
 

 

TÖRTÉNELEM 

 

KÖZÉPSZINTŰ 

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 

2020. február 15. 

Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc 

Nyomtatott nagybetűvel töltse ki! 

 

 

 

 

STUDIUM GENERALE 

TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ 

  

Név  

E-mail cím  

Tanáraid neve  

Pontszám  

P
R

Ó
B

A
É

R
E

T
T

S
É

G
I 

V
IZ

S
G

A
 ●

 2
0
2

0
. 
fe

b
ru

á
r 

1
5
. 

  m
 á

 j
 u

 s
 1

 8
 .

 

 



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

írásbeli próbavizsga 2 / 24  2020.02.15. 

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 

középiskolai 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 a görög-római hitvilágra vonatkozik. 

Válaszoljon a görög-római hitvilággal kapcsolatos kérdésekre ismeretei és a források 

alapján! 

 

„Kronosznak és Rheiának három leánya született, Hesztia, Démétér és [1], meg három fia, 

Hádész, Poszeidón és [2].” 

„Háromszáz évig szerették egymást [2] és [1], amíg egymáséi lehettek; az ő gyermekeik voltak 

Arész, […], Hébé […]. [1] hű feleség volt, s féltékenyen nézte, ha [2] más istennőket vagy 

éppen halandó leányokat ajándékozott meg szerelmével.” 

 /Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék és mondák/ 

1.    2.   3.   4. 

a) Nevezze meg, mely görög isteneket jelölik a szövegrészletben szereplő számok! 

(elemenként 0,5 pont) 

[1]: ........................................  

[2]: ........................................  

b) Párosítsa szobraik sorszámához a görög istenek neveit! A felsorolt nevek közül válaszon! 

Négy név kimarad! (elemenként 0,5 pont) 

 

Apollón, Árész, Zeusz, Pallasz Athéné, Poszeidón, Aphrodité, Hermész, Themisz 

 

c) Nevezze meg egy (görög eredetű) szóval az istenvilágról szóló történetek, mondák 

összességét! (1 pont) 

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

4 pont  

 

Kép sorszáma 1 2 3 4 

Isten neve     
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2. A feladat az athéni demokrácia fénykorára vonatkozik. 

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

válaszolja meg a kérdéseket! Négy elemet nem tud társítani. (elemenként 0,5 pont) 

Az athéni demokrácia intézményrendszere az V. században 

 

 

a) …………………………… 

b) …………………………… 

c) …………………………… 

d) …………………………… 

 

e) Melyik volt a legfontosabb tisztség a Kr.e. 5. századi Athénban? Mi volt a legfőbb 

feladatköre? (elemenként 0,5 pont) 

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

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

 

„[…] nem üres szóbeszéd Görögország egykori mesébe illő hatalma és gazdagsága: […] Azt 

kiáltozták, hogy a nép rossz hírbe kerül, mert Déloszból elhozatta és saját céljaira használta 

fel a görögök közös kincsét. […] A görögökön súlyos sérelem esett – így szóltak -, és nyilván 

zsarnoki tettnek kell minősíteniük, amikor azt látják, hogy mi, athéniak, a tőlük háborús 

célokra kicsikart pénzeken, […] saját városunkat cicomázzuk és ékesítjük fel szobrokkal és 

sok ezer talentumba kerülő templomokkal. […] A mostani nemzedék jólétben élhet, hiszen 

ezáltal mindenféle kereseti lehetőségek nyílnak számukra. A különféle szükségletek 

különböző mesterségeket hívnak életre, munkát adnak minden kézművesnek, és keresethez 

jut szinte az egész város, amely így nemcsak lakosait táplálja, hanem önmagát is szépíti.” 

/Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok - Periklész/ 

  

c) b) 

a) 

 

d) 

esküdtbíróság, consul, népgyűlés, diktátor, szenátus, areioszpagosz, király, sztratégosz 
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f) Minek volt köszönhető, hogy Athén jövedelmei nagymértékben megnövekedtek? 

Nevezzen meg kettő tényezőt! (elemenként 0,5 pont) 

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

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

4 pont  

3. A következő feladat a magyarság vándorlásával kapcsolatos. 

Válaszolja meg a kérdéseket az ábra és saját ismeretei alapján! (elemenként 0,5 pont) 

 

A honfoglalás állomásai 

a) Töltse ki a hiányzó helyeket a történelmi atlasz segítségével! 

