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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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1. A feladat a kereszténységgel és főbb tanításaival kapcsolatos. 

Válaszoljon a kérdésekre a források és saját ismeretei alapján!  

 

a) Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Tegyen X jelet a táblázat 

megfelelő mezőjébe! Egy sorba csak egy X jelet írjon! (elemenként 0,5 pont) 

 

Állítás IGAZ HAMIS 

A kereszténység politeista vallás, azaz egyistenhívő. 
  

A keresztény vallás a Római Birodalom területén keletkezett. 
  

A keresztény kultúrákban Jézus feltámadásának dátuma az 

időszámítás kezdőpontja. 

  

Jézus tanításainak célja többek között a zsidó állam 

helyreállítása volt. 

  

 

„Saul még mindig lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elment a 

főpaphoz, s arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogy ha talál ott 

embereket, akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. […] az égből 

egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól 

hozzá: »Saul, Saul, miért üldözöl engem?« Erre megkérdezte: »Ki vagy, Uram?« Az folytatta: 

»Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. […]« Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de 

nem látott. 

[…] és visszanyerte látását. Felállt, megkeresztelkedett, majd evett és erőre kapott. […] Néhány 

napig ottmaradt Damaszkuszban a tanítványokkal, és máris tanította a zsinagógákban, hogy 

Jézus az Isten Fia.” 

/Újszövetség: Apostolok cselekedetei/ 

 

b) Nevezze meg milyen néven híresült el a fenti forrásban olvasható esemény! (1 pont) 

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

3 pont  
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2. A feladat a középkori uradalommal és a mezőgazdasági technika fejlődésével 

kapcsolatos.  

Oldja meg a feladatokat az ábrák és saját ismeretei alapján! 

 

       
       Falu és uradalom a középkorban          A középkori mezőgazdasági technika fejlődése 

a) Nevezze meg mi volt az uradalom központja! (1 pont) 

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

 

„A jobbágy kötelezettsége volt a földesúr saját kezelésben maradt földjeinek, azaz a B) 

megművelése, de ezen kívül lehetett feladata a robot, a várépítés, az erdőirtás és a földesúr 

terményeinek elszállítása is.” 

/Fogalommagyarázat/ 

 

b) Nevezze meg a forrásban B) betűvel jelölt területet! (1 pont) 

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

 

Fejezze be a következő mondatokat az ábrák és saját ismeretei alapján! Karikázza be az 

egyetlen helyes válasz sorszámát! (elemenként 1 pont) 

c) Az uradalom… 

1. a megtermelt termékek többségével kereskedett. 

2. önellátásra termelt. 

3. elsősorban egyházi méltóságok lakhelye volt. 

4. egyszerre több nemes tulajdonában lévő földterület volt. 
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d) A háromnyomásos gazdálkodás… 

1. Kelet-Európában terjedt el először. 

2. a kétnyomásossal szemben nagyobb területet igényelt, hiszen a két terület mellé, a 

harmadik nyomáshoz egy újabbat is kellett csatolni.  

3. alkalmazásakor kevesebb földterületet tudtak egy évben megművelni, mint a kétnyomásos 

gazdálkodással. 

4. elterjedése nagyban hozzájárult a népesség növekedéséhez. 

 

 

e) A középkori uradalom… 

1. gazdasági és hatalmi szervezet volt. 

2. adót fizetett az államnak. 

3. területén levő templom teljesen független volt a földesúrtól, a földesúr nem szólhatott bele 

a papokkal és a templommal kapcsolatos ügyekbe. 

4. lakói főleg katonák voltak. 

 

 

 

 

3. A feladat a magyar nép vándorlásával és a honfoglalással kapcsolatos. 

Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!  

 

A magyar nép vándorlása 

 

5 pont  

A) B) 

C) 

D) 
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a) Írja a vaktérképnek megfelelő betűjéhez a magyar nép vándorlásának helyszíneit! 

(elemenként 0,5 pont) 

 

Magna Hungaria              Árpád-hágó              Levédia            Emeseköz         

     Vereckei-hágó        Etelköz          Gesta Hungarorum          Volga Birodalom 

 

A) .....................................................................  

B) .....................................................................  

C) .....................................................................  

D) .....................................................................  

