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Történelem – középszint

Javítási-értékelési útmutató

1. A feladat a kereszténységgel és főbb tanításaival kapcsolatos.
a) (elemenként 0,5 pont)
Állítás
IGAZ
HAMIS
A kereszténység politeista vallás, azaz egyistenhívő.
X
A keresztény vallás a Római Birodalom területén keletkezett.
X
A keresztény kultúrákban Jézus feltámadásának dátuma az
X
időszámítás kezdőpontja.
Jézus tanításainak célja többek között a zsidó állam
X
helyreállítása volt.
b) Pálfordulás, páli fordulat (Hasonló, helyes megoldás is elfogadható) (1 pont)

2. A feladat a középkori uradalommal és a mezőgazdasági technika fejlődésével
kapcsolatos.
a) udvarház, vár (1 pont)
b) majorság/allódium (1 pont)
c) 2. (1 pont)
d) 4. (1 pont)
e) 1. (1 pont)
3. A feladat a magyar nép vándorlásával és a honfoglalással kapcsolatos.
a) (elemenként 0,5 pont)
A) Vereckei-hágó
B) Etelköz
C) Levédia/Etelköz/Magna Hungaria (a térképen szereplő betűjel elcsúszott, így bármely
felsorolt válasz elfogadható)
D) Magna Hungaria
b) B (1 pont)
c) Árpád fejedelem (1 pont)
4. A feladat a kapitalista gazdasággal kapcsolatos.
a) Hanza-útvonal, Levantei útvonal (0,5-0,5 pont, összesen 1 pont.)
b) A nagy földrajzi felfedezéseket. vagy A portugál/spanyol gyarmatosítást. (1 pont)
c)
Céhes
ipar

Állítás

ManuMindkettő
faktúra

A termékek kézműves technikákkal készültek.

X

A munkafolyamatokat fázisokra osztották.

X

Jellemző volt a gépi erő használata.

X

Kisebb mennyiségben, de jobb minőségben
termelt.

X

Korlátozta a szabad versenyt.

X

írásbeli próbavizsga

Egyik
sem
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Bérmunkásokat alkalmaztak.

X

(elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont)
5. A feladat az Erdélyi Fejedelemség vallási és etnikai helyzetével kapcsolatos.
a) (elemenként 0,5 pont)
Állítás
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.

magyarok

szászok

székelyek
X

románok

X

X

X

X
X

b) Az alábbiak közül megnevez kettőt:
katolikus, evangélikus, református, unitárius (elemenként 0,5 pont)

6. A feladat a szövetségi rendszerek létrejöttével kapcsolatos.
a) Az Osztrák-Magyar Monarchiának és Oroszországnak hasonló területszerzési igényeik
voltak (A helyes válasz más megfogalmazásban is elfogadható) (1 pont)
b) Orosz támadás esetén ígértek kölcsönös védelmet egymásnak. (A helyes válasz más
megfogalmazásban is elfogadható.) (1 pont)
c) Nem, mivel ilyen esetben a megkötött szerződés szerint nem kell katonailag segítséget
nyújtani. (A helyes válasz más megfogalmazásban is elfogadható.) (1 pont)
d) Olaszország (0,5 pont)
e) antant/entente cordiale (0,5 pont)
f) Félreteszik a gyarmati ellentéteiket Afrikára vonatkozóan, és kölcsönösen segítik egymást
diplomáciai céljaik elérésében. (A helyes válasz más megfogalmazásban is elfogadható.)
(1 pont)
7. A feladat a dualista gazdasági fejlődéssel kapcsolatos.
a) 4 (0,5 pont)
b) 4 (0,5 pont)
írásbeli próbavizsga
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c) 3 (1 pont)
d) Amennyiben a vasútépítés nem volt nyereséges az első évben, a különbözetet az állam
fizette ki így megóvva az adott társaságot a veszteség kockázatától. (A helyes válasz
más megfogalmazásban is elfogadható.) (1 pont)
e) A csomópontok az ország határán kívülre fognak esni. (1 pont)
8. A feladat az első világháborút lezáró békerendszerrel foglalkozik.
a) Franciaország, USA, Olaszország, Anglia/Nagy Britannia (elemenként 0,5 pont, összesen
2 pont)
b) Elzász, Lotaringia (elemenként 0,5 pont, összesen 1)
c) (elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont)
Állítás
IGAZ
HAMIS
A béke szövege megtiltotta az Anschluss létrejöttét.
X
A békeszerződésbe Németország rendelkezett beleszólással.
X
A békeszerződés csak a német hadsereg létszámát,
X
felszereltségét nem korlátozta.
A Németországtól elvett gyarmatok hivatalosan a
X
Népszövetség ellenőrzése alá kerültek.
d) nemzetek, csak részben valósult meg (elemenként 0,5 pont, összesen 1)
9. A feladat a magyarországi zsidóság XX. századi történelméhez kapcsolódik.
(elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont)
Állítás