 

Leírás Név Betűjel 

Honfoglalás előtti utolsó szállásterület. A besenyők 

rátámadtak az Etelközben maradt magyarokra, akik 

az erdélyi hágókon átkelve menekültek előlük. 

Etelköz  

  C 

A Don folyótól az Azovi-tengerig fekvő, Kazár 

Birodalom fennhatósága alá tartozó terület. 
  

 

b) Ki vezette a magyar népet a Vereckei-hágón keresztül? 

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

3 pont  

B 

A 

C 
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4. A feladat a tatárjárást követő időszakhoz kapcsolódik 

Válaszolja meg a kérdéseket a források és a saját ismeretei alapján. (elemenként 1 pont) 

 

„A tatárjárás utáni ország demográfiai viszonyai, ha lehet még inkább vitatottak, mint a 

honfoglalás-koriak. 1242 után az ország területén számos népcsoport telepedett le. IV. Béla a 

tatárjárás előtt befogadta a [1] az országba, akik 1241-ben, királyuk meggyilkolása után, 

kivonultak az országból és csak 1250 körül költöztek újra be az ország lakatlanná vált vidékeire 

több tömbben. Ezeken a területeken bőven volt hely a nomád életmódot folytató [1] számára, 

bár történtek kísérletek a végleges letelepítésükre is. Velük érkeztek az alán eredetű jászok. A 

[1] száma Rogerius szerint kb. 40.000 család, ami ha egy családot átlagosan 5 tagúnak veszünk, 

akkor 200.000 fő. De valószínű, hogy ez a szám az Al-Dunától a Volgáig nomadizáló [1] lenne 

inkább az elfogadható legalacsonyabb érték.” 

/Késmárki Zita/ 

 

 

A magyar népesség az Árpád-korban 

 

a) Karikázza be az állítást helyessé tevő mondat betűjelét! 

 

Az ábráról megállapítható, hogy: 

A. Az emberveszteségeket nem tudjuk pontosan megbecsülni. 

B. Az emberveszteségekről konkrét adataink vannak, így pontos becsléssel rendelkezünk. 

C. A tatárjárás nem járt nagy pusztítással. 

 

b) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! 

 

A. 900-as években a becslések szerint a népesség nem haladta meg az 1 millió főt. 

B. 1100-ra a népesség száma biztosan elérte az 1 millió főt. 

C. Valamely felmérés szerint az 1300-as évekre a népesség újra elérte a 2 milliót főt 

 

Minimális becslés 

Maximális becslés 



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

írásbeli próbavizsga 7 / 24  2020.02.15. 

c) Melyik IV. Béla által letelepített népcsoportot jelöli az első forrásban az [1] szám? 

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

 

d) Fogalmazza meg saját szavaival, miért szokás IV. Bélát „második honalapítóként” 

említeni! 

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

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

4 pont  

5. A feladat a nyugati és a keleti kereszténységgel kapcsolatos 

Válaszolja meg a kérdéseket a források és saját ismeretei segítségével!    

 

a) Egészítse ki a megadott szavak alapján a szöveg hiányzó részeit, úgy, hogy az helyes 

legyen! (elemenként 0,5 pont) 

 

………… július 16-án közösítette ki IX. Leó pápa küldöttsége Kerulariosz Mihály 

konstantinápolyi ………………, a(z) …………………… legfőbb egyházi méltóságát, 

miután az nem volt hajlandó elismerni a pápai főséget és a nyugati zsinatok határozatait. 

Mivel Mihály maga mögött tudhatta Bizánc támogatását, még ezen a napon ő is 

exkommunikálta a pápai követeket, így a kereszténység egy nyugati katolikus és egy keleti 

……………… részre szakadt. 

 

pápa           Bizánci Birodalom          ortodox          Frank Birodalom          1054 

református       Német-római Császárság       pátriárka       1068       evangélikus 

 

b) Fogalmazzon meg egy jelentős különbséget a nyugati és a keleti keresztény egyház 

között! (1 pont) 

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

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

3 pont  
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6. A feladat I. Károly gazdaságpolitikájához kapcsolódik 

Válaszolja meg a kérdéseket a források, valamint saját ismeretei segítségével! 

