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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 

középiskolai történelmi atlasz térképeit és a helyesírási szótárt. Ügyeljen arra, 

hogy a személyek, topográfiai adatok és fogalmak csak pontos helyesírással 

értékelhetők! 

 

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 Augustus principátusához kapcsolódik.  

Oldja meg a feladatokat a források és saját ismeretei alalpján! 

 

 

A principátus rendszere 

a) Milyen tisztséget töltött be Augustus a szenátusban? (0,5 pont) 

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

b) Milyen jelentősége volt a szenátus tagszámának növelésének? (1 pont) 

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

„6. (...) a senatus és a római nép egyetértőleg azzal bízott meg, hogy korlátlan hatalommal 

egyedül legyek a törvények és erkölcsök felvigyázója, de én egy olyan tisztséget sem fogadtam 

el, amelyet őseink szokása ellenére ruháztak rám. Azt, aminek végrehajtására a senatus 

megkért, tribunusi felhatalmazásom birtokában hajtottam végre. „ 

/Augustus önéletrajza/ 

c) Mi volt a legfontosabb joga a forrásban említett tribunusnak? Hogyan működött ez a 

jog? (elemenként 0,5 pont, összesen 1,5 pont) 

 

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

d) A forrás alapján magyarázza meg a fő különbséget Caesar és Augustus politikai 

rendszere között! (1 pont)  

 

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

4 pont  
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2. A feladat a középkori céhes iparral kapcsolatos. 

Döntse el, mely állítások igazak vagy hamisak a források és ismeretei segítségével! Tegyen 

X jelet a táblázat megfelelő mezőibe! Egy sorba csak egy X jelet írjon! (Elemenként 0,5 pont) 
 

„A céhbe való felvétel alapja […] ha a mesterjelölt minden egyéb feltételnek is megfelelt: 

törvényes ágyból származott, az inasidejét kitöltötte, az előírt vándorlóéveit igazolta, nős, vagy 

vállalja, hogy egy éven belül megnősül, és meghatározott időn belül polgárjogot szerez.” 

/Csiffáry Gergely: Egri céhemlékek/ 

 

„A vargák, tímárok, szűcsök szigorúan szabályozták, mely mesterség miféle árut és milyen 

nyersanyagból gyárthat, hogy egyikük se akadályozza a másik munkáját, és ne sértsék egymás 

érdekeit, pl. finom prémeket csakis a szűcsök használhattak. A céh vigyázott arra is, hogy egyik 

mester se halmozhasson fel árukészleteket, vagy nyersanyagot céhtársai kárára.” 

/Egy kortárs történész a céhes iparról/ 

 

Állítások Igaz Hamis 

a) A versenyt korlátozó intézkedések között a megtermelt áru 

minőségére vonatkozóan is voltak szabályok. 

  

b) A szigorú minőségi és mennyiségi előírásokkal a kontárok ellen 

próbáltak fellépni. 

  

c) A céhlegény tanulási folyamatát a vándorút, majd a mesterremek 

elkészítése zárta. 

  

d) Bárki mesterré válhatott, aki bemutatott egy remekművet az 

adott céh mestereinek. 

  

e) A céhek működését a céhlevél szabályozta, melynek kiállítója 

általában az uralkodó volt. 

  

f) Bárki, aki egy céh tagja volt, polgárjogot kaphatott.   

 

g) Miért tiltották a céhen belüli versenyt? (1 pont) 

 

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

4 pont  
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3. Az alábbi feladat a honfoglaló magyarság életmódjával kapcsolatos. 

Oldja meg az alábbi feladatot a forrás és saját ismeretei alapján! 

 

„Vezérük neve Kende [kündü]. Ez azonban csak névleges címe királyuknak, minthogy azt az 

embert, aki királyként uralkodik fölöttük, Dzsulanak [gyula] hívják. Minden magyar a Dzsula 

nevű főnökük parancsait követi háború dolgában, a védelem és más ügyekben. Sátraik vannak 

és együtt vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld vegetációval. […] Állandóan legyőzik a szlávokat, 

akik közel laknak hozzájuk. Súlyos élelmiszeradókat vetnek ki rájuk, és úgy kezelik őket, mint 

foglyaikat. A magyarok tűzimádók […]. Meg-megrohanják a szlávokat, és […] az elébük menő 

bizánciakkal vásárt tartanak. Azok eladják nekik a rabszolgákat és vesznek bizánci brokátot, 

gyapjúszőnyegeket és más bizánci árukat.” 

/Részletek Ibn Ruszta földrajztudós munkájából/ 

Karikázza be a helyes megoldás sorszámát! (elemenként 0,5 pont) 

a) Milyen szerepet töltött be a forrásban említett Kende? 

1. A magyar törzsek katonai vezetője volt háború idején. 

2. A magyar népek nagykövete volt a Kazár birodalomban. 

3. A magyar törzsek vallási vezetője volt. 

 

b) Mire utal a forrásban aláhúzott rész? 

1. Arra, hogy a magyarok nomád állattartó életmódot folytattak. 

2. A magyarok elsősorban növényi alapú táplálékot fogyasztottak. 

3. Arra, hogy a magyarok nomád növénytermesztő életmódot folytattak. 

 

c) Mire utal a forrásban említett tűzimádó elnevezés? 

1. A magyar törzsek pogány vallására. 

2. Arra, hogy a magyar törzsek rendszeresen emberáldozatokat mutattak be. 

3. Arra, hogy a magyarok felgyújtották ellenségeik településeit hadjárataik során. 

 

d) Nevezze meg, majd fogalmazza meg, hogyan működik a forrásban említett államforma! 

(1,5 pont) 

 

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

 

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

 

3 pont  
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4. A feladat a XVI. századi reformációhoz kapcsolódik. 