A

B

Mindkettő

X

A törvény hétköznapi elnevezése numerus clausus.
Az értelmiségi pályák nagy részén korlátozta a zsidók

Egyik
sem

X

számarányát.
X

Ezt nevezik második zsidótörvénynek.

X

Faji alapon határozta meg a zsidóságot.
A törvény bevezetése ellenére a környező országokból
a kisebbségben élő magyar zsidóság tömegesen

X

menekült Magyarországra.
A hazai szélsőjobboldal nyomására terjesztette be a

X

Darányi-kormány.
10. A feladat az ENSZ létrejöttével és működésével kapcsolatos
a) (elemenként 0,5 pont)
1. Közgyűlés
2. Főtitkár
írásbeli próbavizsga
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3. Kéksisakosok
4. Biztonsági Tanács
b) Népszövetség/Nemzetek Szövetsége (0,5 pont) A szervezet elsődleges célja az újabb
európai konfliktus kialakulásának megelőzése volt, ám ez kudarcba fulladt a II. világháború
kitörése miatt. (0,5 pont)
c) Az ENSZ rendelkezik saját, úgynevezett békefenntartó haderővel. (1 pont)
11. A feladat a határon túli magyarsággal kapcsolatos a II. világháború után.
a) Törekvés a csehszlovák nemzetállam kialakítására vagy a magyarok kollektív
felelősségének/kollektív bűnösségének elve alapján a magyarokat (és a németeket) tették
felelőssé a világháborúért és Csehszlovákia széthullásáért (A válasz más helyes
megfogalmazásban is elfogadható.) (1 pont)
b) 2. (1 pont)
c) német (1 pont)

12. A feladat Magyarország politikai intézményrendszerével kapcsolatos.
a) (elemenként 0,5 pont)
Köztársasági
elnök
Közvetlenül a nép
választja
Többnyire
reprezentatív
funkciót lát el
A
végrehajtó
hatalom legfőbb
szerve
Az
igazságszolgáltatás
legfőbb szerve
Ötévente
választják újra
Tagjait
minisztereknek
hívjuk

Országgyűlés

Kormány

Egyik sem

X
X

X

X
X
X

b) miniszterelnök (1 pont)

írásbeli próbavizsga
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13. A feladat a középkori városok jogaival kapcsolatos.