 

b) Karikázza be az egyetlen HAMIS állítás betűjelét! (1 pont) 

 

A) A vándorló magyarok nomád életmódot folytattak. 

B) A magyarok Levédiában folytattak először letelepedett életmódot, ahol jurtákban 

laktak. 

C) A magyarok honfoglalás utáni hadjáratait kalandozásoknak is nevezzük. 

 

c) Nevezze meg azt a fejedelmet, aki a Vereckei-hágón keresztül a Kárpát-medencébe 

vezette a magyar népet! (1 pont) 

 

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

 

 

4 pont  
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4. A feladat a kapitalista gazdaság kialakulásával és jellemzőivel kapcsolatos. 

Oldja meg a következő feladatokat a megadott forrás és ismeretei segítségével! 

Európai kereskedelmi utak a 11-12. században 

a) Nevezze meg, mely két kereskedelmi útvonal volt a legmeghatározóbb Európa számára a 

11-12. században! (elemenként 0,5 pont) 

 

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

 

b) Milyen folyamatot indított el a mediterrán térségi kereskedelmi útvonal egyre 

kockázatosabbá és költségesebbé válása? (1 pont) 

 

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

  



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

 

írásbeli próbavizsga 8 / 28 2022. 02. 19. 

 

c) Döntse el saját ismeretei segítségével, hogy a céhes iparra, a manufaktúrákra; mindkettőre 

vagy egyikre sem vonatkoznak az alábbi állítások! Tegyen X jelet a megfelelő oszlopba! 

(elemenként 0,5 pont) 

 

Állítás 
Céhes 

ipar 

Manu- 

faktúra 
Mindkettő 

Egyik 

sem 

A termékek kézműves technikákkal készültek. 
    

A munkafolyamatokat fázisokra osztották. 
    

Jellemző volt a gépi erő használata. 
    

Kisebb mennyiségben, de jobb minőségben 

termelt. 

    

Korlátozta a szabad versenyt. 
    

Bérmunkásokat alkalmaztak. 
    

 

5 pont  

 

5. A feladat az Erdélyi Fejedelemség vallási és etnikai helyzetével kapcsolatos. 

Oldja meg a feladatokat a források és saját ismeretei alapján! 

 

a) Döntse el az alábbi állításokról, hogy melyik népességre vonatkoznak! Tegyen X jelet a 

táblázat megfelelő sorába! (elemenként 0,5 pont) 

 

„A Bethlen kori Erdély társadalma magán viselte a középkorból örökölt rendi struktúra nagyon 

is erdélyi sajátosságait. Megőrizte a magyar nemesség, a székelyek és szászok rendjének 

alapvető hármas tagozódását. […]  

A románság a 17. századra már természetes összetevője az erdélyi társadalom szövedékének. 

Kiemelkedő tagjai már századokkal korábban magyar nemességet kaptak. A többségében 

hegyvidéki pásztorkodást folytató, juhtenyésztő román lakosság azonban a 17. században jóval 

kedvezőbb helyzetben élt, mint jobbágytelken ülő társaik, hiszen kisebb adóterhet viseltek, 

állandóan mozgásban lévén egyéb kötelezettségekkel is nehezen voltak terhelhetők. […] 

Bethlen 1622-ben törvényben mondatta ki, hogy azok a székelyek, akik jobbágynak vallják 

magukat, a többiekhez hasonlatosan adófizetésre kötelesek. Így az adótól való félelmükben 

inkább a katonáskodást választották. Ennek köszönhető, hogy a székelyek háborús időben 

szinte napokon belül legalább 10 ezer főnyi hadat állítottak ki, ami akkor komoly állandó 

hadseregnek számított.  
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A szászok a 17. században is megőrizték a középkorban (1224) szerzett kiváltságaikat. Közösen 

adóztak egy összegben, maguk választották meg elöljáróikat, tisztségviselőiket. Az universitas 

élén Nagyszeben városa és annak polgármestere, a szász gróf állt, aki a város tanácsával együtt 

irányította a szász nemzetet.”  

/Oborni Teréz: Erdély Bethlen Gábor uralma alatt/ 

 

Állítás magyarok szászok székelyek románok 

Kollektív nemesi joggal 

rendelkeztek, kiváltságaik 

fejében általános hadfelkelési 

kötelezettséggel tartoztak. 