Döntse el a források és ismeretei alapján, hogy az az adott állítás Luther Márton tanaira, 

Kálvin János tanaira, mindkettőre vagy egyikre sem vonatkozik! Tegyen X-et a táblázat 

megfelelő mezőibe! Egy sorban csak egy X jel szerepelhet! (elemenként 0,5 pont) 

 

A) “82. [...] ha a pápa a Szent Péter-székesegyház felépítéséhez szükséges nyomorult pénzért - 

ami gyenge indoklas (sic) - számtalan lelket vált ki a tisztítótűzből, akkor miért nem üríti ki a 

tisztítótüzet a szentséges szeretetre és a lelkek iszonyú gyötrődésére való tekintettel, ami pedig 

mindennél igazságosabb indok lenne. [...]"  

/Részletek Luther 95 pontjából, Wittenberg, 1517. október 31./ 

 

B) „Tegyetek bizonyságot, mutassátok ki tévedésemet a prófétákból és az evangéliumokból! 

Ha meggyőztök, bebizonyítjátok tévedésemet, készséggel visszavonom, és én leszek az első, 

aki tűzbe vetem írásaimat.«”  

/Részlet Luther birodalmi gyűlésen elmondott beszédéből; 1521/ 

 

C) „Az eleve elrendelésről másféle ismeretet keresni, mint ami Isten igéjéből kibomlik, nem 

kisebb esztelenség volna, mint ha valaki olyan helyen akarna járni, ahol nincs út, vagy sötétben 

akarna látni. […] Eleve elrendelésnek pedig Istennek azt az örök elhatározását nevezzük, 

amellyel önmagában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék minden egyes emberre” 

/Kálvin János: A keresztyén vallás tanítása; 1536/ 

 

D) „Nem a latin nyelv betűitől kell kérdezgetni, hogyan beszéljünk németül, […], hanem a 

családanyát az otthonában, a gyerekeket az utcán, a közembert a piacon kell megkérdezni efelől, 

az ő szájukat kell figyelni, miképpen beszélnek, s aszerint kell tolmácskodni.” 

/Luther: Levél a tolmácsolásról; 1534/ 

 

Állítások Kálvin Luther Mind-

kettő 

Egyik 

sem 

a) A vallási irányzat támogatta a 

búcsúcédulák árusításának 

beszüntetését. 

    

b) Három szín alatti áldozást 

támogatta. 

    

c) Támogatta a nemzeti nyelvű 

istentisztelet tartását. 

    

d) Katolikus úrvacsora megtartása.     

e) Csak a bibliát vette alapul a vallási 

kérdésekben. 

    

f) Az egyháznak önálló közösségek 

szervezetéből kellene állnia. 

    

  

g) Miért vásároltak az emberek búcsúcédulákat az egyháztól? (1 pont) 

 

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

 ......................................................................................................................................................  
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h) Fogalmazza meg, hogy mit jelent az elve elrendeltetés elve! (1 pont) 

 

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

 

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

 

5 pont  

5. Az alábbi feladat Bethlen Gábor fejedelemségével kapcsolatos. 

Oldja meg az alábbi feladatot a forrás és saját ismeretei alapján! 

 

 

Bethlen Gábor bevételeinek megoszlása 

a) Mit jelentett, hogy a királynak monopóliuma volt a felsorolt kereskedelemi cikkek felett? 

(1 pont) 

 

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

 

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

b) Fogalmazza meg, hogy mi a célja a merkantilista gazdaságpolitikának! (1 pont) 

 

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

 

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

c) Melyik európai uralkodó alkalmazta először ezt a gazdaságpolitikát? (1 pont) 

 

 ..................................................................................................................................................  
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d) Miért volt előnyös Bethlen számára, hogy a rendek kis befolyással rendelkeztek a 

bevételek felett? (1pont) 

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

 

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

 

4 pont  

6. A feladat az egységes Németország létrejöttével kapcsolatos. 

Oldja meg a feladatot a források és saját ismeretei alapján! 

 

A) „C-nak/nek össze kell szednie és megőriznie erejét a megfelelő pillanatig, amelyet már nem 

egyszer elmulasztottunk. C határa a bécsi béke után nem kedvez az egészséges állami életnek. 

A nagy kérdéseket nem beszéddel döntik el vagy a többség határozataival (éppen ez volt a nagy 

tévedés 1848-ban és 1849-ben), hanem vassal és vérrel.” 

/Bismarck beszéde, 1862/ 

B) „4. §. Ő Felsége, Ausztria császára elismeri az eddigi Német Szövetség feloszlatását, és 

hozzájárul Németország újjáalakulásához az Osztrák Császárság részvétele nélkül. Éppen úgy 

megígéri Ő Felsége, hogy azon szorosabb szövetségi viszonyt elismeri, melyet Ő Felsége, C 

királya a Majna vonalától északra megállapítani fog, és kijelenti, miszerint egyetért azzal, hogy 

a vonaltól délre fekvő német államok olyan szövetségre lépjenek, melynek az Északnémet 

Szövetséggel való nemzeti kapcsolata kettőjük közötti megállapodás tárgya, és melynek 

nemzetközi függetlensége lesz.” 

/A prágai béke pontjaiból/ 

a) Nevezze meg a forrásokban „C” betűvel jelölt államot! (0,5 pont) 

 

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

b) Fogalmazza meg a források alapján, hogy Bismarck hogyan akarta elérni az egységes 

Németország létrejöttét! (1 pont) 

 

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

 

c) Hol zajlott a döntő ütközet, amely után aláírták a békét, amelyből a B)-jelű forrás 

szövege származik? (0,5 pont)  

 

 .........................................................................  
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Döntse el a források és saját ismeretei alapján, hogy az alábbi állítások a kisnémet 

egységre, a nagynémet egységre, mindkettőre vagy egyikre sem vonatkoznak! Tegyen X-et 

a táblázat megfelelő oszlopába! Egy sorba csak egy X-et tegyen! (elemenként 0,5 pont) 

 

Állítás 
Kisnémet 

egység 

Nagynémet 

egység 
Mindkettő 

Egyik 

sem 

d) A törekvés célja, hogy 

egy soknemzetiségű, erős 

Közép-európai államot 

hozzon létre.  