(rövid)

Műveletek, tartalmak
Pont
A vizsgázó alapvetően a városok politikai és gazdasági 0–2
Feladatmegértés
jogait mutatja be. A válasz a forrás felhasználásával
lényegi összefüggéseket tár fel.
T Rögzíti, hogy a középkori városok a 10-11. században
0–2
Tájékozódás térben
kezdtek benépesülni Európában vagy rögzíti, hogy
és időben
városok már az ókorban is léteztek Európában, de
elnéptelenedtek, és megemlít egy középkori várost.
K1 Szakszerűen használja a következő általános és 0–2
Kommunikáció, a
konkrét történelmi fogalmakat: város, önkormányzat,
szaknyelv
vár, városfal, adó, kiváltság, polgárság.
alkalmazása
K2 A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan 0–2
felépített. A válasz nem tartalmaz súlyos
nyelvhelyességi vagy helyesírási hibát.
F A forrás alapján rögzíti „a városi levegő szabaddá
0–3
tesz” kifejezést, és kifejti annak jelentését (pl. ha egy
Ismeretszerzés, a
jobbágy egy városba szökött, és ott 1 évet és 1 napot
források használata
eltöltött, mentesült a jobbágyi kötelezettségei alól),
valamint lényegi megállapítást tesz (pl. a városi lakók
szabadok voltak, nem álltak sem az uralkodó, sem a
nemesség, sem az egyház befolyása alatt).
E1 Rögzíti, hogy a szabad királyi városok árumegállító 0–3
joggal rendelkeztek, és kifejti ennek jelentését (pl.
Eseményeket alakító
megállításra kötelezhettek a területükön áthaladó
tényezők feltárása,
kereskedőket, és árujuk értékesítésére kényszeríthették
kritikai és problémaőket), valamint lényegi megállapítást tesz (pl. a
központú gondolkodás megvásárolt
árut
a
városban
drágábban
újraértékesítették) vagy megemlít egy árumegállító
joggal rendelkező várost (pl. Párizs, London, Bécs,
Esztergom, Székesfehérvár, Buda, Pest, egyéb szabad
királyi város is elfogadható).
E2 Rögzíti, hogy a középkori városok kiváltságokkal 0–3
rendelkezhettek, és ezek közül említ legalább kettőt (pl.
vásártartás joga, plébánosválasztás, polgármester
választása, egyösszegben adózás, saját bíróválasztás),
valamint lényegi megállapítást tesz erre vonatkozóan
(pl. a kiváltságokkal támogatták a városok kialakulását
és benépesedését vagy a polgármestert mindig a városi
tanács választotta vagy a városok saját törvénykönyvvel
rendelkezhettek vagy a város kereskedői gyakran
mentesek voltak a vámok alól).
Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, eseményeket
alakító tényezők) pontozásánál is.
Szempontok

írásbeli próbavizsga
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14. A feladat a sztálini diktatúrával kapcsolatos.
Szempontok
Műveletek, tartalmak
A vizsgázó alapvetően a terror szerepét mutatja be a
Feladatmegértés
sztálini rendszerben. A válasz a forrás felhasználásával
lényegi összefüggéseket tár fel a személyi kultusszal
kapcsolatban.
T Rögzíti, hogy a sztálini diktatúra a Szovjetunió két
világháború közötti történetéhez kapcsolódik (pl. Sztálin
Tájékozódás
1922-ben lett pártfőtitkár vagy Lenin halála után 1924térben és időben
ben ragadta magához a hatalmat vagy diktatúrája 1953ig, haláláig tartott).
K1 Szakszerűen használja a következő általános és
Kommunikáció,
konkrét történelmi fogalmakat: terror, munkatábor,
a szaknyelv
gulag, politikai fogoly, koncepciós per, totális diktatúra.
alkalmazása
K2 A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan
felépített. A válasz nem tartalmaz súlyos
nyelvhelyességi vagy helyesírási hibát.
Ismeretszerzés,
a források
használata