    

Széleskörű önkormányzati 

jogokkal rendelkeztek, az 

állami adót évente egyszer, egy 

összegben fizették. 

    

Betelepülésük során jelentős 

részük jobbágyi függésbe 

került, ám voltak, akik nemesi 

kiváltságokat kaptak. 

    

Személyükben szabad, 

adófizetéssel nem terhelhető 

népcsoport. 

    

A vármegyék nemessége főleg 

ilyen nemzetiségű volt. 

    

Az erdélyi rendi szerkezeten 

kívül álltak, eredetileg ortodox 

vallásúak voltak. 

    

 

b) Nevezzen meg kettőt az Erdélyben bevett vallások közül! (elemenként 0,5 pont) 

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

 

 

4 pont  
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6. A feladat a szövetségi rendszerek kialakulásával kapcsolatos. 

Oldja meg a feladatokat a források és saját ismeretei segítségével! 

 

a) Fejtse ki, miért nem volt fenntartható a Három császár szövetsége hosszútávon!  (1 pont) 

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

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

 

„1. cikkely Abban az esetben, ha az egyik birodalmat mindkét magas szerződő fél várakozása 

és őszinte kívánsága ellenére Oroszország részéről támadás érné, mindkét magas szerződő fél 

köteles egymásnak birodalma teljes fegyveres erejével segítséget nyújtani, s ennek megfelelően 

csakis együttesen és közös megegyezés esetén békét kötni. 

2. cikkely Arra az esetre, ha a magas szerződő felek közül valamelyiket egy másik hatalom 

részéről érné támadás, a másik magas szerződő fél ezennel kötelezi magát, hogy nemcsak nem 

nyújt segítséget a magas szövetségese ellen támadó félnek, hanem legalábbis jóindulatú 

semlegességet tanúsít magas szerződő felével szemben. Abban az esetben azonban, ha a támadó 

hatalom segítséget kap Oroszország részéről – akár aktív együttműködés, akár pedig fegyveres 

rendszabályok formájában –, haladéktalanul életbe lép a teljes katonai segélynyújtásnak a jelen 

szerződés első cikkében vállalt kötelezettsége […].” 

/A kettős szövetségről; 1879/ 

 

 

b) Fejtse ki, milyen célból jött létre a kettős szövetség! (1 pont) 

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

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

c) Írja le, hogy a németeknek kellett-e katonailag segítséget nyújtaniuk az osztrákoknak 

abban az esetben, ha azok megtámadtak egy országot! Válaszát indokolja! (1 pont) 

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

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

d) Nevezze meg azt az országot, amely csatlakozásával létrejött a hármas szövetség! (0,5 

pont) 

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

„1. §. Ő brit felsége kormánya kijelenti, hogy nem áll szándékában Egyiptom politikai 

helyzetének megváltoztatása. 

A Francia Köztársaság kormánya a maga részéről kijelenti, hogy nem fogja akadályozni Anglia 

cselekedeteit ebben az országban […]. 

2. §. A Francia Köztársaság kormánya kijelenti, hogy nem áll szándékában Marokkó politikai 

helyzetének a megváltoztatása. 
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Ő brit felsége kormánya a maga részéről elismeri, hogy ez Franciaország joga, […] továbbá 

fenntartani a rendet abban az országban […]. 

9. §. Mindkét kormány megállapodik abban, hogy diplomáciai segítséget fognak nyújtani 

egymásnak a jelen nyilatkozat feltételeinek megvalósításához.” 

/Angol–francia egyezmény; 1904/ 

e) Írja le az 1904-ben köttetett angol-francia egyezmény elterjedt nevét! (0,5 pont) 

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

f) Fogalmazza meg a forrás segítségével, miről állapodtak meg a szerződő felek! (1 pont) 

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

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

 

 

 

7. A feladat Magyarország dualizmus kori gazdasági fejlődésével kapcsolatos. 
Oldja meg a feladatokat a források és saját ismeretei alapján! 

Gyáripar szerkezetének alakulása 

 

Karikázza be a helyes választ a megadott táblázat segítségével! (elemenként 0,5 pont) 

a) A korszakban az élelmiszeriparban foglalkoztatottak… 

1. aránya és száma egyaránt csökkent. 

2. aránya és száma egyaránt növekedett. 

