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Fontos tudnivalók 
 

 

A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! 
 

• Olvassa el figyelmesen a feladatokat! 

• Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait! 

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

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

• Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le! 

• A feladatok megoldásához használhatja a megengedett segédeszközöket: a 

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

hogy a személyek, topográfiai adatok és fogalmak csak pontos helyesírással 

értékelhetők! 

 

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 világvallásokkal kapcsolatos. 

Oldja meg az alábbi feladatokat a források és ismeretei segítségével! 

 

A Közel-Kelet vallási központjai 

 

a) Írja be az alábbi táblázatba az adott vallás történeti központját jelölő betűt a térkép 

alapján! (elemenként 0,5 pont) 

 

Iszlám vallás Zsidó vallás 

  

 

„Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak. Mert nincs hatalom csak Istentől: ami van, 

azt Isten rendelte. Ezért, aki a hatósággal szembeszáll, Isten rendelésének szegül ellene. 

Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egy 

személy vagytok a felkent (christos) Jézusban. 

Maradjon meg mindenki abban a hivatalban, amit kapott. Ha rabszolga vagy, s úgy nyertél 

hivatást, ne bánkódj miatta.” 

/Pál apostol leveleiből/ 

 

b) A forrás alapján írja le kik számára hirdetnek megváltást a keresztény tanítások! (1 pont) 

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

  

B 

C 

D 

A 
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„Magad is tudod, hogy atyámnak nem volt módja templomot építenie az Úr, az ő Istene nevének 

a háborúk miatt, amelyekkel mindenfelől szorongatták, míg az Úr lába alá nem vetette 

ellenségeit. 

Most azonban körös-körül békét teremtett az Úr, az én Istenem, nincs többé, aki ellenszegülne, 

s nincs balszerencse. 

Így arra gondolok, hogy házat építek az Úr, az én Istenem nevének, az Úrnak atyámhoz, […] 

intézett szava szerint: A fiad, akit majd helyedbe a trónra emelek, építsen hajlékot a nevemnek.” 

/Királyok I. könyve, V. fejezet/ 

 

c) Írja le melyik királyról szól a forrás, és hol épített templomot! (elemenként 0,5 pont) 

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

 

d) Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! Írjon I vagy H betűt a megadott 

pontozott vonalakra! (elemenként 0,5 pont) 

 

1. Az iszlám szigorú monoteista vallás, míg a zsidó vallás politeista: ….. 

2. A kereszténység és az iszlám a zsidó vallásból eredeztethetők: ….. 

3. A Tóra két részre osztható: Ószövetségre és Újszövetségre: ….. 

4. Az iszlám Mohamedet és Jézust egyformán prófétaként fogadja el: ….. 

5 pont  

2. A feladat Szent István intézkedéseivel kapcsolatos. 

Oldja meg az alábbi feladatokat a források és ismeretei segítségével! 

 

Az egyházmegyék megszervezése már közvetlenül István koronázása után megkezdődött. 

István az egyházat hatalmas pénzadományokkal erősítette, és törvényeiben is biztosította a 

működési feltételeket. Előírta a kilenced fizetését. Elrendelte, hogy minden tíz falu építsen egy 

templomot, az ezekhez szükséges papokat és a könyveket pedig a püspök biztosította. Az 

esztergomi püspökséget a pápa érsekséggé emelte, ezáltal a magyar egyházszervezet 

függetlenné vált a német birodalmi egyháztól. A magyar katolikus egyház élén az esztergomi 

érsek állt. Az egyházszervezés idején sorra létesültek a ferences kolostorok. 

/fiktív szöveg/ 

a) Keresse meg a szövegben lévő három hibát, és rögzítse a táblázatban! (soronként 1 pont) 

Hiba Javítás 
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b) Magyarázza meg, mit jelent a következő mondatban aláhúzott szó! (1 pont) 

 

„Tehát, ha pap vagy ispán, vagy más keresztény ember vasárnapon találna munkában valakit, 

akárki legyen, üzzék el a munkától.”  

/Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve 7. Fejezet/ 

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

4 pont  

3. A feladat a szerzetesrendekkel kapcsolatos. 

Oldja meg az alábbi feladatokat a források és ismeretei segítségével! 

 

a) Töltse ki az ábrát a megfelelő források betűjeleivel! (elemenként 0,5 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A)  

 

 

 

 

 

A) „Senki se merészeljen az apát rendelése nélkül bármit is sajátjaként bírni; egyáltalán semmit 

sem. […]. A tétlenség a lélek ellensége: ezért a testvéreknek bizonyos órákban kézi 

munkával és ismét meghatározott órákban pedig istenes könyvek olvasásával kell 

foglalkozniuk. Mindkét dolog a következő elosztással rendezhető […].” 

/Részletek egy szerzetes reguláiból/ 

 

B) „Megjelent együttesen az egész bambergi papság küldöttségi is. Előadták panaszukat és a 

római pápa türelmét hevesen támadták amiért az Isten egyházát oly sokáig engedi 

beszennyezni egy emberrel való közösködéssel, aki nem, mint pásztor az ajtón, hanem mint 

tolvaj és rabló a simoniakus eretnekség (másnéven szimónia) […] útján és rengeteg pénz 

elszórásával tört be a juhok ablakába; […].” 