    

e) Az ország egy 

államszövetség formájában 

képzelte el az egységes 

Németországot. 

    

f) A Benelux államok ehhez 

a törekvéshez csatlakoztak. 

    

g) Az újonnan létrejövő 

állam élére egy több 

évszázad óta fennálló 

uralkodó-dinasztia kerülne. 

    

 

4 pont  

 

7. A feladat a 1848-49-es szabadságharc utáni évekhez kapcsolódik. 

Oldja meg a feladatokat a forrásrészletek és saját ismeretei segítségével! 

a) Párosítsa össze a forrásokat és az ellenállási formákat! Írja a források betűjeleit a 

táblázat megfelelő helyére! (elemenként 0,5 pont) 

 

A) „Apostoli királyunk legszentebb személye ellen épp az imént követtek el aljas merényletet. 

őfelségét délután fél 1-kor, a Kärtnertor közelében fekvő bástyánál tett sétája során 

alattomos módon hátulról támadta meg egy bizonyos személy, és egy konyhakéssel 

megsebesítette tarkóján." 

/Részlet a Wiener Zeitung aznapi tudósításából/ 

B) „A lakosság minden rétegében még azon az ország igazgatását hatalmas mértékben 

módosító intézkedések esetében is, melyek a magyarokat egyébként soha nem hagyták 

hidegen, teljes részvétlenség figyelhető meg. A jobb szelleműek […] sem merik 

véleményüket szabadon kimondani, mivel félnek, hogy rossz hazafi hírébe jutnak, ha a 

kormány bármely lépését is helyeslik. Az elégedetlenkedők, […], figyelmes hallgatással 

szemlélik az eseményeket, ebből származik a külső nyugalom; bizalommal tekintenek azon 

remények teljesülésére, melyeket a külföldi felforgató párt ültetett el bennük, innen 

származik rezignációjuk, csendes, odaadó várakozásuk, közömbösségük még a 

legfontosabb belső igazgatásbeli változásokkal szemben is.” 

/Részlet Alexander Bach számára készített összefoglaló jelentésből, 1851/ 
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C) 

 

A Back korszak rendeleteinek összesöprése – korabeli karikatúra 

C) „Bármennyire hízelgő is azonban reám e megtisztelő felszólítás, kénytelen vagyok teljes 

tisztelettel bár, de egész határozottan kijelenteni, hogy ez ajánlatot el nem fogadhatom. A 

közelmúlt idők gyászos eseményei után oly állapotok között, melyek még jelenleg is 

uralkodnak, lehetetlenség, hogy én nyilvános ügyekben közreműködhessek.” 

/Deák Ferenc levele Anton Schmerling igazságügyi-miniszterhez, 1850/ 

E) 

 
Kossuth Lajos Amerikában nyomtatott pénze 

F) „[…] De ez is a hatalom folytonos megtámadásainak van kitéve, s leszorítva a nyilvános élet 

teréről, csak ott ápolhatjuk, ott tarthatjuk fel azt, hová a hatalom szava nem hat, a társas élet 

magánkörében, s ha itt is elhanyagoljuk, elvész az örökre s visszahozhatatlanul. 

Ezért fáj az nekem, ha derék, lelkes magyar nő németül beszél és németül ír, mert mindig úgy 

tekintem azt, mint újabb sebét nemzetiségünknek, s mint fenyegető haladását az 

elnémetesedésnek.” 

/Deák Ferenc levele Báthor Gézáné Inkey Szidóniához, 1857/ 

 

Aktív ellenállás Passzív ellenállás 

  

 

 

 



Történelem – emelt szint Név: ..…………………………………………. 

 

írásbeli próbavizsga 11 / 20 2023. 02. 18. 

 

b) Nevezze meg azt a személyt, akire ráillik a B) forrásban aláhúzással jelölt forrásrészlet! 

(1 pont) 

 

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

4 pont  

 

8. A feladat a németországi zsidók üldözéséhez kapcsolódik. 

Egészítse ki a szöveg hiányzó részeit az alább látható kifejezések egyikével! (elemenként 0,5 

pont) 

 

Hitler az 1925-26-ban megjelent ……….………………………… című könyvében fogalmazta 

meg a nemzetiszocializmus ……….…………………………-t és élettér-politikája alapelveit. 

Fő ellenségének a ……….…………………………-t és a marxizmust tekintette, amely mögött 

nemcsak a Szovjetuniót, hanem a zsidókat is látni vélte. A nemzetiszocialisták már néhány 

héttel hatalomra jutásuk után, 1933. április 1-jén bojkottot szerveztek a zsidó üzletek ellen, ezt 

követte a zsidók arányának korlátozása a felsőoktatásban, a zsidó tisztviselők nyugdíjazása. Az 

antiszemita intézkedéseket 1935-ben a ……….…………………………(-val/-vel) 

szentesítették, amelyek a zsidó fogalmát is meghatározták. (...) 

A zsidókat kezdetben ……….………………………… -ba/be tömörítették, ezzel elkülönítve 

őket a lakosság többi részétől, majd később innen ……….…………………………-ba/be 

szállították őket, ahol kényszermunkára, vagy halálra ítélték őket. 

gettók, leninizmus, koncentrációs tábor, nacionalizmus, nürnbergi törvények, zsidóság, 

fajelmélet, Mein Kampf, oroszok, bécsi törvények, gulag, diaszpórák 

 

3 pont  
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9. A feladat a Horthy-korszakhoz kapcsolódik. 

Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! 