Eseményeket
alakító tényezők
feltárása, kritikai
és problémaközpontú
gondolkodás

F Rögzíti, hogy a rendszer ellenségeit gyakran
fogolytáborokba, munkatáborokba küldték, melyeket
GULAG-nak neveztek, és lényegi megállapítást tesz (pl.
a táborokban nehéz fizikai munkára kötelezték a
foglyokat vagy a sztálini rendszer alatt több tízmillió
embert küldtek hasonló munkatáborokba vagy a
munkatáborokba a bűnözők mellett többek között
politikai foglyokat, kulákokat, hadifoglyokat küldtek
vagy ezen munkatáborokat Sztálin halála után
nemsokkal leállították, majd végleg bezárták őket).
E1 Rögzíti, hogy a sztálini diktatúra fenntartója a terror
és a félelem volt, valamint lényegi megállapítást tesz (pl.
a terrort erőszakszervezetekkel és politikai rendőrséggel
(KGB) tartották fenn vagy állami besúgórendszer
működött vagy az emberek nem merték nyíltan
felvállalni a politikai véleményüket, mert féltették az
életüket).
E2 Rögzíti, hogy a rendszer ellenségeit koncepciós
perekben ítélték el, és megmagyarázza annak jelentését
(pl. megrendezett bírósági tárgyalások), és lényegi
megállapítást tesz (pl. gyakran a gazdasági kudarcok
bűnbakjait, illetve Sztálin politikai vetélytársait ítélték el
így vagy a bűnösnek talált foglyokat általában vagy
kivégezték, vagy szibériai munkatáborokba küldték vagy
Sztálin paranoid jelleme miatt rendszeresek voltak a
környezetében a koncepciós perek vagy a leghíresebb az
1936-1938-as nagy tisztogatás volt, ahol a hadsereg
tisztikara is áldozatul esett).

(rövid)
Pont
0–2

0–2

0–2

0–2

0–3

0–3

0–3

Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat,
eseményeket alakító tényezők) pontozásánál is.
írásbeli próbavizsga
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A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM / VIZSGAPONT

15. Tatárjárással és IV. Béla uralkodásával kapcsolatos
Szempontok

Feladatmegértés

Tájékozódás
térben és időben

17

(hosszú)

Műveletek, tartalmak

Pont

A vizsgázó alapvetően a tatárjárást és IV. Béla uralkodását
mutatja be. A válasz a források felhasználásával lényegi
összefüggéseket tár fel.
T1 Rögzíti, hogy a tatárjárás 1241-1242 között zajlott,
valamint IV. Béla 1235-1270 között uralkodott.
T2 Rögzíti a téma egy térbeli elemét (pl. Muhi, Alföld, Kárpátmedence, Vereckei-hágó).

Kommunikáció,
a szaknyelv
alkalmazása

Ismeretszerzés,
a források
használata

írásbeli próbavizsga

K1 Szakszerűen használja a következő általános történelmi
fogalmakat: báró, nemes, király, vár, birtokadományozás.
K2 Szakszerűen használja a következő konkrét történelmi
fogalmakat: kun, tatár, nomád állattenyésztés, közigazgatás.

0–2

0–2
0–2

0–2
0–2

K3 A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan felépített.
A válasz nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy
helyesírási hibát.

0–2

F1 Rögzíti a forrás alapján, hogy a magyar nemesek lassan
gyülekeztek a túlerőben lévő tatár sereggel szemben, és lényegi
megállapítást tesz (pl. a csata magyar szempontból
katasztrofális vereséggel zárult vagy a tatárok a győzelmüket
követően szabadon fosztogathattak az országban hatalmas
károkat okozva ezzel vagy a csatát követően az uralkodó, IV.
Béla külföldre menekült).

0–3

F2 Rögzíti, hogy IV. Béla behívta az országba a kunokat a
tatárjárást megelőzően, hogy segítsenek a tatárok ellen, és ezzel
kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. a kunok az
Alföldön nomád állattenyésztést alkalmaztak, és ez ütközött a
magyarok földművelő életmódjával, ráadásul pogányok is
voltak, ezért a magyarok megölték a kunok vezetőjét, ennek
következtében a kunok kivonultak az országból).