/Lampert Benedek-rendi szerzetes XI. századi krónikájából/ 

 

C) „Szigorúan megparancsolom minden testvérnek, hogy sohase fogadjanak el semmiféle 

pénzt vagy pénzjegyet sem önmaguk, sem közvetítő személy útján. A […] rendszabálya és 

élethivatása a mi Urunk Jézus Krisztus szent Evangéliumának megtartása, az 

 

Elvilágiasodás 

Regulák megszegése 

Bencések Ciszterciek Ferencesek 
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engedelmesség, a szegénység és tisztaság gyakorlásával. (…). Bizalommal menjenek 

alamizsnát kéregetni. Ne szégyelljék magukat, mert az Úr miérettünk lett szegénnyé e 

földön […]” 

/Részletek egy szerzetes reguláiból/ 

b) Nevezze meg az A) forrásban jellemzett szerzetesrend alapításának dátumát! (1pont) 

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

 

c) Mi az A) és C) forrásokban leírt szerzetesrendek feladata és mit tilt mindkettő? 

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

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

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

4 pont  

4. A feladat Könyves Kálmánnal, illetve Szent Lászlóval kapcsolatos. 

Oldja meg az alábbi feladatokat a források és ismeretei segítségével! 

 

„1. Mindenekelőtt esküvel elhatároztuk, hogy ha a főembereknek bármilyen rokonát lopás 

bűnében találják egy tyúk értékén túl, semmiképpen se rejthesse el vagy védhesse meg őt 

közülük senki. [...] 

12. Ha valamely szabadot vagy rabszolgát lopáson érnek, akasszák fel. [...]  

14. Ha valamely szabad tíz dénár értékűt lop, akasszák fel, ha tíz dénárnál kisebb értékűt lop, a 

lopott érteket tizenkétszeresen adja vissza, és egy ökröt fizessen.” 

/I.László II. törvénykönyvéből/ 

 

„Valamely birtokot szent István adományozott vala, abban minden maradék örököljön az ő 

következése szerint. 

1. Más királyok adománya apáról fiura szálljon, és ha fiu nincsen, következzék a testvér, a kinek 

holta után az ő fiait sem kell kirekeszteni az örökségből. 

2. De ha testvér nem találkozik olyan, legyen a birtok a királyé. 

42. Aki kóborlót fogad fel a király engedelme nélkül, ötvenöt pénzt fizessen [...] 

54. Ha valaki négylábú állatot vagy ennek megfelelő dolgot, avagy húsz dénár értékű ruhát lop, 

mint tolvaj ítéljék el.” 

/Kálmán I. törvénykönyvéből/ 
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a) Döntse el a források és ismeretei alapján, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 

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

 

Állítások IGAZ HAMIS 

Szent László nem értett egyet Szent István földtörvényeivel, 

ezért szigorított ezeken. 

  

Könyves Kálmán – Lászlóval ellentétben – nem támogatta a 

kóborlók erőszakos letelepítését. 

  

Könyves Kálmán enyhített a magántulajdon védelmét érintő 

törvények szigorán. 

  

A kor törvényeinek köszönhetően már a 11-12. század 

fordulójára kialakult a familiaritás rendszere. 

  

 

b) Nevezze meg, mely történelmi fogalomra utal a forrásban aláhúzott szövegrészlet!  

(1 pont) 

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

c) Melyik uralkodóra igaz a leírás? Tegyen X-et a táblázat megfelelő oszlopába! (1 pont) 

 

„Az invesztitúra harcok során az egyházat támogatta, de számos kérdésben nem értett egyet a 

regnáló pápával, VII. Gergellyel.” 

 

Szent László Könyves Kálmán Mindkettő Egyik sem 

    

 

4 pont  
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5. A feladat Hunyadi János törökellenes harcaival kapcsolatos. 

Oldja meg az alábbi feladatokat a források és ismeretei segítségével! 

 

A nándorfehérvári csata vázlata 

 

a) Nevezze meg a térképen jelölt keresztesek hadvezérét! (1 pont) 

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

 

„[…] mikor a törökök lovassága is megingott és futásnak eredt, s csupán a császári tábor állt 

nagy félelmek közepette a maga helyén, megszámlálhatatlan gyalogos csapattal: Ulászló király, 

látva, hogy az ellenséges lovasság fut, s hogy Murád császár és tábora reszket a félelemtől, a 

személyének védelmére rendelt csapatot harcba indította, […] megrohanta a császár táborát, 

teljesen meg akarta semmisíteni. A gyalogosok sűrű csapatai közé ért, azoknak a nagy sokasága 

rárohant, elnyomta őt csapataival együtt: elesett.” 

/Thuróczy János: A magyarok krónikája/ 

 

b) Határozza meg a forrásban leírt csata helyszínét és idejét! (elemenként 0,5 pont) 

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

 

c) Határozza meg a nándorfehérvári ütközet fordulópontját! (1 pont) 

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

 

d) Határozza meg a nándorfehérvári diadal jelentőségét a Magyar Királyság szempontjából! 

(1 pont) 

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

4 pont  
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6. A feladat az angol alkotmányos monarchiára és az USA alkotmányára vonatkozik.  