 

A) „Ezen deficiteknek a megszüntetése képezi az előfeltételét gazdasági és pénzügyi 

talpraállásunknak. Az erre irányuló törekvéseknek azonban mindaddig meddőknek kellett 

maradniok, amíg egyrészt nem áll a pénzügyi kormányzat rendelkezésére megfelelő tőke, 

amellyel a pénz értékének a stabilitása a költségvetés egyensúlyának a helyreállításához 

szükséges átmeneti idő alatt biztosítható és amíg […] nincs meg az a bizalom, amely a 

megfelelő tőkeimportok útján a fizetési mérleg hiányait ellensúlyozhatná.” 

/az államháztartás egyensúlyának helyreállításáról szóló 1924. évi IV. törvénycikk/ 

B) Az első világháború és következményei miatt a már az Osztrák-Magyar Monarchia idején 

is használt fizetőeszköz, a korona, folyamatosan veszített az értékéből. A konszolidációs 

kormány ezért fontos feladatának tekintette ennek a problémának a megoldását, melyet végül 

1927-re sikerült véghez vinni.  

 

a) Nevezze meg ki lett a magyarországi konszolidációért felelős miniszterelnök! (1 pont) 

 

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

b) Fogalmazza meg a forrás és ismeretei szerint, hogy a kormány mely intézkedése volt az, 

mely orvosolta a B) forrásban említett problémát! (1 pont)  

 

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

 

Döntse el az alábbi állításokról a források és ismeretei segítségével, hogy igazak vagy 

hamisak! Tegyen X-et a táblázat megfelelő oszlopába! (elemenként 0,5 pont) 

 

 Állítások Igaz Hamis 

c) 

Az Osztrák-Magyar Monarchia volt országai 

szorosan együttműködtek Magyarországgal is, 

azért, hogy megoldják első világháború után a 

gazdaságaikban kialakult problémákat. 

  

d) 
A Magyar Nemzeti Bank megalapítása egy 

fontos lépés volt a pénzügyi önállóság terén. 

  

e) 
A Népszövetségtől kapott hitel segítségével 

lehetett megszüntetni a pénzügyi hiányt. 

  

f) 
A mezőgazdaság újbóli fellendülésében jelentős 

szerepet játszott a Magyar Nemzeti Bank. 

  

g) 

Többek között felvevőpiacok szerzése érdekében 

kötött a konszolidációs kormány örök-barátsági 

szerződést Olaszországgal és Németországgal is. 

  

h) 
A konszolidációs időszak végére Magyarország 

egy közepesen fejlett agrár-ipari országgá vált. 
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C) Az 1920-as évek végétől kezdve nagyon súlyosan érintette Magyarországot a 

mezőgazdasági termékek világpiaci árainak esése. A más országok által bevezetett 

különböző vámok és korlátozások pedig csak tovább rontottak a helyzeten.  

i) Miért nem maradtak meg a Magyarországon a gazdasági konszolidáció által elért 

eredmények? (1 pont)  

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

j) Karikázza be az igaz állítás betűjelét! (1 pont)  

 

Az agrártermékek árainak csökkenése azért volt probléma, mert… 

1. így kevesebb értékesítési piac volt elérhető, ami még nagyobb problémához vezetett. 

2. az árak csökkenésével jelentős bevételektől estek el az emberek és ezáltal az állam is. 

3. emiatt nem volt nagy igény a földosztásra, amely akkor a politikai győzelem alapja volt.  

 

7 pont  

10. Az alábbi feladat az ENSZ létrejöttével és intézményrendszerével kapcsolatos. 

Oldja meg a feladatot a források és saját ismeretei alapján és válaszoljon az alábbi 

kérdésekre! 

 

 

A) 

 

a) Nevezze meg az ábrán az „A” -val és „B” -vel jelölt intézményeket! (elemenként 0,5 

pont) 

 

 A: .................................  B: .................................  

A 

B 
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b) Fogalmazza meg, hogy mi a Közgyűlés elsődleges feladata! (1 pont) 

 

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

c) Fogalmazza meg, hogy mi a Közgyűlés és a forrásban „A” betűvel jelölt testület 

viszonya! (1 pont) 

 

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

B) „Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog 

magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a 

vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind nyilvánosság előtt, 

mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre 

juttatásának jogát.” 

/Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata; 1948/ 

d) Fogalmazza meg, a „B” forrás alapján az ENSZ létrejöttének elsődleges célját? (1 pont) 

 

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

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

4 pont  

11. A feladat a Kádár-rendszer kultúrpolitikájával kapcsolatos!  

Döntse el az alábbi forrásokról, hogy a 3T rendszerben támogatott, tűrt, vagy a tiltott 

kategóriába tartozhattak! Írja a források betűjelét a táblázat megfelelő helyére! (elemenként 

0,5 pont) 

Tiltott Tűrt Támogatott 
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A) 

Európa csendes, ujra csendes, 

Elzúgtak forradalmai... 

Szégyen reá! lecsendesűlt és 

Szabadságát nem vívta ki. 

  

Magára hagyták, egy magára 

A gyáva népek a magyart; 

Lánc csörg minden kézen, csupán a 

Magyar kezében cseng a kard. 

  

De hát kétségbe kell-e esnünk, 

Hát búsuljunk-e e miatt? 

Ellenkezőleg, oh hon, inkább 

Ez légyen, ami lelket ad. 

/Petőfi Sándor: Európa csendes, újra csendes 

(részlet)/ 

C) 

Ne gondold, ó ne, hogy tied a világ, 

Nem fog mindig a szerencse könyörögni hozzád 

És ha még most tied a szó, 

Ne hidd, hogy így marad örökre, 

Ajánlom, tűnjél el a színről sietve. 

  

Ne hidd azt, ó, ne, hogy letagadhatod, 

Mások dolgoznak helyetted, míg szerepedet játszod. 

Egész más most ez a világ, 

Jobb lesz, ha végre már megérted, 

Az idő lassan, lassan eljár feletted. 