 

„[…] mivel azt akarjuk, hogy harmadrészig égetett és nagyobb számban kibocsátandó ezen 

mostani pénzünk egész országunkban változatlanul állandó forgalomban maradjon, és azt 

elárassza, s hogy kamaráink tavalyi, tavalyelőtti és a négy évvel ezelőtt kibocsátott dénárjai 

ugyanezen újakkal együtt, egyidejűleg legyenek forgalomban, s azokat emezekkel egyformán 

fogadják el.” 

/Károly Róbert dekrétumából/ 

 

a) Töltse ki a folyamatábrákat az egyes állítások betűjelével! (helyes soronként 1 pont) 

 

A) urbura reformja 
B) pénzrontás 

beszüntetése 
C) aranyforint 

D) bányászat 

fellendülése 

 

 

„Elrendeljük, hogy ha az egyházak vagy nemesek bármelyikének földjén arany-, illetve 

ezüstbányát fognak találni, s amennyiben nem tagadják le azok létezését és nem tagadják meg 

a feltárásukat, akkor ugyanők örökre élvezzék azon földjeik változatlan birtoklását, amelyeken 

ezek az arany- és ezüstbányák találhatók, sőt a földjükön talált arany-, illetve ezüstbányákból 

származó, a bányászok szokása szerint befolyó királyi jövedelmek harmadrészét is kapják 

meg.”  

/Károly Róbert rendelete, 1327/ 

 

b) Fogalmazza meg saját szavaival, miért volt kedvező a bányák nyitása a király, illetve a 

kereskedelem számára! (1 pont) 

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

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

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

 

c) Soroljon fel két, I. Károly korában alapított bányavárost! (elemenként 0,5 pont) 

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

4 pont  

 

1. 2. 

1. 2. 
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7. A feladat az angol alkotmányos monarchiával kapcsolatos! 

Válaszolja meg a kérdéseket a saját ismeretei és az ábra segítségével!  

Az angol alkotmányos monarchia működése 

 

a) Döntse el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Tegyen X-et a táblázat megfelelő 

oszlopába! (elemenként 0,5 pont) 

Állítások IGAZ HAMIS 

Az 1689-es Jognyilatkozatot azért alkották meg, hogy 

véget vessenek a már több évtizede tartó 

belharcoknak Angliában 

  

A 1689-es Jognyilatkozatban kimondták a teljes 

szólás- és vallásszabadságot Angliában. 

  

A Jognyilatkozatnak köszönhetően Angliában 1689-

től parlamentáris demokrácia jött létre. 

  

Ahhoz, hogy egy törvény életbe léphessen, azt előbb 

a Képviselőháznak, majd a Lordok Házának is meg 

kell szavaznia, végül az uralkodónak jóvá kell 

hagynia. 

  

A korszakban kizárólag két meghatározó párt volt 

Angliában, a Tory és a Whig. 

  

A bíróság is az uralkodó felügyelete alá tartozott, így 

nem valósult meg a hatalmi ágak szét választása. 

  

Adott körülmények esetén, az uralkodónak joga van 

feloszlatnia a Parlamentet.  

  

A létrejövő választási rendszer ugyan liberális 

elveken alapult, azonban életkori, nemi, és vagyoni 

cenzust vezettek be, így az állampolgárok csak 

nagyon kis százaléka jutott szavazati joghoz. 
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b) Magyarázza meg a saját szavaival, hogy mit jelent a „király uralkodik, de nem 

kormányoz” kifejezés! (1 pont) 

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

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

5 pont  

8. A feladat a Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos. 

Oldja meg a feladatotokat a forrás és az ismeretei segítségével. 

 

„Eb ura fakó, maji napságtul fogvást Joseph nem királyunk [...], az ország pedig mondassék 

interregnumnak mind addig, meglen más országgyűlés alatt királyt nem választunk.”  

/Az ónodi országgyűlés határozata, 1707/ 

 

a) Fogalmazza meg saját szavaival, mit jelent a forrásban aláhúzott szó! (1 pont) 

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

 

b) Karikázza be a megfelelő mondatbefejezések a sorszámát! (elemenként 0,5 pont) 

A Rákóczi-szabadságharc szempontjából kedvezőtlenül alakult… 

1. a spanyol örökösödési háború. 

2. a hétéves háború. 