Oldja meg az alábbi feladatokat ismeretei segítségével!  (komplex feladat) 

 

a) Válassza ki az állításokat igazzá tevő befejezéseket! Karikázza be a helyes befejezés 

sorszámát! (elemenként 1 pont) 

Az összehívott angol parlament 1689. december 16-án cikkelyezte be a Jogok törvényét (Bill 

of Rights) amely többek között kimondta, hogy… 

1. a király uralkodik, de személyesen nem kormányoz 

2. a király kormányoz, de nem uralkodik 

3. a király uralkodik, de nem kormányoz 

A politikai élet kettő legfontosabb tömörülése a 17. századi Angliában… 

1. a toryk és a whigek voltak 

2. a konzervatívok és a liberálisok voltak 

3. a republikánusok és a demokraták voltak 

Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya lett a világ első… 

1. a hatalommegosztás elvére épülő, tagállami berendezkedésű, köztársasági 

alkotmánya. 

2. a hatalommegosztás elvére, valamint a fékek és egyensúlyok rendszerére épülő, 

modern, demokratikus, tagállami berendezkedésű, köztársasági alkotmánya. 

3. a hatalommegosztás elvére, valamint a fékek és egyensúlyok rendszerére épülő, 

modern, szövetségi berendezkedésű, köztársasági alkotmánya. 

Az angol parlamenti kormányzás nem jelentette a demokrácia megszületését, mert… 

1. a választásokon nyíltan szavaztak, így a választópolgárok befolyásolták egymást 

2. magas vagyoni és később műveltségi cenzus volt 

3. a nem fehér lakosságnak nem volt szavazati joga 

b) Döntse el saját ismeretei segítségével, hogy mire vonatkoznak az alábbi állítások! 

Tegyen X jelet a megfelelő oszlopba! (elemenként 0,5 pont) 

 

Állítás Anglia USA Mindkettő Egyik 

sem 

Kétkamarás a törvényhozásuk. 
    

A végrehajtói hatalom egy személyben 

összpontosul. 

    

A választási rendszerében érvényesül a többségi 

elv. 

    

Az országot egyenlő tagállamok szövetsége 

alkotja. 

    

A 3 hatalmi ág nincs különválasztva. 
    

A választásokon csak a 21 éven felüli fehér férfi 

lakosság vehetett részt. 

    

 

 
7 pont  
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7. A feladat Bethlen Gábor erdélyi fejedelem gazdaságával kapcsolatos. 

Oldja meg az alábbi feladatokat a források és ismeretei segítségével! 

 

„Honnan jutott pénz kollégiumok, iskolák létesítésére, székelyekből felállított hadseregre, 

fizetett hivatalnoki karra? A rejtély kulcsát többen Bethlen gazdaságpolitikájában vélték 

megtalálni, attól függetlenül, hogy eljárásaiban már a korai merkantilizmust vagy csak az 

irányába tartó eljárást látták. Amint beiktatták a fejedelmi hatalomba következetesen átrendezte 

az államgazdaság szerkezetét. Az adóról, amely jövedelmének mindvégig 10%-át tette ki, az 

erősen központosított gazdaságra, pénzügyi politikájára és főleg a kereskedelemre helyezte át 

a rendektől független hatalmi bázisát” 

/Magyar tudomány 2013/ 

 

a) Fogalmazza meg saját szavaival, miért nevezik Bethlen Gábor fejedelemségének 

időszakát Erdély aranykorának! (1 pont) 

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

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

 

b) Miért volt előnyös a fejedelem számára, hogy jövedelmének csak 10%-a származott 

adókból! (1 pont) 

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

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

 

c) Húzza alá azt a meghatározást, amely a merkantilista gazdaságpolitika célja! (0,5 pont) 

 

a hazai gazdaság védelme magas vámokkal 

exporttöbblet 

az ipar kölcsönökkel való támogatása 

 

d) Húzza alá annak a személynek a nevét, aki Bethlen Gáborhoz hasonlóan merkantilista 

gazdaságpolitikát folytatott! (0,5 pont) 

 

I. Károly angol uralkodó 

XIII. Lajos francia uralkodó 

Jean Baptiste Colbert francia miniszter 

3 pont  

 

  



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

írásbeli próbavizsga 11 / 16 2020.02.15 

8. A feladat a három részre szakadt Magyarország gazdaságával kapcsolatos. 

Oldja meg az alábbi feladatokat a források és ismeretei segítségével! 

 

Magyarország gazdasága a XVI–XVII. században 

 

a) Írja le mely exportcikk volt a legfontosabb a XVI. századi Magyarországon! (0,5 pont) 

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

 

b) Nevezze meg mely területen összpontosult a fent említett exportcikk, és saját szavaival 

írjon le két okot, amely a kereskedelmének fellendüléséhez vezetett! (elemenként 0,5 

pont, összesen 1,5 pont) 

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

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

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

 

„A nevezett szandzsákokban […] fekvő városok és falvak rájái, ha vagyonuk 300 akcsét 

(kisméretű aranypénz) ér, 50 akcse harádzsot fizetnek […]. Fizetőképesnek azt mondják, aki 

házán, szőllején és földjén kívül, marháiban és a házon belül lelhető holmijában és a hordaiban 

lévő borában 30 akcse értékkel rendelkezik. Az ilyen személyen 50 akcse harádzsot kell 

behajtani. Aki azonban annyival nem rendelkezik, azon semmi sem hajtatik be […].” 

