlt-kor: Négy birodalom omlott össze az első világháborúban/ 

CSÁSZÁR KÖZÖS URALKODÓ KIRÁLY 

 KÖZÖS TÁRCÁK 

 

a)  

b)  

c)  
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„Hasonló elveken alapult a többi békeszerződés is. Ausztriának (Saint-Germainen-Laye, 1919. 

szeptember 10.) le kellett mondania Dél-Tirolról, Isztriáról, Triesztről, Dalmáciáról, egyes 

karintiai, krajnai területekről, valamint Galíciáról és Bukovináról. El kellett ismernie 

Magyarország, Jugoszlávia és Csehszlovákia önállóságát, ezzel 3 millió német került át 

Csehszlovákiába. Megkapta Burgenlandot, Klagenfurt és Sopron hovatartozásáról pedig 

népszavazás döntött. Megtiltották az Anschlusst, jóvátétel fizetését írták elő, és csak 30 ezer 

fős hivatásos hadsereget engedélyeztek.” 

/Herber-Martos-Moss-Tisza: Történelem 1914-től 1990-ig/ 

 

a)  Soroljon fel 3 elemet a győztes hatalmak követeléseiből, mely a békeszerződések 

többségében szerepel! (elemenként 0,5 pont) 

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

b)  Indokolja meg saját szavaival, hogy a békediktátum kifejezés miért illik az I. világháborút 

lezáró szerződésekre! (1 pont) 

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

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

c) Magyarázza meg, mit jelent a forrásban aláhúzott kifejezés! (1 pont) 

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

„Az 1871. évi május hó 10-én aláírt Frankfurti Szerződés értelmében Németországnak 

átengedett területek az 1918. november 11-i fegyverszünet napjától kezdődő hatállyal 

visszahelyeztetnek a francia szuverenitás alá.” 

/A Németországgal kötött versailles-i békeszerződés 51. cikkelye/ 

 

d)  Mely területről rendelkezik a békeszerződés fenti részlete? Karikázza be a helyes 

választ! (0,5 pont) 

 

Saar-vidék Rhone-vidék Elzász-Lotharingia 

 

4 pont  
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12. A feladat a magyar háztartások kiadásaira vonatkozik. 

Oldja meg a feladatokat az ábra alapján! (elemenként 1 pont) 

 

 
A háztartás által fogyasztott termékek, illetve igénybe vett szolgáltatások 

árainak alakulása 1990 és 2016 között (1990 = 100%) 

a)  Karikázza be annak az állításnak a sorszámát, ami a diagramról leolvasható adatot 

tartalmaz! 

 

1. 2016-ban a szolgáltatások ára közel kétszeresére növekedett 2006-hoz képest. 

2. 2016-ban az élelmiszerek ára több mint tízszeresére növekedett 1990-hoz képest. 

3. Az élelmiszerek árai és a háztartási energia árai közel ugyanakkorát nőttek 1990 és 2012 

között. 

4. A háztartási energia ára növekedett a legkevesebbet 1990 és 2012 között. 

 

b)  Húzza alá a két vastag betűs kifejezés közül azt, amelyikkel igaz az állítás! 

 

2012 és 2015 között a háztartási energia árai jelentős mértékben növekedtek / csökkentek. 

 

c)  A felsoroltak közül melyik lehetett az oka a diagramról leolvasható 2012 és 2015 közötti 

változásnak? Karikázza be a helyes válasz sorszámát! 

 

1. A háztartások több áramot használtak, így túlkereslet nyomán növekedtek az árak.  

2. A világpiacon az olajár erőteljesen csökkent, ami által a háztartási energia ára is csökkent. 

3. A háztartási energia árait a kormányzat hatóságilag több részletben csökkentette. 

4. Kevesebb lakást használt a magyar lakosság, így csökkent a háztartási energia. 

 

3 pont  
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 II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK   
 

 Olvassa el figyelmesen!  
 

 

A következő feladatok közül összesen kettőt kell kidolgoznia.  
Az alábbi szabályok alapján kell választania: 

 

Kidolgozandó:  
egy, az egyetemes történelemre vonatkozó rövid feladat, 

egy, a magyar történelemre vonatkozó hosszú feladat. 

A rövid egyetemes és a hosszú magyar feladat más korszakra – az egyik az 1700-ig 

tartó, a másik az 1700 utáni korszakra – vonatkozzon!  

 

Tanulmányozza figyelmesen a feladatokat! 

 
  

 

 
Korszak Sorszám Feladat A feladat típusa 

Egyetemes 

történelem 

1700-ig 13. Középkori jobbágyság rövid 

1700 után 14. Liberalizmus rövid 

Magyar 
történelem 

1700-ig 15. Honfoglalás hosszú 

1700 után 16. 
Demográfiai változások a XVIII. 

században 
hosszú 

 
 

A feladatok tanulmányozása után karikázza be a választott feladatok sorszámát! 
 

A következő táblázatban feltüntettük a két választási lehetőséget. Jelölje X-szel  

a választását a megfelelő sorban! Csak az egyik lehetőséget jelölje! 
 

A választott 

feladatok 

sorszáma 

Választásának 

jelölése X jellel 

13. és 16.  

15. és 15  

 

A feladatok közül csak a választott kettőt dolgozza ki! Válaszait az azonos típusú 

feladatokat követő pontozott vonalakra írja! 
 

 

A feladatok kidolgozása előtt tanulmányozza a 2. oldalon található útmutatót! 
 