3. az osztrák örökösödési háború 

4. az amerikai függetlenségi háború 

 

A Rákóczi-szabadságharc jelmondata … 

1. „In nomine Dei, amen” volt 

2. „Ab initio nullum - semper nullum” volt 

3. „Cum Deo pro Patria et Libertate” volt 

4. „Extra Hungariam non est vita, si est vita, non est ita” volt 

 

Az ónodi országgyűlés hatására… 

1. Egyre több nemes kezdte támogatni a kuruc mozgalmat. 

2. Sikerült még több külpolitikai szövetségest találni a magyaroknak. 

3. A nemesek nagy része eltávolodott a kuruc eszméktől. 

4. Megválasztottak egy új, nem Habsburg uralkodót. 
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Az 1707-es trónfosztást követően… 

1. soha többé nem került a magyar trónra Habsburg uralkodó, helyüket egy másik uralkodó 

család vette át 

2. az államforma megváltozott, és ideiglenesen véget ért a királyság korszaka. 

3. Rákóczi Ferencet választották királlyá. 

4. 4 évvel később ismét a Habsburg dinasztia szerzi meg a magyar koronát. 

 

c) Állítsa időrendi sorrendbe a Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos forrásokat (helyes 

sorrend 1 pont) 

 

A) „…minden rendű igaz magyarokat hazafiúságokra intjük, kényszerítjük s kérjük, 

hogy(…)nemesi szabadságunkat rongáló, igaz régi törvényeinket, jussainkat megvető, 

jószágainkat hatalmasan foglaló és fogyasztó, becsületünket tapodó, sónkat, kenyerünket 

elvevő s életünkön uralkodó s kegyetlenkedő birodalom ellen fogjon fegyvert…” 

 (Részlet egy kiáltványból) 

B) „...mindazok a jobbágyok, akik a hadseregben a jelen háború végéig állandóan és hűségesen 

szolgálnak, s kiskorú gyermekeikkel távozni akarnak a földesúri telekről, a földesúri 

hatalom alól felszabadíttatnak, örök és feltételen szabadságot nyernek, s lakóhelyeik a 

hajdúvárosok módjára külön kiváltságokban fognak részesülni.” 

 (Részlet egy országgyűlés határozatából) 

C) Az első pontban Rákóczi Ferencz uram életének és jószágainak (a helyőrségekhez tartozók 

kivételével) kegyelmet és szolgáival, udvarával az országban való maradásra engedelmet 

nyer, ha t. i. azt elfogadja és három hét alatt a hűségesküt leteszi. 

 (Magyar Történeti Életrajzok - Rákóczi Ferenc) 

 

1. 2. 3. 

   

 

4 pont  
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9.  A feladat az ipari forradalmakhoz kapcsolódik.  (komplex feladat) 

Válaszolja meg a kérdéseket a források, valamint saját ismeretei segítségével! 

 

A) „A kijelölt időpontban a menet megindult. A vonat (…) mozdony haladt, készítője, 

Stephenson vezetésével; a mozdony után hat vagon következett szénnel és liszttel, ezek 

után egy vagon, melyben a vasút igazgatói és tulajdonosai foglaltak helyet 

személyzetükkel. (…)” Az út minkét oldalán hatalmas néptömeg állt, sokan szaladtak a 

vonat után; mások lóháton követték az út két oldalán. Darlington felé az út nagyon lejtett, 

s Stephenson elhatározta, hogy ezen a helyen kipróbálja a mozdony gyorsaságát; jelt adott, 

s miután tiszta lett az út, a sebességet óránkénti tizenöt mérföldre növelte. 

/Kortárs beszámoló/ 

 

B) „Engem elsősorban az lepett meg, milyen jó volt a hangulat mindenfelé. (…) A fúrótornyok 

tetején zászlók lengedeztek, a legkülönbözőbb feliratokkal. Emlékszem, a folyót nézve 

megpillantottam két alakot, lábítós fúrót hajtottak, olajat keresve a folyó közvetlen 

közelében. (…) Egyre mélyebbre hatoltak, nem törődve azzal, meddig kell csinálniuk. (…) 

A káoszt hamarosan rend és szervezettség váltotta fel. (…) Oil Creek ma több ezres város, 

épp úgy, mint Titusville a völgy másik végén. Magán a területen, amely kezdetben évi 

néhány barrel olajat szolgáltatott csupán, azt is a seneca-indiánok gyűjtötték össze, most 

számos város és olajfinomító található, sokmillió dolláros tőkével.” 