/Az esztergomi szandzsák összeírásából, 1570/ 

 

c) Fogalmazza meg saját szavaival a szövegben aláhúzott fogalmat, és nevezze meg a hozzá 

kapcsolódó tisztségviselőt is! (1,5 pont) 

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

 ......................................................................................................................................................  
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d) Karikázza be annak a területnek a számát, amelyre az állítás vonatkozik! (0,5 pont) 

 

Különálló tartományként kezelt, török hűbéri függésben lévő terület, melyre évente adókat 

róttak ki a XVI. században. 

 

1. Királyi Magyarország 

2. Török Hódoltság 

3. Erdélyi Fejedelemség 

4 pont  

9. A feladat a Bécsi kongresszussal és a Szent Szövetséggel kapcsolatos. 

Oldja meg az alábbi feladatokat a források és ismeretei segítségével! 

 

„Az oszthatatlan és legszentebb Háromság nevében! Felségeik Ausztria Császára, Poroszország 

Királya és Mindegyik Oroszország cárja azon nagy események következtében, melyek az utolsó 

három év lefolyását Európában jellemezték […] Ünnepélyesen kijelentik, hogy jelen 

rendelkezések egyetlen célja az, hogy […] nem vesznek más szabály gyanánt […], mint ennek 

a szent vallásnak a parancsait […].” 

/A Szent Szövetség alapokmánya, 1815/ 

 

„I. Mindazon államok, amelyek az európai szövetség részét alkotván, forradalmi állapotban 

vannak, és más államokra nézve veszedelmet képeznek, megszűnnek a szövetség tagjai lenni, 

amíg a rend helyreállítva nem lesz. 

II. A hatalmak törvénytelen kormánytól eszközölt semmiféle változtatást nem fognak elismerni. 

III. Ha bármely állam bármilyen más állam közelségét veszedelmesnek fogja tartani, először 

rábeszéléssel, ha szükséges, fegyverrel fog föllépni.” 

/A Szent Szövetség államainak troppaui kongresszusán hozott határozatokból, 1820/ 

 

a) Nevezze meg a Szent Szövetséget megalapító személyeket! (elemenként 0,5 pont, összesen 

1,5 pont) 

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

 

b) Mi volt az oka a Szent Szövetség megszületésének? (0,5 pont) 

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

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

 

c) A második forrás alapján fejtse ki, hogyan valósul meg az intervenció a szövetségesek 

között? (1 pont) 

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

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

3 pont  
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10. A feladat a reformkor gazdaságpolitikájával kapcsolatos. 

Oldja meg az alábbi feladatot ismeretei segítségével! 

 

Egészítse ki a szöveg hiányzó részeit a megfelelő kifejezés használatával! (elemenként 0,5 

pont) 

 

A magyar gazdaság és társadalom a reformkorszak kezdetén alapvetően 

………………………….. jellegű volt, ez vezetett ahhoz a felismeréshez, amely a változást 

hozta el. Széchenyi István nem csupán elméleti, hanem gyakorlati reformokkal is hozzájárult 

az ország gazdaságának modernizációjához. …………………………… című értekezésében 

kifejtette, majd későbbi műveiben megvédte álláspontját, miszerint el kell törölni a(z) 

………………………….. és ………………………………… törvényét annak érdekében, 

hogy a föld fedezetként szolgálhasson. Továbbá szorgalmazta a szabad versenyt, valamint a 

céheket felváltó, új üzemszervezeti formát jelentő ……………………………….. 

elterjedését. Saját vagyonát feláldozva fektetett be a közélet felpezsdítésébe, meghonosította 

az első ………………………...-t és az első lóversenyeket Magyarországon. Kossuth Lajos 

radikálisabb változásokat hangoztatott programjában, amely elsődlegesen politikai 

változásokat indított volna el. A liberális párt szószólója ugyanazokat a célokat tűzte ki, mint 

Széchenyi, de más eszközöket választva. A jobbágyság helyzetét 

………………………….….. és állami kárpótlással oldotta volna meg. A magyar ipar 

védelmére a birodalmon belül egy új társadalmi szervezet alakult meg, a(z) 

…………………………………, amely alapszabálya szerint a külföldi árut ki kell szorítani 

a hazai piacról a honi áruk védelmének érdekében. 

 

4 pont  

11. A feladat az 1848-49-es szabadságharc nemzetiségi viszonyaival kapcsolatos. 

Oldja meg az alábbi feladatokat a források és ismeretei segítségével! 

 

a) A források alapján határozza meg, mely nemzetiséghez mely forrás kapcsolható! 

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

A) „[…] május 15-én Balázsfalván egy engedélyezett nagygyűlésen külön nemzetté 

nyilvánítják magukat, jelképesen is félreteszik az ortodoxok és görögkatolikusok ellentéteit, 

majd — a szerbekhez képest lassabb ütemben — őszig kialakul saját politikai szervük […].” 

/Szász Zoltán: A nemzetiségek és az 1848-as magyar forradalom/ 

indusztriális; kötelező örökváltság; Világ; háramlás; önkéntes örökváltság; ősiség; röghöz 

kötés; feudális; Hitel; gőzhajózás; kaszinó; Védegylet; manufaktúra 
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B) „A lutheránus lelkészek a cseh nyelv átvételét vagy a cseh nyelvhez közel álló […] dialektus 

elterjesztését támogatták, amely mögött a csehekkel való politikai egyesülés gondolata húzódott 

meg. […] Emellett terjedt a szlávösszetartozás tudata, az ún. pánszlávizmus.” 