/Szörényi Levente-Bródy János/ 

 
D) 

Hol a zsarnokság van, ott 

zsarnokság van, nemcsak a 

puskacsőben, nemcsak a 

börtönökben,  

nemcsak a vallató szobákban, 

nemcsak az éjszakában kiáltó őr 

szavában, ott zsarnokság van 

/Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról (részlet)/ 

E) 

„Egy napon komoly tudós fejek 

Rájöttek, tovább ez nem mehet 

Az élet még nem elég szervezett 

Kijött hát egy új rendelet 

  

Anyáknak hozták a levelet 

Benne áll, ezentúl szüljenek 

Havonként egy fiúgyermeket 

Még jobb, hogyha ikreket.” 

/Debreczeni/Mihály/Molnár/Kó

bor – Sülyi Péter/ 

 

B) 

Mint az omladék, úgy állnak 

a gyárak, 

de még 

készül bennük a tömörebb sötét, 

a csönd talapzata. 

S a szövőgyárak ablakán 

kötegbe száll 

a holdsugár, 

a hold lágy fénye a fonál 

a bordás szövőszékeken 

s reggelig, míg a munka áll, 

a gépek mogorván szövik 

szövőnők omló álmait. 

S odébb, mint boltos temető, 

vasgyár, cementgyár, csavargyár. 

Visszhangzó családi kripták. 

A komor föltámadás titkát 

őrzik ezek az üzemek. 

/József Attila: Külvárosi éj (részlet)/ 
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b) Nevezze meg melyik politikai eseményre utal az „F” forrás! (1 pont) 

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

 

4 pont  

12. A feladat a magyar szociális ellátórendszerrel kapcsolatos. 

Rendelje a definíciókhoz a hozzájuk leginkább illő fogalmat! Írja a megfelelő fogalom 

sorszámát az idézetek után a kipontozott helyre! Egy fogalom kimarad. (elemenként 1 pont) 

 

Fogalmak:  

1. Gyermekgondozási díj 

2. Táppénz 

3. Családi otthonteremtési támogatás 

4. Családi pótlék 

5. Gyermekgondozási segély 

 

A) Az állam havi rendszerességű hozzájárulása a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó 

költségekhez nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás formájában. 

 

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

 

 

F) 

Te napköziben nevelkedett apró 

kamasz, 

Te, akinek élete mindössze 

vagy tizenöt sivár tavasz. 

Te, kibe már az A. B. C.-vel 

tömték az ideológiát, 

A szovjet tankok vad tüzében 

zengted a szabadság dalát. 

 

A tankok acél záporában 

sem remegett gyenge kezed. 

Bátran markoltad meg a 

géppisztolyt, 

és szórtad rájuk a tüzet. 

Kicsiny szíved tán összerezzent, 

de lábad bátran szaladt. 

Kezedből nyugodt, biztos ívben 

repült a benzines palack… 

/Szentkúti Ferenc: Hősköltemény 

egy Pesti Srácról (részlet)/ 
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B) Szülő, vagy gyám számára bizonyos kivételektől eltekintve alanyi jogon járó támogatás, 

mely a saját háztartásában nevelt gyermek harmadik életévének betöltéséig igényelhető. 

 

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

 

C) Gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása érdekében meghatározott 

feltételekkel igénybe vehető támogatás. 

 

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

 

D) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében, a gyermekvállalás támogatására nyújtott 

pénzbeli ellátás. Kizárólag a biztosítottaknak (tehát nem alanyi jogon) járó, rendszeresen 

folyósított, a szülő jövedelemkiesését pótló pénzbeli támogatás. 

 

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

4 pont  
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maximális 

pontszám 

elért 

pontszám 

I. Egyszerű, 

rövid feladatok 

1. Augustus principátusa 4  

2. Középkori céhes ipar 4  

3. Honfoglaló magyarság társadalma 3  

4. Reformáció 5  

5. Bethlen Gábor gazdaságpolitikája 4  

6. Az egységes Németország létrejötte 4  

7. A kiegyezéshez vezető út 4  

8. Holokauszt 3  

9. A Horthy-korszak gazdasága 7  

10. Az ENSZ létrejötte és intézményei 4  

11. Kádár-korszak társadalma 4  

12. Szociális ellátórendszer 4  

Összesen 50  

I. Elért pontszám egész számra kerekítve  
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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 

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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 Olvassa el figyelmesen! 
  

A következő feladatok közül összesen hármat kell kidolgoznia. 
 

Az alábbi szabályok alapján kell választania:  

Kidolgozandó: 

egy az egyetemes történelemre vonatkozó rövid feladat, 

egy a magyar történelemre vonatkozó hosszú feladat, 

egy komplex feladat. 

A rövid egyetemes és a hosszú magyar feladat más korszakra – az egyik az 1849-ig tartó, a 

másik az 1849 utáni korszakra – vonatkozzon!  
 

Tanulmányozza figyelmesen a feladatokat! 
  

 
Korszak Sorszám Feladat A feladat típusa 

Egyetemes 

történelem 

1849-ig 13. Szerzetesrendek jellemzői rövid 

1849 

után 
14. A kétpólusú világrend kialakulása rövid 

Magyar 

történelem 

1849-ig 15. 
Géza és Szent István 

egyházpolitikája 
hosszú 

1849 

után 
16. 

Trianoni békediktátum hatásai 
Magyarországon 

hosszú 

Komplex 

- 17. 
Az uralkodó és a magyar rendek 

viszonya 
korszakokon 

átívelő 

- 18. 
A függetlenségi háború és az 

1848-49-es szabadságharc 
összehasonlító 

 

A feladatok tanulmányozása után karikázza be a választott feladatok sorszámát! 
 

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

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

 

A választott Választásának 

feladatok sorszáma jelölése X jellel   

13., 16. és 17.  
 

13., 16. és 18.  
 

14., 15. és 17.  
 

14., 15. és 18.  