3. aránya nőtt, míg a foglalkoztatottak száma csökkent. 

4. aránya csökkent, míg a foglalkoztatottak száma nőtt. 

 

5 pont  
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b) A korszakban a termelési értéke önmagához képest a… 

1. vas és a fémiparnak nőtt a legjobban. 

2. gépiparnak nőtt a legjobban. 

3. vegyiparnak nőtt a legjobban. 

4. textiliparnak nőtt a legjobban.  

 

c) A korszakban a vegyipar… 

1. foglalkoztatottjainak száma majdnem megnégyszereződött.  

2. a népesség munkásainak közel 5%-át foglalkoztatta. 

3. termelési értéke meghaladta a villamosenergia termelés értékét. 

4. növekedési értéke elhanyagolható mértékű. 

 

A magyarországi vasúthálózat 1867-ben és 1890-ben 

d) Fejtse ki, milyen eszközzel ösztönözte a vasútépítést az állam a korszakban! (1 pont) 

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

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

e) Fejtse ki, milyen problémával kell majd szembenéznie a vasúthálózatnak az I. világháború 

után! (1 pont) 

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

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

 

4 pont  
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8. A feladat az első világháborút lezáró békerendszerrel foglalkozik. (komplex 

tesztfeladat) 

„61. cikkely. Németországnak a Versailles-ban 1871. február 28-án megkötött béke előzetes 

határozmányai és az 1871. május 10-én Frankfurtban megkötött szerződés értelmében átadott 

területeket francia szuverenitás alá helyezik vissza az 1918. november 11-i fegyverszünettől 

kezdve. [...] 

80. cikkely. Németország elismeri, és szigorúan tiszteletben fogja tartani Ausztria 

függetlenségét azon határok keretében, amelyeket az ezen állam (ti. Ausztria) és a főbb 

Szövetséges és Társult Hatalmak között megkötött szerződés állapít meg: elismeri, hogy ez a 

függetlenség elidegeníthetetlen a Népszövetség Tanácsának beleegyezése nélkül. 

119. cikkely. Németország a főbb Szövetséges Hatalmak javára lemond összes jogcímeiről 

tengerentúli birtokaira. [...] 

160. cikkely. 1920. március 1-től kezdődően legkésőbb, a német hadseregnek nem lehet több 

mint hét gyalog- és három lovashadosztálya. Ettől kezdve a Németországot alkotó államok 

hadseregének összlétszáma nem haladhatja meg a 100 ezer legénységi állományt és tisztet, 

beleértve a pótkeretet is, és kizárólag a rend fenntartását fogja szolgálni az ország területén és 

a rendőri feladatokat a határon. — A tisztek összlétszáma, beleértve a vezérkari tagokat is, 

bármilyen legyen annak összetétele, nem haladhatja meg a négyezret. — A német 

nagyvezérkart és az összes többi hasonló alakulatot feloszlatják, és azok semmilyen formában 

nem állíthatók vissza. [...] 

198. cikkely. Németország katonai erői nem rendelkezhetnek semmilyen katonai és 

tengerészeti légierővel.” 

/Részlet a Németországgal elfogadtatott versailles-i békéből, 1919. június 18./ 

 

a) Nevezze meg, melyik négy ország rendelkezett a legnagyobb befolyással a 

béketárgyalások alatt! (elemenként 0,5 pont) 

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

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

 

b) Nevezze meg azt a két területet, melyre a forrás aláhúzott része utal! (elemenként 0,5 

pont) 

 ......................................................................................................................................................  
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c) Döntse el az alábbi állításokról a forrás és saját ismeretei alapján, hogy igazak vagy 

hamisak! Tegyen X jelet a táblázat megfelelő helyére! (elemenként 0,5 pont) 

Állítás IGAZ HAMIS 

A béke szövege megtiltotta az Anschluss megvalósítását.   

A békeszerződésbe Németország rendelkezett 

beleszólással. 

  

A békeszerződés csak a német hadsereg létszámát 

korlátozta, a felszereltségét nem. 

  

A Németországtól elvett gyarmatok hivatalosan a 

Népszövetség ellenőrzése alá kerültek. 