/Romsics Ignác: Magyarország története/ 

 

C) „Viszont a kulturális nacionalizmus talajából nemrég kinőtt illírizmus a valóságban már 

maga is szertelen politikai ambíciókat táplált, az érzelmi szférából már átlépett a hataloméba, s 

így természetesen összeütközött a magyarsággal. A küzdelemben az utóbbi legalább papiroson 

elérte államnyelve birtokát, de az illírizmus sem vesztett, sőt a bécsi pártfogolás által 

lényegesen megerősödve került ki a harcból.” 

/Hóman-Székfű: Magyar Történet/ 

A) forrás: ...........................................................  

B) forrás:  ..........................................................  

C) forrás:  ..........................................................  

 

b) Foglalja össze az A) és B) forrásban szereplő nemzetiségek követeléseit, igényeit! Térjen 

ki arra, hogy ezek mennyiben valósultak meg rövid távon, és indokolja meg a 

végeredménynek az okait! (2,5 pont) 

„1848 tavaszán Magyarországon kétfajta nemzetfogalom, nemzeti ideológia állt szemben 

egymással, s ez a kettősség az egész korabeli Európára jellemző volt. Az egyik […]  felfogás 

szerint csak az a nép alkot nemzetet, amelynek történetileg kialakult önálló államisága vagy 

legalábbis területhez kötött politikai autonómiája van. A modern állam tehát nemzetállam, 

amelyben csak egy nemzet élhet, de ennek minden állampolgár tagja, tekintet nélkül nyelvére, 

etnikumára. A politikai nacionalizmussal, az államnemzet eszméjével szemben a másik 

felfogás, az etnikai-nyelvi nacionalizmus a nemzetet az államtól független, a politikai 

szerveződést megelőző, elsődleges természeti képződménynek tartotta, amelynek meghatározó 

jegye a közös etnikum, a nyelv, a népi hagyomány, […] Minden önmaga tudatára ébredt népi, 

nyelvi közösségnek természetes joga van a nemzeti léthez, a saját nemzeti politikai 

intézményekhez, végső soron a nemzeti önrendelkezéshez.” 

/Nagy Mariann – Katus László: A Magyar Korona országainak nemzetiségei a 18-19. 

században/ 

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

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

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

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

 

4 pont  
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12. A feladat a munkaügyi ismeretekkel kapcsolatos. 

Oldja meg az alábbi feladatot a források és ismeretei segítségével! 

 

 

Foglalkoztatási ráta alakulása Magyarországon 

 

„Az elmúlt években a közfoglalkoztatás jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a segélyalapú 

társadalmat munkaalapú társadalom váltsa fel Magyarországon. A közfoglalkoztatást a 

Kormány egy olyan átmeneti foglalkoztatásnak tekinti, amely segély helyett munkát és fizetést 

biztosít az álláskeresők számára. Célja az elsődleges munkaerő-piaci integráció és reintegráció, 

a tartósan munka nélkül lévők aktiválása által.” 

/Beszámoló a 2017. évi közfoglalkoztatásról/ 
 

a) Fogalmazza meg, mi a foglalkoztatási ráta! (1 pont) 

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

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

 

b) Foglalja össze a fontosabb gazdasági és társadalmi eseményeket, intézkedéseket, melyek 

szerepet játszottak a ráta alakulásában! (2 pont) 

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

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

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

 

c) Húzza alá a mondatba megfelelően illeszkedő szavakat! (elemenként 0,5 pont) 

A második forrás jobboldali/baloldali gazdaságpolitikára utal, mely növelné/csökkentené a 

javak újraelosztását. 

 

4 pont  
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rövid feladatok 

1. Világvallások 5  
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4. Könyves Kálmán és Szent László 4  
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7  

7. Bethlen Gábor 3  

8. A három országrész berendezkedése 4  

9. Bécsi kongresszus 3  

10. Reformkori gazdaságpolitika 4  

11. Az 1848-49-es szabadságharc 

nemzetiségei 
4  
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Fontos tudnivalók 
 

 

A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! 
 

• Olvassa el figyelmesen a feladatokat! 

• Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait! 

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

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

• Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le! 

• A feladatok megoldásához használhatja a megengedett segédeszközöket: a 

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

hogy a személyek, topográfiai adatok és fogalmak csak pontos helyesírással 

értékelhetők! 

 
Javaslatok a szöveges, kifejtendő feladatok kidolgozásához: 

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

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

atlaszt! 

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

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

kultusz), melyekkel az adott probléma bemutatható! 

4. Építse be fogalmazásába a forrásokból megszerezhető információkat, 

következtetéseket! 

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

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

7. Ha szükséges, készítsen vázlatot, illetve piszkozatot! 

8. Ügyeljen arra, hogy mondatai világosak legyenek! 

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

 
Tájékoztatásul: 

Az esszék javításának szempontjai: 

• a feladat megértése, 

• megfelelés a tartalmi követelményeknek, 

• a válasz megszerkesztettsége, logikussága, nyelvhelyessége és helyesírása. 

Eredményes munkát 

kívánunk! 

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

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

kipontozott helyet! 

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

értékeljük válaszait.) 