0–3

F3 Rögzíti, hogy IV. Béla a tatárjárás után törekedett javítani
viszonyát
a
bárókkal,
és
ennek
érdekében
birtokadományozásba kezdett, és megállapítja, hogy az új

0–3
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birtok adományozásának feltétele volt, hogy kővárat kellett rá
építeni a hatékony védekezés megszervezése érdekében.

Eseményeket
alakító
tényezők
feltárása,
kritikai és
problémaközpontú
gondolkodás

E1 Rögzíti, hogy IV. Béla uralkodása elején konfliktusba
került a bárókkal (mivel apja eladományozott birtokait vissza
akarta szerezni), és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást
tesz (pl. mindezért IV. Béla népszerűtlen volt a bárók körében
vagy főleg IV. Béla ezen politikája miatt gyülekeztek lassan a
bárók a tatár sereg ellen).

0–3

E2 Rögzíti, hogy IV. Bélának el kellett menekülnie vagy az
országban senki nem érezhette magát biztonságban. Ezzel
kapcsolatban egy lényegi megállapítást tesz (pl. a tatárok
szabadon fosztogathattak az országban. Az országban
megszűnt a csoportos fegyveres ellenállás).

0–3

E3. Rögzíti, hogy IV. Béla a báróktól és a pápától várt
segítséget a tatár támadás elleni védekezésben, és ezzel
kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. a pápa nem segített
a magyar uralkodónak vagy a bárók lassan gyülekeztek, mivel
nem támogatták az uralkodót nem állt szándékukban a
segítségére sietni).

0–3

E4 Önálló ismereteivel, helyes megállapításaival kiegészíti és
alátámasztja elemzését.

0–3

Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, eseményeket
alakító tényezők) pontozásánál is.
16. A feladat Magyarország második világháborús hadba lépésével kapcsolatos.(hosszú)
Szempontok
Feladatmegértés

Tájékozódás
térben és időben

Kommunikáció,
a szaknyelv
alkalmazása

írásbeli próbavizsga

Műveletek, tartalmak
A vizsgázó alapvetően a Magyarországgal kapcsolatos
külpolitikai eseményeket mutatja be az első bécsi döntéstől a
világháborúba lépésig. A válasz a források felhasználásával
lényegi összefüggéseket tár fel.
T1 Rögzít legalább kettőt az alábbi időszakok közül: 1938.
november 2.: első bécsi döntés, 1939 (március 15-18.):
Kárpátalja
visszafoglalása,
1939-1941:
Teleki
Pál
miniszterelnöksége, 1940. augusztus 30.: második bécsi
döntés, 1941. április: Magyarország hivatalos hadba lépése.
T2 Rögzíti a téma egy térbeli elemét (pl. Kárpátalja, ÉszakErdély, Felvidék, Jugoszlávia).
K1 Szakszerűen használja a következő általános történelmi
fogalmakat: hadsereg, háború, diplomácia, szövetség, revízió.

Pont
0–2

0–2

0–2

0–2

K2 Szakszerűen használja a következő konkrét történelmi
fogalmakat: Népszövetség, bécsi döntés, tengelyhatalmak,
fegyveres semlegesség, döntőbíróság.
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Ismeretszerzés,
a források
használata

Eseményeket
alakító tényezők
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problémaírásbeli próbavizsga

Javítási-értékelési útmutató

K3 A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan felépített.
A válasz nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy
helyesírási hibát.