 

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

feladatokat követő pontozott vonalakra írja!  
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 szerzetesrendekkel kapcsolatos.  (rövid) 

Mutassa be a középkori szerzetesrendek legfőbb jellemzőit! Válaszában térjen ki az 

életmódjukra és legfontosabb elveikre! 

 

„Melyek a jó cselekedetek eszközei? Először is: szeresd az Úristent, teljes szívből, teljes 

lélekből és teljes erődből […] Tagadd meg magadat, vagy kövessed Krisztust! Testedet 

sanyargasd. Élvezeteknek ne add magad. Szeresd a böjtöt. Új erőre segítsd a szegényeket! […] 

Tartsd távol magad a világ cselekedeteitől! […] A szent olvasmányokat örömmel olvasd! 

Gyakran borulj le az imádság alatt. Múltad bűneit könnyek és fohászkodások közt minden nap 

valld meg imádságaidban Istennek! […] Gyűlöld saját akaratodat! Az apát parancsainak 

mindenben engedelmeskedj! […] Az a műhely pedig, ahol mindezt szorgosan gyakorolhatjuk, 

a monostor zártsága és az állhatatos megmaradás a közösségben. […]” 

/Részlet Szent Benedek regulájából/ 

14. A feladat a kétpólusú világrend kialakulásához kapcsolódik.  (rövid) 

Mutassa be a források és ismeretei segítségével a kétpólusú világrend kialakulásának 

lépéseit! Válaszában térjen ki Európa kettéosztásának mechanizmusára, a blokkok 

kialakulására! 

„A balti-tengeri Szczecintől az adriai Triesztig vasfüggöny ereszkedett a kontinensre. Ezen 

vonal mögött fekszenek Közép- és Kelet-Európa ősi államainak fővárosai. Varsó, Berlin, Prága, 

Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia, e híres városok és a környezetükben élő lakosság 

mind a szovjet érdekszférában fekszenek.”  

 /Egy brit miniszterelnök beszéde, Fulton 1946. március 5./ 

Somogyvári bencés kolostor maradványai 
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Európa átalakulása a II. világháború után 

 

A választott rövid, az egyetemes történelemre vonatkozó feladat (13. vagy 14.) 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 

F1 3  

F2 3  

Eseményeket alakító tényezők 

feltárása, kritikai és 

problémaközpontú gondolkodás 

E1 3  

E2 3  

Összpontszám 20  

 Osztószám: 2 

Vizsgapont 10  
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15. Az alábbi feladat a keresztény magyar állam alapításával kapcsolatos.  (hosszú) 

A források és saját ismeretei segítségével mutassa be Géza fejedelem és I. (Szent) István 

király egyházépítő intézkedéseit a Magyar Királyságban! 

„Volt akkor egy Géza nevű fejedelem, aki ámbár belesüppedt a pogány életmódba, mégis a 

lelki kegyelem fényének közeledtére, figyelmesen kezdett tárgyalni a körös-körül fekvő 

valamennyi szomszédos tartománnyal a békéről, amelyet korábban sohasem kedvelt; 

felhatalmazta a papokat és a szerzeteseket, hogy elébe járuljanak, szíves örömest hallgatta meg 

őket, kedvét lelvén abban, hogy az igaz hitnek keble kertjébe vetett magja kicsírázik. […] háza 

népével együtt hitt és megkeresztelkedett, megfogadván, hogy minden uralma alá vetett 

alattvalóját a keresztény hit szolgálatába állítja.” 

/Részlet István király Nagy legendájából/ 

„Az esztergomi püspökség ezért kezdettől fogva a legnagyobb ékességgel és méltósággal 

rendelkezett: akár az alapítóját, akár pedig alapítójának és az őt követő királyoknak az iránta 

tanúsított tiszteletét, vesszük. […] László király például aranybullájának bevezetőjében így ír: 

[...] különös jóindulat és hitbéli buzgóság töltött el, és legfőképpen az Esztergomi Érsekség 

iránt, melyet a többiek fejéül és közülük az elsőként a legszentebb emlékű Szt. István, 

Magyarország első királya és apostola, elődünk rendelt, és kegyes jóindulattal vérontás árán is 

megalapított, és ennek az országnak a többi püspöksége fölé emelve, mint a többi szülőjét és 

védőjét mind javakkal, mind pedig kiváltságokkal halmozta el” 

/Az esztergomi érsekség rövid bemutatása/ 

„9. A papok pedig és az ispánok hagyják meg az összes falusi bíróknak, 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.” 

/Részlet Szent István II. törvénykönyvéből; 1030 körül/ 

„18. Ha valakinek az Isten tizet adott egy évben, a tizedik részt adja az Istennek, és ha valaki 

tizedét elrejti, kilenc részt fizessen. És ha valaki a püspöknek félretett tizedet meglopja, mint 

tolvaj ítéljék meg, és az ebből eredő jóvátétel teljesen a püspöké legyen.” 

/Részlet Szent István II. törvénykönyvéből; 1030 körül/ 
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16. A feladat a trianoni békével kapcsolatos.  (hosszú) 

Mutassa be a források és saját ismeretei alapján a trianoni béke gazdasági hatásait 

Magyarországra nézve!  

Az elcsatolt területek nagysága és népessége 

 

„Magyarország első világháború utáni jóvátételi kötelezettségét […] a trianoni békeszerződés 

VIII. része […] mondta ki. Bár természetbeni szállításokat Magyarország addig is teljesített, 

konkrétan a Népszövetség úgynevezett Jóvátételi Bizottsága állapította meg a fizetendő 

összeget 1923-ban. Ez az összeg 200 millió aranykoronára rúgott, amelyet az eredeti ütemezés 

szerint még az 1940-es években is fizetni kellett volna.” 