A válaszok elkészítése során fogalmazvány (piszkozat) készíthető! 

A feladatok után az értékelési szempontok szerepelnek, az elért pontszámokat a javító 

tanár állapítja meg. 
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13. A feladat a középkori jobbágysághoz kapcsolódik. (rövid) 

Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével az érett középkori jobbágyság jogait és 

kötelezettségeit Nyugat-Európában! 

 

„[…] Minthogy naponként szükséget szenvedtem és ide-oda vándoroltam, hogy valami 

megélhetést keressek, és egyáltalán nem találtam, végül is uraságod kegyes jóindulatához 

folyamodtam, kérvén, hogy nekem […] művelésre földet adass; kérésemet uraságod 

helybenhagyta és eredményre is juttatta […]. Ezért e precariám szavaival fogadom, hogy a 

földek miatt neked soha semmiféle nehézséget vagy kárt okozni nem fogok, hanem ígérem, 

hogy minden tekintetben a ti hasznotokon munkálkodom, és a nekem nyújtott védelmet 

szolgálataimmal viszonozni fogom. A dézsmákat pedig ígérem, hogy pénzben vagy 

természetben, mint a colonusok szokták, évenként beszállítom. […]” 

/Korabeli Oklevélminta/ 

14. A feladat a 19. századi eszmékkel kapcsolatos. (rövid) 

Mutassa be röviden ismeretei és a forrás segítségével a liberalizmus eszméjének 

alapelveit! 

 

„A szabadság azt jelenti, hogy minden megtehető, ami másnak nem árt: ennél fogva minden 

ember természetes jogai gyakorlásának csak olyan korlátai vannak, amelyek a társadalom más 

tagjai számára is biztosítják ugyanezen jogok élvezetét. Ezen korlátokat csak a törvény 

határozhatja meg” 

/Emberi és polgári jogok nyilatkozata, 1789/ 

 

A választott rövid, az egyetemes történelemre vonatkozó feladat sorszáma: ……  

A feladat kidolgozása: 
 
 .............................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Szempontok 
Elérhető Elért 

Pont 

Feladatmegértés 2  

Tájékozódás térben és időben T 2  

Kommunikáció, 

a szaknyelv alkalmazása 

K1 2  

K2 2  

Ismeretszerzés, 

a források használata 
F 3 

 

Eseményeket alakító tényezők 

feltárása, kritikai és 

problémaközpontú gondolkodás 

E1 3  

E2 3  

Összpontszám 17  

 

15. A feladat a honfoglalással kapcsolatos. (hosszú) 

Mutassa be saját ismeretei és a források segítségével a magyar nép vándorlásának főbb 

állomásait és a honfoglalás folyamatát! 

 

„A magyarok pedig a türkök egyik fajtája. Főnökük 20 000 lovassal vonul ki. Főnökük neve 

Kündü. Ez azonban csak névleges címe királyuknak, minthogy azt az embert, aki királyként 

uralkodik felettünk, Gyulának hívják. Minden magyar a Gyula nevű főnökük parancsait követi 

a háború dolgában, a védelemben és más ügyekben”. 

/Ibn Ruszta és Gardízi leírása a magyarokról, X-XI. század/ 

 

 

„A 895. évben két fontos esemény történt. Az egyik a magyarok segítségnyújtása volt  

Bizáncnak a bolgárok ellen, a másik pedig az a besenyő támadás, mely az év második felében 

az Etelközben maradt magyarságot is az új területre űzte. A támadás 895 nyarán történt, és 

Simeon bolgár cár – aki átmenetileg békét kért a bizánciaktól –, ezt arra használta fel, hogy 

bosszút álljon az őt korábban megtámadó magyarokon. A besenyő támadás következtében az 

Etelközben maradt törzsek szó szerint bemenekültek a Kárpát-medencébe.” 

/Herber-Martos-Moss-Tisza (2007)/ 
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A magyarság vándorlása a pusztán 

 

16. A feladat a XVIII. századi demográfiai változásokkal kapcsolatos. (hosszú) 

Mutassa be a források és ismeretei segítségével a népességmozgások formáit és annak 

következményeit a Magyar Királyságban! A nemzetiségek életmódjáról és jellemzőiről ne 

írjon!  

„Alulírott, tanúsítom, hogy miután néhány német család a nagyfejedelmi károlyfalvi 

uradalomban, Patakon letelepedni szándékozott, Patakra érkeztek, és számukra berendeztünk 

egy falut, amely Karldorf, vagy magyarul Károlyfalva nevet kapta, velük a következő 

szerződésre léptünk: 

[…] 4. Az uradalom részéről 3 évig, az ország részéről pedig 10 évig lesznek adómentesek. 

Függetlenül a telek nagyságától ez alatt az idő alatt sem katonát beszállásolni, sem forspontozni 

nem köteleztetnek.[…] 7. Vannak, akik pénz hiánya miatt nem vehetnek terményt. Ezeknek az 

uradalom - szükséghez mérten - gabonát ad. Ezt a három éves mentesség alatt vagy 

visszaszolgáltatják, vagy pénzben kifizetik, vagy ledolgozzák.” 

/Patak, 1752/ 

Évenkénti népességszám 

Magyarországon 

 

  

Népességvándorlás a XVIII. századi Magyarországon 



Történelem – középszint Név: ....................................................................   

 

írásbeli próbavizsga 22 / 24 2019.02.16. 

A választott hosszú, a magyar történelemre vonatkozó feladat sorszáma: ……  

A feladat kidolgozása: 
 .............................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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