/Carnegie beszámolója/ 

 

 

 

C) D) 
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G)  „Elsősorban műszaki és gazdasági okok vezettek (…) olyan egyesített üzemek 

létrehozásához, ahol a nyersanyagtermelést összekapcsolják a félkész és késztermékek 

gyártásával. Ez a fejlődés nem lenne lehetséges vagy legalábbis nagy nehézségekbe 

ütközne, ha nem lennének ehhez kapcsolódó pénzügyi és hitelszervezetek, vagyis olyan 

erős bankintézetek, amelyek a szükséges pénzügyi tranzakciók lebonyolítását helyzetüknél 

fogva elvégzik. (…) Így szinte magától értetődik, hogy azok a bankok, amelyek nagy 

kockázatot vállalva támogatták az iparosítást, megpróbáltak – az esetek többségében 

sikerrel – tartós és döntő ellenőrzéshez jutni az ipari korporációk felett.” 

/Egyetemes történeti szöveggyűjtemény 1789–1914/ 

 

H) Hazánkban a selyemhernyót Passardi Péter János olasz telepes honosította meg 

vállalkozásával Pellérden. (…) Majd a 18. században számos selyemmanufaktúra 

működött, ezek között legismertebb és legfejlettebb Agostino Mazzucato, óbudai 

selyemgombolyítója volt. Ekkor jöttek létre a manufaktúra szintjét megközelítő, sőt a kor 

gyári színvonalán álló selyemfeldolgozók is. (Így a még ma is látható óbudai 

selyemgombolyító és a Filatori-gátnál állott 5 szintes filatorium - fonógyár - épületei.) 

/Kiss Gyöngyvér/ 

 

I) Kialakul a kartell, amely az azonos ágazatban dolgozó vállalatokat tömöríti szövetségbe. 

J) Amerikai, francia és német tudósok bebizonyítják, hogy amikor az uránatom magja egy 

neutron hatására kettéhasad, átlagosan 2-3 neutron szabadul fel. 

K) Angliából indult ki a XVIII. század végén- XIX. század elején. 

  

 

 

E) F) 
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a) Melyik ipari forradalomhoz köthetők a szövegek és ábrák? Töltse ki a táblázatot az 

alábbi állítások sorszámával, valamint a fenti források betűjelével. Egy cellába több betűjel 

is kerülhet! (elemenként 0,5 pont) 

 

Ipari forradalmak 
Források és állítások 

betűjele 

I. ipari forradalom  

II. ipari forradalom  

Egyik sem  

Mindkettő  

  

b) Hogyan nevezzük azt a társadalmi folyamatot, melynek során az emberek a 

nagyvárosokba költöznek? (0,5 pont) 

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

 

c) Fogalmazza meg saját szavaival, mi az alapvető különbség a manufaktúrák és a gyárak 

között! (1 pont) 

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

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

7 pont  

 

10. A feladat a XVIII. századi magyarországi társadalmi változásokkal kapcsolatos. 

Válaszolja meg a kérdéseket a források és saját ismeretei alapján! 

 

„Az uralkodóház és néhány főúr jelentős kiváltságokkal nagyszámú külföldit, főleg német 

származású katolikus csoportokat telepített be elsősorban a Délvidékre, a Felvidékre, a Dél-

Dunántúlra, Erdély és az Alföld találkozásának területeire. A spontán és a szervezett migráció 

etnikailag különböző, de kulturálisan hasonló, a kereszténység valamelyik rituáléját gyakorló 

populációkból állt, amelyek elfogadták a főhatalmat és a törvényeket, és zömmel 

alkalmazkodtak a toleráns befogadó ország szokásaihoz.” 

/Dr. Kásler Miklós - MTA/ 

 

„[…] De ez a békességet tűrő úr tudott utat s módot találni, hogy Magyarországnak minden 

tartományaiból, sőt még némely idegen országokból is, […] embereket hívott. A vallásnak 

szabad gyakorlása megengedtetvén az új lakóknak; mindenféle nemzet, magyar, német, tót, rác 

és oláh barátságosan fel- s bevétetett; […] 

Ez az úr igen kevés adót s robotot kívánt tőlük; ellenben az ő szerető jobbágyainak víg kedvvel 

tett szükséges szolgálatjokat örömmel szemlélte. Az uraság részére tartozandó adónak s 

dolognak készpénzbeli kifizetés és gyarapodás eránt oly erős fundamentomra helyeztette, mely 

a mai napig fennáll. […] 

/Tessedik Sámuel: A parasztember Magyarországon, 1784/ 
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a) Minek köszönhető a nagy mértékű népességcsökkenés, amely indokolta a 

betelepítéseket? Nevezzen meg egy tényezőt! (1 pont) 

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

b) Melyik népcsoportról ír az első forrásban aláhúzott rész? (1 pont) 

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

 

c) Az aláhúzott népcsoport több engedményt és kedvezményt kapott betelepülés során. 