/A magyar jóvátételről való leírás/ 

 

 
A trianoni békeszerződés hatása a közlekedési hálózatra 

 

„79. cikk. A jelen Szerződés által megállapított határain kívül, Magyarország a maga részéről 

lemond az Európán kívüli területekre vonatkozó mindazokról a jogokról, igényekről és 

kiváltságokról, amelyek a volt Osztrák-Magyar Monarchiát vagy szövetségeseit esetleg illették, 

továbbá lemond mindazokról a jogokról, igényekről és kiváltságokról, amelyek őt bármely 

címen a Szövetséges és Társult Hatalmakkal szemben esetleg megillették.” 

/Részlet a trianoni békeszerződésből, 1920. június 4./ 
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A választott hosszú, a magyar történelemre vonatkozó feladat (15. vagy 16.) sorszáma: ...... 

A feladat kidolgozása: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Szempontok 
Elérhető Elért 

Pont 

Feladatmegértés 2  

 

Tájékozódás térben és időben 
T1 2  

T2 2  

 

Kommunikáció, 

a szaknyelv alkalmazása 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

 

Ismeretszerzés, 

a források használata 

F1 3  

F2 3  

F3 3  

F4 3  

 

Eseményeket alakító tényezők 

feltárása, kritikai és 

problémaközpontú 

gondolkodás 

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

Összpontszám 36  

 Osztószám: 2 

Vizsgapont 18  
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17. Az alábbi feladat a magyar rendek és az uralkodó viszonyával kapcsolatos a XIV-

XV. században.  (komplex – korszakokon átívelő) 

Mutassa be a források és saját ismeretei segítségével a magyar rendek és az uralkodó 

kapcsolatát Károly Róbert uralkodásától kezdve Mátyás király uralkodásával bezárólag a 

következő szempontok alapján! 

 

● Károly Róbert hatalomra kerülése 

● Károly Róbert társadalmi reformjai 

● 1351-es törvények  

● Zsigmond király hatalomra kerülése  

● A magyar rendek helyzete Hunyadi János idején 

● Mátyás király és a nemesség viszonya 

Magyar királyság a 14. század elején 

 

„1. § És habár a lelkiekkel foglalkozó személyeket, a kiket Urunk és Megváltónk az emberi 

üdvösség kiszolgáltatására rendelt, méltóbbaknak tartják a világi személyeknél, mindazáltal e 

Magyarországnak minden főpap, egyházfő és báró urai és többi mágnásai, nemesei és előkelői 

nemességükre és világi javaikra nézve, a szabadság, kivételesség és adómentesség egy és 

ugyanazon előjogát élvezik; nincs is valamely úrnak nagyobb és valamely nemesnek kisebb 

szabadsága. Innen, egy és ugyanazon törvénnyel és szokással, és a törvényszékeken szintén 

ugyanazzal a törvénykezési eljárással is élnek, egyedül csak az emberdij mennyisége 

tekintetében különböznek egymástól.” 

/Werbőczy István a magyar nemesség jogairól, 1514/ 

 

„Midőn a fogságból, majd a László-féle trónköveteléstől megszabadult, első dolgának tekinté, 

hogy figyelmét a törvényhozásra fordítsa. Tartott országgyűlést 1404-ben és kétszer 1405-ben. 

Az utóbbi év első országgyűlésének eredményei kiváló fontossággal birnak. Ezen 

országgyűlésen vették tárgyalás alá a polgárok jogait és kötelességeit, a mely tárgyak 

megvitatására a városok képviselőit is meghívták.” 

/Egy kortárs történész/ 
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„28. Hasonlóképpen hogy [hivassék össze] minden esztendőben pünkösd ünnepére az ország 

összes főpapja, bárója, előkelője és nemesei, kivévén a jobbágytalan vagy húsznál kevesebb 

jobbággyal rendelkező nemeseket és ugyanezen a helyen [Buda] és napon maga a kormányzó 

kormányzósága hivatalát és a többi báró és tanácsnokok a maguk méltóságát tegyék félre, és 

tárgyaljanak ugyanott az ország ügyéről.” 

/Az országnagyok által meghirdetett országgyűlés dekrétumaiból, 1447/ 

 

„[…] Szilágyi Mihály, a hozzá csatlakozott egész nemzet és szinte Magyarország minden 

nemesi sokasága ragaszkodott ahhoz, hogy Mátyás grófot válasszák királlyá. […] Végül józan 

határozatra jutottak, elkerülendő az életüket és javaikat fenyegető veszedelmet, miután Szilágyi 

Mihály hittel esküdött arra, hogy a jövendő idők folyamán ezt a bűnt nekik soha felhánytorgatni 

nem fogják, és László gróf megöletéséért sem rájuk, sem örököseikre megtorló büntetést nem 

mérnek: ők is beleegyeztek abba, hogy Mátyás grófot emeljék a királyi trónra. […] Az urak, 

főpapok, bárók és országnagyok nemes tanácsa tehát megállapodott ebben.” 

/Thuróczi János: Chronica Hungarorum, 1488/ 

18. A feladat az amerikai függetlenségi háborúhoz és a magyar forradalom és 

szabadságharchoz kapcsolódik.  (komplex – összehasonlító) 

Hasonlítsa össze a források és saját tudása segítségével az amerikai függetlenségi háborút 

és a magyar forradalmat és szabadságharcot a következő szempontok alapján! 

 

● a kirobbanáshoz vezető út 

● a konfliktus közvetlen kiváltó oka 

● katonai háttér 

● az elszakadást követő nyilatkozatok 

● Eszmei háttér 

● Külpolitikai helyzet 

● Lezárás és következmények 

Válaszát időrendben haladva fogalmazza meg! 

„Magától értetődőnek tartjuk azokat az 

igazságokat, hogy minden ember 

egyenlőként teremtetett, az embert teremtője 

olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta 

fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé 

a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a 

Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra 

való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a 

biztosítására az Emberek Kormányzatokat 

létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a 

kormányzottak beleegyezésén nyugszik.”  