  

 

d) Húzza alá a szövegben azt a két szót, amelyek igazzá teszik a mondatot! (elemenként 0,5 

pont) 

A wilsoni-pontok a nemzetek/nagyhatalmak számára a nemzeti önrendelkezést hirdették, 

mely a békeszerződésekkel csak részben valósult meg/teljes mértékben megvalósult. 

 

6 pont  

 

9. A feladat a magyarországi zsidóság 20. századi történetéhez kapcsolódik. 

Döntse el a megadott állításokról, hogy melyik forrásra vonatkoznak! Írjon X jelet a táblázat 

megfelelő mezőibe! (elemenként 0,5 pont) 

 

A) „1. § A jelen törvény alkalmazása szempontjából zsidónak kell tekinteni azt, aki ő maga 

vagy akinek legalább egyik szülője, vagy akinek nagyszülői közül legalább kettő a jelen törvény 

hatálybalépésekor az izraelita hitfelekezet tagja […].” 

„5. § Tisztviselőként vagy egyéb alkalmazottként zsidó nem léphet az állam, törvényhatóság, 

község, úgyszintén bármely más köztestület, közintézet vagy közüzem szolgálatába.” 

/1939. évi IV. törvény a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról/ 

 

B) „9. § Nemzsidónak zsidóval házasságot kötni tilos.” 

„14. § Az a magyar honos nemzsidó, aki zsidóval, az a zsidó, aki magyar honos nemzsidóval, 

[…] házasságot köt, bűntettet követ el és öt évig terjedhető börtönnel, hivatalvesztéssel és 

politikai jogai gyakorlatának felfüggesztésével büntetendő.” 

/1941. évi XV. törvény a házassági jog módosításáról/ 
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Állítás A B 
Mind-

kettő 

Egyik 

sem 

A törvény hétköznapi elnevezése numerus clausus. 
    

Az értelmiségi pályák nagy részén korlátozta a zsidók 

számarányát. 

    

Ezt nevezik második zsidótörvénynek. 
    

Faji alapon határozta meg a zsidóságot. 
    

A törvény bevezetése ellenére a környező országokból 

a kisebbségben élő magyar zsidóság tömegesen 

menekült Magyarországra. 

    

A hazai szélsőjobboldal nyomására terjesztette be a 

Darányi-kormány. 

    

 

3 pont  

 

10. A feladat az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) létrejöttével és 

működésével kapcsolatos. 

Oldja meg a feladatokat a forrás és saját ismeretei alapján! 

 

Az ENSZ felépítése 
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a)Írja az állítások mellé a megfelelő fogalmat! (elemenként 0,5 pont) 

 

Közgyűlés, Nemzetközi Bíróság, Biztonsági Tanács, Főtitkár, 

Kéksisakosok, Védelmi Bizottság, Vörös Hadsereg 

 

Az ENSZ legfőbb tanácskozó szervezete 
 

Az ENSZ tisztviselők munkáját irányítja 
 

Az ENSZ fegyveres ereje 
 

Az ENSZ legfőbb szintű döntéshozó és végrehajtó szerve 
 

 

b)Nevezze meg az Egyesült Nemzetek Szervezetének elődjét! Írja le megszűnésének 

legfőbb okát! (1 pont) 

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

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

 

c)Fogalmazza meg mi a legnagyobb különbség az ENSZ és elődje közt békefenntartó 

eszközök szempontjából! (1 pont) 

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

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

4 pont  
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11. A feladat a határon túli magyarság II. világháború utáni helyzetével kapcsolatos. 

Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!  

 

„I. cikk: Minden Magyarországon állandó lakóhellyel bíró szlovák és cseh nemzetiségű 

személy, aki az alább meghatározott feltételek mellett a Csehszlovákiába való áttelepülésre 

irányuló szándékát kinyilvánítja, áttelepíttetik anélkül, hogy a magyar kormány ezt 

megakadályozná. 

V. cikk: Ennek az Egyezménynek aláírásától számított 6 hónapi határidőn belül a csehszlovák 

kormány közölni fogja a magyar kormánnyal azoknak a személyeknek névjegyzékét, akiket 

áttelepítésre kijelölt. A magyar kormány kötelezi magát, hogy az így áttelepített személyeket 

területére befogadja. Ezek a személyek már magának az áttelepítésnek ténye által magyar 

állampolgárokká válnak, amennyiben nem lennének azok.” 