Kérjük, kék színű tollat használjon! 
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 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 1600-ig tartó, a 

másik az 1600 utáni korszakra – vonatkozzon!  
 

Tanulmányozza figyelmesen a feladatokat! 
  

 
Korszak Sorszám Feladat A feladat típusa 

Egyetemes 

történelem 

1600 

előtt 
13. Reneszánsz és humanizmus rövid 

1600 

után 
14. A szocializmus ideológiája rövid 

Magyar 

történelem 

1600 

előtt 
15. Nagy Lajos külpolitikája hosszú 

1600 

után 
16. Zrínyi Miklós törökellenes harcai hosszú 

Komplex 

- 17. 
A királyi jövedelmek változása a 

középkori Magyarországon 
korszakokon 

átívelő 

- 18. 
Az ipari forradalmak 

összehasonlítása 
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 reneszánsszal és a humanizmussal kapcsolatos. (rövid) 

Mutassa be a források és ismeretei segítségével a reneszánsz művelődéstörténeti korszakát! 

Válaszában térjen ki a humanizmus és a vallás kapcsolatára! 

 

 

Michelangelo Dávid-szobra 

 

"A mi kultúránkban a tudós, mégpedig a tucattudós olyan teljességgel uralkodik, hogy 

önkéntelenül is hozzá viszonyítva következtetünk minden egyéb szellemi tevékenységre. Ez a 

tucattudós csakugyan mindig csak egy dologhoz ért, míg minden egyéb területen a gyermek 

vagy az analfabéta tanácstalanságával és sejtelemnélküliségével mozog. Az igazi művész 

lényege azonban éppen az, hogy mindenhez ért, minden benyomásnak nyitva áll, hozzáfér a lét 

minden formájához, enciklopédikus a lelke. [...] A reneszánszban a tehetség, virtù [erény], 

egyszerűen egyet jelentett a sokoldalúsággal. Tehetséges ember akkoriban olyan ember volt, 

aki uralkodott körülbelül minden téren, ahol a tehetség megnyilvánulhat. Csak elfajzott 

kultúrákban bukkan fel a szakember." 

/Egon Friedell/ 
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14. A feladat a szocializmus ideológiájával kapcsolatos. (rövid) 

Mutassa be a források és ismeretei segítségével a szocializmus ideológiájának 

legfontosabb elemeit! 

 

„Ennek az alantas kereskedelmi rendszernek eredményeként a gazdagságnak és a hatalomnak 

igazságérzetünket mélyen sértő többlete jut egy maroknyi csoportnak, míg a nagy tömegek 

nyomorban és leigázottságban sínylődnek.” 

/Ronald Owen: New Lanark, első előadása egy új társadalmi rendszerről, 1825/ 

 

,,Minden eddigi társadalom története osztályharcok története. [...] A mi korszakunkat, a 

burzsoázia korszakát azonban az jellemzi, hogy egyszerűsítette az osztályellentéteket. Az egész 

társadalom mindinkább két nagy ellenséges táborra szakad [...]: burzsoáziára és proletariátusra. 

[...] A kommunisták legközelebbi célja ugyanaz, mint valamennyi többi proletárpárté: a 

proletariátus osztállyá alakítása, a burzsoá uralom megdöntése, a politikai hatalom meghódítása 

a proletariátus által.” 

/A Kommunista Párt kiáltványa/ 
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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. A feladat Nagy Lajos király uralkodásával kapcsolatos. (hosszú) 

Mutassa be a források és ismeretei segítségével Nagy Lajos külpolitikáját! 

 

„[…] a felségsértő merénylet megkapja nagyságához méltó büntetését és testvérem gyilkosai, 

és akiket az ő vére beszennyez, a szicíliai királyságra és tartozékaira való minden joguktól meg 

legyenek fosztva. És testvérem elemésztői ezek: testvérem özvegye, a férjgyilkos Johanna, meg 

Mária asszony, Johanna testvére, Róbert tarantói herceg és fivérei, Károly durazzói herceg és 

fivérei, és mindazok, akik a szicíliai királyság koronáját álnokul megszerezni igyekeztek és 

igyekeznek. Mivel pedig apostoli szentségtek világos tudomással bír arról is, hogy én vagyok 

a szicíliai királyi házból származó elsőszülöttnek elsőszülöttje.” 

/Lajos levele VI. Kelemen pápához/ 

 

„A király továbbá személyesen maga tört be Bulgárián át a Szent Korona alá tartozó 

Havasalföldre, túlnan a Székelyföld felől, az erdélyi részekből pedig nagy sereggel, nemesekkel 

és székelyekkel küldötte át Miklós erdélyi vajdát Móricz fia Simonnal és más jeles lovagjaival: 

[…] A sereg megmaradt része benyomult Szeverinnél az országba, és elfoglalta. Ekkor a király 

első ízben itt Szeverin várát, néhány év elteltével azután Brassónál, a havasalföldi határnál az 

igen erős Törcs várát építtette; a várakat könnyűfegyverzetű gyalogosokkal, zsoldosokkal és 

angol íjászokkal őriztetve tartotta meg hatalmában. […] Továbbá majdnem évenként vagy 

minden harmadik évben megindította seregét ellenségei és a lázadók ellen; gyakrabban a rácok 

és a moldvaiak ellen harcolt nagy kitartással.” 