/Függetlenségi nyilatkozat/ 
 

 

„Azon erős kötelek, melyek mindenkit oly 

hatalmasan kapcsolnak honához, nyelv, 

vallás, ugyanazon nemzetség törzsöktől vett 

szármozás s egyenlő szokás s életmód 

egyiránt ugyanazon egy édesanyának tészen 

mindent gyermekévé s a nagy háznép 

egymáshoz vonzó tagjává. Minálunk sokféle 

nyelv, sok religio, számtalan különböző 

szokások, s hányféle nemzetség! Ez 

magában is veszedelem. Bajos, szinte 

lehetetlen ezen hézagokat kipótolni, csak a 

haza, polgári alkotmány s törvény iránti 

egyenlő buzgóság teheti. Ezt pedig egyedül 

az eszközölheti, hogy a nemzetiség s polgári 

alkotmány malasztait minden nyelvű, 

vallású s származásúakra egyenlően 
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terjessze, hogy ne legyen azok közül egy 

helyzetbeli is a többi felett s mások kárára 

kényeztetett becéje, s mostohaként eggyel se 

bánjék.”  

/Wesselényi Miklós: Balítéletekről/ 

 

„[…] minden állam köteles 

felállítani/fenntartani egy jól szervezett és 

szabályozott milíciát, amelyet köteles 

felfegyverezni és készenléteben 

állomásoztatni” 

/Kontinentális kongresszus – Articles of 

Confederation VI cikkelye/ 
 

„A 1848. március 15-i pesti forradalom 

legfontosabb dokumentuma, a Tizenkét pont 

ötödikként ’Nemzeti őrsereget’ követelt. Ez 

az intézmény a polgári forradalmak 

jellegzetes vívmánya volt, s 1848-1849 

Magyarországán különleges jelentőségre tett 

szert. A nemzetőrség olyan keretet jelentett, 

amelyben a lakosság jelentős része 

elsajátíthatta a fegyverforgatás 

alapismereteit, s ezt a reguláris hadsereg 

megszervezésénél kamatoztathatta.” 

/Hermann Róbert: Magyarország a 

forradalom és szabadságharc/ 

 

„1773. április 27-én fogadta el a brit 

parlament a Tea Actet, mely gyakorlatilag 

monopóliumot biztosított a Kelet-indiai 

Társaságnak az észak-amerikai 

gyarmatokon folytatott teakereskedelemre. 

Bár a törvény a telepeseket is kedvezően 

érintette, a korábbi önkényesen kivetett 

adóterhek miatt ez a rendelkezés is 

felháborodást szült, és utóbb a „bostoni 

teadélutánhoz” vezetett.”  

/Tarján M. Tamás a teatörvényről/ 
 

„A Metternich és rendszere ellen irányuló 

felkelés kirobbantó okai egyrészt a február 

22-én kitört párizsi forradalomról érkező 

hírek voltak, másfelől Kossuth Lajos 

március 3-i pozsonyi beszéde hatott a 

bécsiekre, melyben a politikus 

alkotmányosságot követelt nem csak a 

magyaroknak, de a Habsburg Birodalom 

valamennyi népének.”  

/Rubicon/ 
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A választott komplex feladat (17. vagy 18.) sorszáma: ...... 

A feladat kidolgozása: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ......................................................................................................................................................  
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 Komplex esszé – összehasonlító Komplex esszé – korszakokon átívelő 

 

Összehasonlító komplex feladat 

Szempontok 
Elérhető Elért 

Pont 

Feladatmegértés 2  

Tájékozódás 

térben és 

időben 

T1 2  

T2 2  

T3 2  

T4 2  

Kommunikáció, 

a szaknyelv 

alkalmazása 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

Ismeretszerzés, 

a források 

használata 

F1 4  

F2 4  

F3 4  

Eseményeket 

alakító 

tényezők 

feltárása, 

kritikai és 

probléma-

központú 

gondolkodás 

E1 4  

E2 4  

E3 4  

E4 4  

Összpontszám 44  

 Osztószám 2 

Vizsgapont 22  

Korszakokon átívelő komplex feladat 

Szempontok 
Elérhető Elért 

Pont 

Feladatmegértés 2  

Tájékozódás 

térben és 

időben 

T1 2  

T2 2  

T3 2  

Kommunikáció, 

a szaknyelv 

alkalmazása 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

Ismeretszerzés, 

a források 

használata 

F1 3  

F2 3  

F3 3  

F4 3  

F5 3  

Eseményeket 

alakító 

tényezők 

feltárása, 

kritikai és 

probléma-

központú 

gondolkodás 

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

E5 3  

Összpontszám 44  

 Osztószám 2 

Vizsgapont 22  
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maximális 

pontszám 

elért 

pontszám 

I. Egyszerű, 

rövid feladatok 

1. Augustus principátusa 3  

2. Középkori céhes ipar 4  

3. Honfoglaló magyarság társadalma 4  

4. Reformáció 6  

5. Bethlen Gábor gazdaságpolitikája 4  

6. Az egységes Németország létrejötte 5  

7. A kiegyezéshez vezető út 4  

8. Holokauszt 4  

9. A Horthy korszak gazdasága 4  

10. Az ENSZ létrejötte és intézményei 3  

11. Kádár-korszak társadalma 5  

12. Szociális ellátórendszer 4  

Összesen 50  

I. Elért pontszám egész számra kerekítve  

II. Szöveges, 

kifejtendő 

feladatok 

13. Szerzetesrendek jellemzői 10  

14. A kétpólusú világrend kialakulása 10  

15. Géza és Szent István 

egyházpolitikája 
18  

16. Trianoni békediktátum hatásai 

Magyarországon 
18  

17. Az uralkodó és a magyar rendek 

viszonya 
22  

18. A függetlenségi háború és az 1848-

49-es szabadságharc 
22  

Összesen 50  

I. Elért pontszám egész számra kerekítve  

  I.+II. Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  

 

 

 

Javító tanár 

 

Dátum: ...................................... 
 