Soroljon fel kettő ilyen kedvezményt! (elemenként 0,5 pont) 

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

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

d) Húzza alá az állítást helyessé tevő szavakat! (elemenként 0,5 pont) 

A betelepítések következtében a népesség száma nőtt/stagnált, így a korszakban a magyar 

lakosság abszolút/relatív többségbe került. 

4 pont  

 

11. A feladat a magyar reformkorhoz kapcsolódik. 

Oldja meg az alábbi, reformkori politikusokról szóló feladatot önállói ismeretei és a források 

alapján! Írja be a táblázat megfelelő sorába a politikushoz tartozó források és állítások 

betűjelét! Egy betűjel csak egy helyre kerülhet! (elemenként 0,5 pont) 

 

A) „a fiatal Magyarországhoz mindazokat számítom, kik valódi szabadelvűek, nem 

szűkkeblűek, merészek, nagyot akarók, azon fiatal Magyarországhoz, mely nem akarja a 

haza kopott bocskorát örökké foltozni, hogy legyen folt hátán folt, hanem tetőtől talpig 

új ruhába akarja öltöztetni” 

 

B)  

C) „Ezen hiányt látom minden fizikai 

természetlenség okának, mikor p. o. 100 ezer vagy 

több holdnyi föld birtokosa csak egy forintrúl se tud 

bizonyos hitelt adni, s pénzben szűkölködik; a 

tőkepénzes ellenben helyet alig találhat, honnan 

várhatna bizonyos kamatot vagy idővel tetszése 

szerint a tőke rendes visszafizetését is. És éppen 

úgy látom a hitel híját minden erkölcsi romlottság s 

lelki aljasodás egyik fő okának is.”  

 

D) „cél: szabadság s alkotmányos jog minden magyarnak; nemzeti jólét, mely a szabadság 

gyökeréből hajtson; közös teherviselés különbség nélkül, s az alkotmányos szabadság 

közös élvezete, azon organikus formák kifejtése s a népképviselet kellékeihez idomítás 

által, melynek köszönhetjük, hogy él magyar, áll még Buda.” 
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E) Az önkéntes örökváltságot szorgalmazta. 

 

F) Lefektette az egy politikai nemzet koncepcióját (amely a magyar). 

 

G) Reformokat a Habsburg udvarral együttműködve akarta végrehajtani. 

 

H) Az első felelős magyar minisztériumban a vallási és közoktatási tárcát kapta. 

Politikus Források, állítások betűjelei 

Kossuth Lajos  

Széchenyi István  

Egyik sem  

 

4 pont  

12. Az alábbi feladat a munkaviszonyhoz tartozó jogokkal kapcsolatos. 

Válaszolja meg a kérdéseket a források, valamint saját ismeretei segítségével! 

 

„22. § A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 11. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„11. § A munkavédelem alapvető szabályait e törvény, a részletes szabályait e törvény 

felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és más 

jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan a feladatkörében érintett 

miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok (a továbbiakban: Szabályzat) 

tartalmazzák (…) 

 

23. § Az Mvt. 54. § (7) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató 

köteles) 

„d) a technológia változtatását és az új technológia bevezetését érintő döntés előtt megtárgyalni 

a munkavállalókkal, valamint munkavédelmi képviselőikkel a változtatás, vagy bevezetés 

egészségre és biztonságra kiható következményeit;” 

 

24. § Az Mvt. 72. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A munkavédelmi képviselő az (1) bekezdésben meghatározott jogának gyakorlása keretében] 

„e) az adatvédelmi előírások betartásával részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, 

közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában;” 
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26. § (1) Az Mvt. 75. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi 

képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen) 

„c) a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően, 

valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel 

lehetőségét.” 

 

(2) Az Mvt. 75. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltak költségei a munkáltatót terhelik, továbbá az (1) bekezdés c) 

pontja szerinti képzés csak rendes munkaidőben és a felnőttképzésről szóló törvény szerinti 

tevékenység keretében történhet.” 