/Küküllei János és a Névtelen Minorita krónikája, XXXVIII. fejezet/ 

 

„Második felesége a nemes Erzsébet asszony az említett István bán leánya volt, akitől három 

leánya született: Katalin, Mária és Hedvig. […] Mivel királyi sarjadékokhoz fényes házasság 

illik, hogy az ebből eredő maradék származásánál fogva fényes címekkel ékeskedjék.” 

/Küküllei János és a Névtelen Minorita krónikája, LII. fejezet/ 

 

Nagy Lajos hódításai 
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16. A feladat Zrínyi Miklós törökellenes harcaival kapcsolatos. (hosszú) 

Mutassa be a források és ismeretei segítségével Zrínyi Miklós törökellenes harcait! 

 

„Im a keresztyénséget mind előszámlálánk, s nyilván látjuk, ezektül sem lehet a segitség ugy, 

hogy az legyen fundamentoma az mi szabadulásunknak. De engedjük meg, lehessen, engedjük 

meg, sok idegen népek jöjjenek segitségünkre, de ha idegenen fog állani a hadakozásnak 

administratiója [a háború vezetése], bizonyára semmit nem bizakodhatunk.” 

/Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság/ 

 

„Február elsején tehát ráléptünk ama méltán csodálatra méltó eszéki hídra […] Sokáig 

tanácskoztunk, hogy ezt a szerkezetet ilyen kis sereg hogyan tudná szétrombolni, mivel nem 

kis veszélyt jelentett a késlekedés. […] Nádat kerítettünk ugyanis, amit bőségesen adott nekünk 

az Isten, s felülről borítottuk vele a hidat, sőt alsó részét is betömködtük, s az oldalába is 

mindenütt nádat dugdostunk, majd végül alulról meggyújtván a hidat, Plutónak áldoztunk. Két 

teljes napon át és éjszaka szünet nélkül keményen dolgoztunk, s végre az egész szerkezetet Isten 

segítségével porrá égettük. […] Borzalmas látvány volt, midőn éjszaka szemléltük ezt az oly 

sokezres lépés hosszúságú, meggyújtott fáklyaként égő hidat, mint valami ránk szakadó ördögi 

látomás.” 

/Esterházy Pál kortársi leírása/ 

 

„Bezzeg, ha nekem egy kis erőm s értékem volna most, több hogysem most vagyon, Kanizsát 

három hétig magyarévá tenném, de mindenemet, amim volt, erre az expeditióra költöttem, 

magam jószágát ott kinn, Muraközt itt benn elvesztegettem ezekkel a hadakkal; ha őfelsége 

nem segít, élhetetlenné leszek ezután. Ezek után ajánlom Nagyságodnak, mint bizodalmos 

Apám Uramnak kötelességgel való szolgálatomat.” 

/Wesselényi Ferencnek írt levél/ 

 

Az 1663-1664-es török háború 
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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. A feladat a középkori Magyar Királysággal kapcsolatos. (komplex) 

Mutassa be a források és ismeretei segítségével a királyi jövedelmek változását Szent 

Istvántól Mátyás királyig! 

 

Válaszában térjen ki az alábbi szempontokra: 

• Árpád-kori jövedelmek forrásai 

• Anjou-korabeli gazdasági reformok, intézkedések, vagyongazdálkodás 

• Hunyadi-korabeli jövedelmek 

• Kitekintés a Mátyás utáni gazdaság alapjaira (Jagelló-kor helyzete) 

„A király jövedelme ebben az időben még saját birtokaiból származott, ez a jövedelem nyújtott 

fedezetet az állam működésére is. Állandó, országos adókra ezért nem volt szükség, két 

alkalmilag szedett adófajta azért így is volt.” 

/Szent István és az adóztatás/ 

„A XI–XII. századi Magyarország patrimoniális királyságának katonai és pénzügyi hatalma az 

uralkodó földesúri hatósága alá tartozó népelemek gazdasági erejére támaszkodott. A XIII. 

század társadalmi és gazdasági mozgalmaiban a királyi hatalom alapja – az összes többi 

birtokosok javainak összmennyiségét meghaladó terjedelmű földbirtok túlnyomó része – 

magánurak kezére került. Az alsóbb népelemek magángazdasági szolgáltatásait többé nem a 

király, hanem a rendek élvezték. Mihelyt azonban adva volt a lehetőség, hogy akár egyesek 

fokozottabb vagyonszerzése, akár több birtokos szövetkezése által az országban a királyi 

ingatlant meghaladó terjedelmű birtoktestek kerülhetnek egységes vezetés alá s így a királyéval 

egyenlő, sőt azt felülmúló gazdasági hatalom keletkezhetik, a királyi földbirtok – mint hadügyi 

szervezet alapja és mint államháztartási jövedelemforrás – elvesztette korábbi jelentőségét. A 

központi hatalmat más, a királyi földbirtoktól független katonai és anyagi erőforrásokkal kellett 

alátámasztani.” 

/Hóman: A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában/ 

 

„Másrészt állandósulni látszott a háború, a stabilizáció alatt a törökök könnyedén elfoglalták 

egész Boszniát, de betörtek az osztrákok is, és közben a környék legkorszerűbb fegyvereseivel, 

az önállósodott cseh huszita zsoldosokkal is hadakozni kellett. Ezekkel Mátyás egy egyre 

növekvő létszámú zsoldossereggel vette fel a harcot – amit az ő életében senki nem ismert 

fekete seregként –, váltakozó sikerrel, és óriási költségvetési áldozatok árán.” 