/1946. évi XV. törvény a magyar-csehszlovák egyezményről/ 

 

a) Fejtse ki röviden, hogy milyen indok vezérelte a csehszlovák államot a lakosságcserére a 

II. világháborút követően! (1 pont) 

 

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

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

 

b) Milyen feltétellel maradhattak a magyarok Csehszlovákiában? Karikázza be az egyetlen 

helyes megoldást! (1 pont) 

 

1. Ha bizonyították szlovák vagy cseh nyelvtudásukat. 

2. Ha szlovák állampolgárnak vallották magukat. 

3. Ha különadót fizettek az államnak. 

 

c) Nevezze meg, milyen nemzetiségű emberek hagyták el még tömegével az országot? (1 

pont) 

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

3 pont  
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12. A feladat Magyarország politikai intézményrendszerével kapcsolatos. 

Oldja meg a feladatokat a forrás és saját ismeretei segítségével! 

Magyarország politikai intézményrendszere (egyszerűsített ábra) 

a) Tegyen X-et a táblázat megfelelő helyeire! Egy sorba csak egy X kerülhet. (elemenként  

0,5 pont) 

 
Köztársasági 

elnök 
Országgyűlés Kormány Egyik sem 

Közvetlenül a nép 

választja. 
    

Többnyire 

reprezentatív funkciót 

lát el. 

    

A végrehajtó hatalom 

legfőbb szerve. 
    

Az igazságszolgáltatás 

legfőbb szerve. 
    

Ötévente választják 

újra. 
    

Tagjait minisztereknek 

hívjuk. 
    

 

b) Hogyan nevezzük az ábrán b)-vel jelölt közjogi méltóságot? (1 pont) 

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

4 pont  

b) 
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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 vonatkozzon!  

 

Tanulmányozza figyelmesen a feladatokat! 

 
  

 

 
Korszak Sorszám Feladat A feladat típusa 

Egyetemes 

történelem 

- 13. Középkori városok jogai rövid 

- 14. A sztálini terror rövid 

Magyar 

történelem 

- 15. IV. Béla és a tatárjárás hosszú 

- 16. Magyarország a II. világháborúban 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 városokkal kapcsolatos. (rövid) 

Mutassa be a források és ismeretei segítségével a középkori városok gazdasági és politikai 

jogait és kiváltságait! 

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

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

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

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

/II. Frigyes kiváltságlevele Goslar város részére; 1219/ 

 

 

 

14. A feladat a sztálini diktatúrához kapcsolódik. (rövid) 

Mutassa be a források és ismeretei segítségével a terror szerepét a sztálini Szovjetunióban! 

 

  

Szovjet munkatábor 
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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  

 

 



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

 

írásbeli próbavizsga 22 / 28 2022. 02. 19. 

 

15.  A feladat a tatárjárással és IV. Béla uralkodásával kapcsolatos. (hosszú) 

Mutassa be a források és ismeretei segítségével a tatárjárást, és IV. Béla politikáját ezzel 

kapcsolatban! 

 

„A tatárok nem messze a hadseregtől találtak egy gázlót, és egy éjszaka alatt mindnyájan 

átkeltek rajta, és hajnalban a király egész seregét körülvéve, jégesőként kezdték lőni nyilaikat 

a hadseregre. A magyarok, részint, hogy meglepték, részint hogy ravaszsággal megelőzték őket, 

fegyvert öltve, lóra szálltak, de a katonák nem tudták uraikat, az urak katonáikat megtalálni, és 

amikor harcba indultak, lanyhán és egykedvűen vonultak.”  

/Részlet Rogerius mester Siralmas énekéből/ 

 

„Most már nem igen kellett tartani attól, hogy barangolásuk, legeltetésük terhére válik a magyar 

lakosságnak. A Tisza-Duna köze és az Alföld nagy része oly puszta és lakatlan volt, mint akár 

a honfoglalás korában. Az ország akkori elgyengülésében a kún erő nagyot nyomott a latban: a 

következő cseh-osztrák háborúkban a magyar seregben ők képviselik a nagyobb számot, ha 

nem is a nagyobb belső értéket. Nem csuda, ha Béla, kinek nyugaton nincs semmi megbizható 

szövetségese, mindent megtesz megnyerésükre, lekötésükre.”  