/A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása/ 

 

a) Mit köteles tenni a munkáltató új technológiai bevezetés esetén? (1 pont) 

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

 

b) A munkavédelmi képviselő milyen esetben vehet részt a munkabaleset nyomozásában? 

(1 pont) 

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

 

c) Heti hány órát jelent a teljes munkaidő Magyarországon? (0,5 pont) 

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

 

d) Egy munkavállaló bruttó bére 161 000 Forint és a nettó bére 107 065 Forint. Mennyi pénzt 

visz haza a munkavállaló? (0,5 pont) 

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

 

e) Döntse el a következő állításról, hogy igaz vagy hamis! Húzza alá a helyes választ! 

(1 pont) 

 

Minden munkavállalót megillet heti két nap pihenőidő, illetve 20 munkanap szabadság, 

továbbá a szabadság időtartama a munkában töltött idővel és az életkorral növekszik. 

 

        igaz   /   hamis 

 

4 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 1600-ig 

tartó, a másik az 1600 utáni korszakra – vonatkozzon!  

 

Tanulmányozza figyelmesen a feladatokat! 

 
  

 

 
Korszak Sorszám Feladat A feladat típusa 

Egyetemes 

történelem 

1600-ig 13. Középkori céhes ipar rövid 

1600 

után 
14. 

Emberi és polgári jogok 
nyilatkozatának alapkérdései 

rövid 

Magyar 

történelem 

1600-ig 15. 
I. István egyházszervező 

tevékenysége 
hosszú 

1600 

után 
16. Felvilágosult abszolutizmus 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 Választásának 

feladatok jelölése X jellel 

sorszáma    

13. és 16. 
 

14.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 céhes iparhoz kapcsolódik. (rövid) 

Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével a középkori céhek működését! Térjen ki a 

legfontosabb céhszabályokra is! 

 

„Mi, Frankfurt posztókészítő mesterei, az alábbiakban a főbíró urak (Scheffen) és az egész 

tanács tudomására hozzuk jogainkat és szokásainkat, ahogyan azokat ősidőktől fogva 

megőriztük. 

24. Ha valakinél elrejtett szövőszéket találnak, l márkát fizet utána. 

27. Az az ügynök, aki vásári időn kívül jutalékot fogad el vagy aki posztót készít, egy márka 

bírságot fizet. 

29. Aki posztót készít, ennek hosszát szegély nélkül is 33 könyöknyire köteles kidolgozni, aki 

hosszabbra készíti a posztót, a mestereknek 1 fontot fizet. 

31. Akit éjjeli munkán tettenérnek, 1 márkát fizet. 

41. Az a szövő, aki mestertársainktól a megállapítottnál többet kér, négy hétre elveszti a jogot, 

hogy mesterségét folytassa, ő maga is és a felesége is. 

44. A festőcsüllenget azon a két vásárcsarnokon kívül, ahol azt ellenőrzik és értékelik, tilos 

vásárolni, büntetés: egy verdung és negyed bor. 

47. Senki sem csalhatja el más embereit, sem munkást, sem munkásnőt. Bírságpénz: fél márka.” 

/A frankfurti posztókészítők szabályzata, 1345/ 

 

14. Az alábbi feladat az Emberi és polgári jogok nyilatkozatához kapcsolódik. (rövid) 

Ismertesse a források, valamint saját ismeretei segítségével a nyilatkozat alapkérdéseit! 

 

„IV. A szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. Az egyes ember 

természetes jogainak gyakorlása tehát más korlátokba nem ütközhetik, mint azokba, amelyek a 

társadalom többi tagjai számára ugyanezen jogok élvezetét biztosítják; s e korlátokat a törvény 

határozhatja meg. 

[…] 

V. A törvénynek csak a társadalomra nézve ártalmas cselekedetek megtiltására van joga. Amit 

a törvény nem tilt, azt senki nem akadályozhatja meg, s amit a törvény el nem rendel, arra senkit 

kényszeríteni nem lehet. 

[…] 

VII. Vád alá helyezni, letartóztatni s fogva tartani bárkit is csak a törvény által meghatározott 

esetekben s a törvény által előírt formák között lehet. Mindenki büntetendő, aki önkényes 

rendelkezéseket szorgalmaz, kiad, végrehajt vagy végrehajtat; viszont minden polgárnak, akit 

a törvény értelmében megidéznek vagy őrizetbe vesznek, haladéktalanul engedelmeskednie 

kell - s ha ellenállást tanúsít, bűnösnek vallja magát vele.” 