/Szalai Bálint: Mátyás, az AAA hitelminősítésű uralkodó/ 

/III. Béla jövedelmei/ 
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„Hogy Magyarországot az alája vetett többi országokkal, tartományokkal, és a főpap urakat 

meg bárókat, az összes egyházakat és egyházi személyeket, valamint a nemeseket és városokat, 

ugy szintén ez ország többi alattvalóit és lakosait régi jogaikban, kiváltságaikban, 

mentességeikben, szabadságaikban és jóváhagyott szokásaikban, amelyekben tudniillik a néhai 

megdicsőült királyok megtartották és a melyeknek birtokában és élvezetében voltak, meg 

fogjuk tartani,[…] az ő ártalmukra és elnyomásukra, valamint e régi szokásaik ellenére, 

bármely keresett szín alatt, épenséggel semmi ujításokat sem fogunk behozni; azokat pedig, a 

melyeket a néhai igen dicső Mátyás király ur hozott be, el fogjuk törölni; adót, vagy egy forintos 

taksát semmi esetre sem fogunk követelni, hanem meg kell elégednünk a régi, törvényes, rendes 

és szokásos királyi jövedelmekkel”  

/Farkashidai egyeszség/ 
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18. A feladat az ipari forradalmakhoz kapcsolódik. (komplex) 

Hasonlítsa össze a források és ismeretei segítségével az első, illetve a második ipari 

forradalmat! 

 

Válaszában térjen ki az alábbi szempontokra: 

• Gazdasági hatások 

• Társadalmi hatások 

• A mezőgazdaság szerepe 

• Hatásuk a nagyhatalmi versengésre 

„Megnéztem több és többféle nagy gyárakat, […]. Száz lóerejű gőzgép, mit egy emberke 

mozgásban tart, 880 embererejét pótolja ki, s képes hajtani 50 000 orsót, mivel 750 személy 

annyi cérnát fon, mennyit gép nélkül kézzel 200 000 személy tudna fonni, s 12 óra alatt az 50 

000 orsó mindenikre 840 rőföt készítvén, valamennyi összesen 42 000 000 rőföt ad, mi 

negyedfélszer éri körül a földgömböt. Erre emlékezve talán könnyebb lesz megfognod a három 

sziget gazdagságát; mert mint látod, eszerint a birodalomban csak 25 000 000 ember lakik, eszik 

és költ, de a 750 : 200 000 arányában, mit azonban mindenféle gyárakra nézve általánosnak 

nem állíthatok, 500 000 000 embererő dolgozik és keres.” 

/Szemere Bertalan: Utazás külföldön, 1838/ 

„A második ipari forradalom vezető ágazata a gépgyártás volt. Tökéletesedtek a gőzgépek is, 

de az igazi áttörést a robbanómotor kifejlesztése hozta meg. A négy ütemben működő 

benzinmotor alapelvét 1876-ban Nicolaus Otto német mérnök dolgozta ki.[…] Az új motorokat 

kőolajból készült benzinnel lehetett üzemeltetni. […]Az olaj üzemanyagként való elterjedését 

Rudolf Diesel, egy másik német mérnök találmánya tette lehetővé, a dízelmotor.” 

/Mózes Mihály történész/ 

 

Az éves nemzeti jövedelem megoszlása a gazdasági ágazatok között a XIX. századi 

Angliában 

 

Egy főre eső iparosodottság 1880-1913 
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A vezető ipari hatalmak nyersvastermelése Az államok gyarmati területeinek aránya 

 

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

A feladat kidolgozása: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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 

problémaközpontú 

gondolkodás 

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

E5 3  

Összpontszám 44  

 Osztószám 2 

Vizsgapont 22  

 

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 

problémaközpontú 

gondolkodás 

E1 4  

E2 4  

E3 4  

E4 4  

Összpontszám 44  

 Osztószám 2 

Vizsgapont 22  



 

  
maximális 

pontszám 

elért 

pontszám 

I. Egyszerű, 

rövid feladatok 

1. Világvallások 5  

2. Szent István 4  

3. Szerzetesrendek 4  

4. Könyves Kálmán és Szent László 4  

5. Hunyadi János törökellenes harcai 4  

6. Az USA alkotmánya és az angol 

alkotmányos monarchia 
7  

7. Bethlen Gábor 3  

8. A három országrész berendezkedése 4  

9. Bécsi kongresszus 3  

10. Reformkori gazdaságpolitika 4  

11. Az 1848-49-es szabadságharc 

nemzetiségei 
4  

12. Munkaügyi ismeretek 4  

Összesen 50  

I. Elért pontszám egész számra kerekítve  

II. Szöveges, 

kifejtendő 

feladatok 

13. Reneszánsz és humanizmus 10  

14. A szocializmus ideológiája 10  

15. Nagy Lajos külpolitikája 18  

16. Zrínyi Miklós törökellenes harcai 18  

17. A királyi jövedelmek változása a 

középkori Magyarországon 
22  

18. Az ipari forradalmak 

összehasonlítása 
22  

Összesen 50  

I. Elért pontszám egész számra kerekítve  

  I.+II. Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  

 

 

Javító tanár 

 

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