/Szilágyi: A magyar nemzet története/ 

 

„Ezenkívül elrendeltük, hogy a nemesek földjeit, melyeket a mi vagy a királynéasszony szabad 

falvainak a népei, avagy udvarnokok, vagy pedig a várnépek bármely ürüggyel elfoglaltak vagy 

elfoglalva tartanak, e nemeseknek vissza kell adni, báróink közül kettőnek a belátása és ítélete 

szerint, akikbe mi és a nemesek bizalmukat helyezzük.”  

/IV. Béla és fiai törvénye (1267)/ 
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16. A feladat Magyarország második világháborús hadba lépésével kapcsolatos. (hosszú) 

Mutassa be a források és saját ismeretei alapján Magyarország legjelentősebb külpolitikai 

eseményeit 1938 novemberétől egészen a hadba lépésig! Válaszában térjen ki az 

országgyarapítás lépéseire is! 

 

„Ribbentrop Joachim úr német birodalmi külügyminiszter és gróf Ciano Galeazzo úr, Őfelsége 

Olaszország királyának és Etiópia császárának külügyminisztere kormányaik nevében Bécsben 

1940. évi augusztus hó 30-án a következő döntőbírói határozatot hozták: 

„1. Románia és Magyarország között végleges határként az idemellékelt térképbe berajzolt 

határ állapíttatik meg. A határnak a helyszínen való pontosabb kijelölése román-magyar 

bizottság feladata lesz. […]” 

/A második bécsi döntés részlet/ 

 

 

„Ő Főméltósága a Magyar Királyság Kormányzója és 

Ő Felsége Jugoszlávia Királyának nevében a Királyi Régensek 

Figyelembe véve a nemzeteik között örvendetesen fennálló jószomszédságon, őszinte 

megbecsülésen és kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatokat; Óhajtva, hogy kapcsolataiknak 

szilárd és tartós alapot adjanak; Abban a meggyőződésben, hogy a politikai, gazdasági és 

kulturális téren fennálló kölcsönös kötelékeknek megszilárdítása és szorosabbá tétele a két 

szomszédos ország érdekeit, valamint a Duna vidékének békéjét és jólétét fogják szolgálni; 

Elhatározták, hogy Barátsági Szerződést kötnek” 

/Részlet a magyar – jugoszláv barátsági szerződésből 1940. december/ 

 

 

„A magyar kormánynak főfeladata ebben az európai háborúban az, hogy Magyarország katonai, 

anyagi és népi erejét a háború végéig konzerválja. Minden áron távol kell maradnia a 

konfliktusban való részvételtől. A háború kimenetele kétséges. De minden eshetőségben 

Magyarországnak fontosabb, hogy megtépázatlanul álljon ott az európai konfliktus 

befejeződésének periódusában. […]” 

/Teleki Pál miniszterelnök tájékoztatója londoni és a washingtoni követek számára/ 
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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 T 4  

 

Kommunikáció, 

a szaknyelv alkalmazása 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

 

Ismeretszerzés, 

a források használata 

F1 3  

F2 3  

F3 3  

 

Eseményeket alakító 

tényezők feltárása, 

kritikai és 

problémaközpontú 

gondolkodás 

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

Összpontszám 33  
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maximális 

pontszám 

elért 

pontszám 

I. Egyszerű, 

rövid választ 

igénylő 

feladatok 

1. A kereszténység és főbb tanításai 3  

2. A középkori uradalom  5  

3. Honfoglalás 4  

4. A kapitalista gazdaság 5  

5. Az Erdélyi Fejedelemség 4  

6. Szövetségi rendszerek kialakulása 5  

7. Dualista gazdasági fejlődés 4  

8. Az első világháborút lezáró békék 6  

9. Magyarországi zsidóság a 20. 

században 
3  

10. ENSZ létrejötte és működése 4  

11. A határon túli magyarság második 

világháború után 
3  

12. Magyarország politikai 

intézményrendszere 
4  

Összesen 50  

I. Elért pontszám egész számra kerekítve  

II. Szöveges, 

kifejtendő 

feladatok 

13. A középkori városok jogai 17  

14. A sztálini terror 17  

15. IV. Béla és a tatárjárás 33  

16. Magyarország a második 

világháborúban 
33  

Összesen 50  

II. Elért pontszám egész számra kerekítve  

  I.+II. Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  

 