0–2

F1 Az első forrás alapján rögzíti, hogy 1940. augusztus 30-án
a német-olasz döntőbíróság meghozta a második bécsi döntést,
amelynek köszönhetően Észak-Erdély újra a Magyar
Királysághoz került, és ebből lényegi megállapítást tesz (pl. a
visszakapott terület többségében (60%) magyarlakta volt vagy
annak ellenére, hogy az ország Romániától kapott területet,
hivatalosan szövetségesek maradtak a háborúban vagy a
második bécsi döntésnek köszönhetően az ország még inkább
a náci Németország befolyása alá került vagy a döntést
követően Magyarország csatlakozott a háromhatalmi
egyezményhez, a tengelyhatalmak katonai szövetségéhez vagy
a döntésre többek között azért volt szüksége Németországnak,
hogy ne törjön ki háború a két szövetségese, Románia és
Magyarország között).
F2 A második forrás alapján rögzíti, hogy Teleki Pál
miniszterelnök 1940 decemberében örök barátsági szerződést
kötött Jugoszláviával, és ezzel kapcsolatban lényegi
megállapítást tesz (pl. erre azért volt szükség, mert Jugoszlávia
volt az egyetlen független, nem ellenséges szomszédos országa
Magyarországnak vagy 1941-ben Jugoszláviában németellenes
puccs tört ki, így Hitler elhatározta a lerohanását,
Magyarországot is kötelezte a beavatkozásra vagy
Magyarország eleget tett Hitler kérésének, és előbb átengedte
a német csapatokat az országon, majd maga is megszállta
Jugoszlávia egy részét).
F3 A harmadik forrás alapján rögzíti, hogy Teleki Pál
miniszterelnök a fegyveres semlegességet támogatta, azaz
mindenképp el szerette volna kerülni Magyarország háborúba
sodródását, és ezalapján lényegi megállapítást tesz (pl. ennek
oka, hogy Magyarországnak meg kellett tartania a stabil
katonai helyzetét, hogy a háború végén érvényesíthesse a
revíziós céljait vagy Teleki aggódott, hogy Németország
veresége esetén esélytelenné válnak a revíziós célkitűzések
vagy Teleki tisztában volt vele, hogy a magyar hadsereg nem
elég fejlett, hogy fel tudja venni a harcot a nyugati vagy a
szovjet haderő ellen vagy ezért nem csatlakozott Magyarország
Lengyelország megszállásához vagy Teleki ezen politikája
elbukott, hiszen Magyarország végül Németország oldalán
belépett a háborúba vagy amikor Teleki ráeszmélt, hogy az
ország háborúba sodródása elkerülhetetlen, öngyilkosságot
követett el).
E1 Rögzíti, hogy 1938. november 2-án a német-olasz
döntőbíróság meghozta az első bécsi döntést, melynek
következtében a Felvidék és Kárpátalja déli részét
visszacsatolták az országhoz, és ezzel kapcsolatban lényegi
megállapítást tesz (pl. Nagy Britannia és Franciaország nem
vett részt a döntéshozatalban vagy a döntést követően

0–3
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Történelem – középszint

Javítási-értékelési útmutató

központú
gondolkodás

Magyarország korábbi ígéretéhez híven kilépett a
Népszövegségből, és csatlakozott az antikomintern paktumhoz
vagy a bécsi döntésnek köszönhetően megvalósult a magyar
revízió vagy a visszacsatolt területek többségében magyarlakta
területek voltak).
E2 Rögzíti, hogy a Csehszlovákia szétesése után 1939-ben
0–3
Magyarország bevonult Kárpátaljára, és ezzel kapcsolatban
lényegi megállapítást tesz (pl. Kárpátalja ugyan a trianoni
határokon belül van, de többségében nem magyarlakta terület
vagy Kárpátalja megszállásával újabb revíziós célok valósultak
meg).
E3 A harmadik forrás alapján rögzíti, hogy Magyarország 1941
0–3
áprilisában hivatalosan is belépett a második világháborúba, és
ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl.
Magyarország megszállta Bácskát vagy Teleki öngyilkossága
miatt a háborúba lépésre már Bárdossy László
miniszterelnöksége alatt került sor vagy Teleki Pál fegyveres
semlegességi politikája ezzel kudarcot vallott).
E4 Önálló ismereteivel, helyes megállapításaival kiegészíti és
0–3
alátámasztja elemzését.
Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, eseményeket
alakító tényezők) pontozásánál is.
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