/Emberi és polgári jogok nyilatkozata, 1789/ 
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A választott rövid, az egyetemes történelemre vonatkozó feladat (13. vagy 14.) sorszáma: ...... 

A feladat kidolgozása: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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  
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15. A feladat I. (Szent) István uralkodásával kapcsolatos. (hosszú) 

Mutassa be a források és saját ismereti segítségével I. (Szent) István egyházszervező 

politikáját, és annak hatásait! 

 

„Tudd meg, hogy a holnapi napon, a nap első órájában hozzád ismeretlen nemzet követei 

jönnek, akik tőled fejedelmüknek az apostoli áldás ajándékával egyetemben királyi koronát 

követelnek. A koronát hát, melyet csináltattál, fejedelmüknek, miként kérik, eljuttatni ne 

habozzál. Mert tudd meg, hogy ez néki a dicső királyi ranggal együtt élete érdemeiért jár.” 

/Az Úr utasítása koronaküldésre Szilveszter pápához Szent Hartvik legendájában/ 

 

„Ha valakinek az Isten tízet adott egy évben, a tizedik részt adja Istennek, és ha valaki a tizedét 

elrejti, kilenc részt fizessen. És ha valaki a püspökségnek elkülönített tizedet meglopja, mint 

tolvajt ítéljék meg, és az ebből eredő jóvátétel teljesen a püspöké legyen." 

/I. István II. törvénykönyvéből, 1035-1038 között/ 

 

„A papok pedig és az ispánok hagyják meg az összes falusi bírónak, hogy ezek parancsára 

vasárnap mindenki menjen a templomba, öregek és fiatalok, férfiak és nők, kivéve azokat, akik 

a tüzet őrzik. Ha pedig valaki amazok hanyagsága folytán nem őrzés végett marad otthon, az 

ilyet verjék meg és hajukat nyírják le. […]" 

/I. István II. törvénykönyvéből, 1035-1038 között/ 

 

16. A feladat a felvilágosult abszolutizmussal kapcsolatos. (hosszú) 

Mutassa be saját ismeretei és a források segítségével a Mária Terézia kormányzását és 

intézkedéseit! Térjen ki arra, miért tekinthető Mária Terézia felvilágosult abszolutista 

uralkodónak. 

 

„6. Az országgyűlési végzésekhez és a hazai törvényekhez sosem szabad hozzányúlni, vagy 

azok ellen cselekedni. A legkevésbé szabad azonban elárulni, hogy szándékunkban áll a 

nemesség teljes adómentességének korlátozása. Ez óriási vihart keltene és egyszerre minden jó 

elgondolást tönkretenne.” 

/Kaunitz, Mária Terézia államkancellárjának előterjesztéséből, 1761/ 

 
Mária Terézia vámrendelete (1754) 
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„Az ifjúság helyes nevelését és az egész közoktatásügynek intézését a józan erkölcsű népek 

mindenkoron oly nagy fontosságúnak tekintették, hogy benne látták országaik legfőbb sarok-

kövét és az általános jólét alapját. (…) Ennélfogva őseink (…) a nevelésről való legfelsőbb 

gondoskodást és a nemes tudományok igazgatását a királyi felségjogok közé iktatták; magát e 

nagy feladatnak végrehajtását pedig az ország politikai hatóságaira bízták.[…] 

A legtöbb szülő ugyanis gyermekeit, alig, hogy ötödik vagy hatodik életévüket átlépték, 

földművelésre, házi munkára vagy más foglalkozásra is fogja. Ennélfogva a dolgot úgy kell 

majd szabályozni, hogy az ifjak a mezei munkák befejezése után, mikor a szülőknek már 

kevésbé van reájuk szükségük, köteleztessenek az iskola látogatására (…) a cél, hogy az ifjak 

iskoláik elvégzése után a tanultakat újra elővegyék, bennük tovább haladjanak, és a maguk 

erejéből nagyobb tökéletességre emeljék” 

/Ratio Educationis; 1777/ 

 

A választott hosszú, a magyar történelemre vonatkozó feladat (15. vagy 16.) sorszáma: ...... 

A feladat kidolgozása: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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