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Fontos tudnivalók 

 

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

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

helyet!  

Kérjük, kék színű tollat használjon! 

 

 

A feladatok megoldásához tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! 

 Olvassa el figyelmesen a feladatokat!  

 Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait!  

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

 Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le!  

 

A szöveges, kifejtendő feladatok elkészítéséhez az alábbi munkamenetet javasoljuk: 
 

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

2. Használja föl a feladat megértéséhez a forrásokat, illetve a Történelmi atlaszt! 

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

az adott korszakhoz kapcsolódó fogalmakat (pl. várjobbágy, céh, személyi kultusz), me-

lyekkel az adott probléma bemutatható! 

4. Építse be fogalmazásába a forrásokból megszerezhető információkat, következtetéseket!  

5. Ha szükséges, készítsen vázlatot, illetve piszkozatot! 

6. Tárja föl a probléma előzményeit, okait, következményeit! 

7. Fogalmazzon meg feltételezéseket, magyarázatokat! 

8. Építse be mondanivalójába önálló ismereteit (pl. nevek, évszámok), nézőpontját, véle-

ményét! 

9. Ügyeljen arra, hogy mondatai világosak legyenek! 

10. 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. 

Eredményes munkát kívánunk! 
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I. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 

 

1. A feladat római építészettel kapcsolatos. (Elemenként 0,5 pont) 

Válassza ki a felsorolásból a képeknek megfelelő megnevezést! Döntse el, hogy milyen 

funkciót (társadalmi, gazdasági, politikai, katonai) töltött be elsődlegesen a felismert 

építmény!  Írja a táblázatba a megoldást! 

 

diadalív, cirkusz,  szentély,  közút,  fürdő, vízvezeték, színház, városkapu, erőd 

 

     
a)                                                                                b) 
 

 

                    
c)                                                                                 d) 
 

Betűjel Megnevezés Funkció 

a)   

b)   

c)   

d)   

 

 

   

 

4 pont 
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2. A feladat a lovagi kultúrával és életvitellel kapcsolatos. 

     Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! 

 

„A lovagságot régebben a nemesek gyülekezetének hívták, amelynek feladata az ország vé-

delme volt […] És a lovasság nevéből vezették le a lovag nevet […] Erénynek azokat a jó 

tulajdonságokat nevezik, amelyek az embereknek természettől adottak. Latinul virtusnak hív-

ják, és minden erény közül négy főerény van: bölcsesség, bátorság (szilárdság), mértéktartás 

(becsület) és igazság.” (Bölcs Alfonz kasztíliai király, XIII. század) 

„Mikor azok az elvetemültek [a felkelő parasztok] járták az országot, akkor tért vissza Poroszor-

szágból Foix grófja […] A champagne-i Chalons-ba lovagoltak, amely mentes maradt a csőcselék 

garázdálkodásaitól; ott tudták meg, hogy Normandia hercegnője, Orleans hercegnéje, háromszáz 

más nemes hölgy […] nagy bajban vannak e miatt a Jacquerie miatt. A két jó lovag megállapo-

dott, hogy elmegy a hölgyekhez, segít rajtuk erejéhez mérten. […] S most halljátok, mint mentette 

meg Isten kegyelme a hölgyeket. Mert bizony megerőszakolták, s meggyilkolták volna mindet, ha 

nincsenek ott a nemes vitézek […].” (Froissart krónikájából, 1400 körül) 

Lovagi torna 

a) Nevezze meg, miként hívják latinul az erényt! (0,5 pont) 

………………………………………………………… 

b) Határozza meg, kiket ért a forrás „csőcselék” alatt! (0,5 pont) 

………………………………………………………… 

c) Állapítsa meg, hogy a második forrásrészletben mely főerény elvárása szerint visel-

kedtek a lovagok! (0,5 pont) 

…………………………………………………………………………………………………... 

d) Határozza meg, mi volt a szerepe a lovagi életben a lovagi tornáknak! (0,5 pont) 

…………………………………………………………………………………………………... 

e) Határozza meg, hogy a lovagi kor főerényei mely valláshoz kapcsolódnak! (1 pont) 

………………………………………………………… 

f) Nevezzen meg egy középkori államot, melyet egy lovagrend irányított! (1 pont) 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 
4 pont 
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3. A feladat a XIV–XV. századi  magyar társadalmi-gazdasági fejlődéssel kapcsolatos. 

    Oldja meg a feladatokat az ábra és ismeretei segítségével! 
 

XIV. századi magyar települési hierarchia 

 

 

a) Határozza meg, mely jogállású közösségek adóztak egy összegben! (Elemenként 0,5 

pont) 

………………………………………… 

………………………………………… 

b) Magyarázza meg, miért volt az egyén számára kedvezőtlenebb a fejenkénti adó! (0,5 

pont) 

………………………………………………………………………………………………… 

c) Állapítsa meg, hogy mely gazdasági tevékenység volt a meghatározó a korabeli Ma-

gyarországon! (0,5 pont) 

………………………………………………………………………………………………… 

d) Soroljon föl hármat a jobbágyi terhek közül! (Elemenként 1 pont) 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 
 

 
 

 

5 pont 
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4. A feladat a nagy földrajzi felfedezésekkel kapcsolatos. 

Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei alapján!  

 

 

 
A nagy földrajzi felfedezésekhez vezető tényezők 

 

a) Egészítse ki a táblázatot!  (Elemenként 0,5 pont) 

 

A nagy földrajzi felfedezések 

Feltételei Okai 

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4.  

 

b) Sorolja fel a nagy földrajzi felfedezések egy-egy gazdasági, társadalmi és kulturális 

következményét! (Elemenként 0,5 pont) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A nagy földrajzi felfedezések következményei 

Gazdasági Társadalmi Kulturális 

 

 

 

  

5 pont 
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5. A feladat a végvári harcokra vonatkozik.  

    Válaszoljon a kérdésekre a térkép és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont) 

A várháborúk 

 

a) Soroljon fel az 1552-es hadjárat során megostromolt várak közül négyet! 

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

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

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

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

b) Magyarázza meg, miért volt a Magyar Királyság számára egyszerre kedvező és ked-

vezőtlen a drinápolyi béke!  

Kedvező, mert: ............................................................................................................................ 

Kedvezőtlen, mert: ....................................................................................................................... 

c) Határozza meg, hogy Erdély miként kötődik a Német-római Birodalomhoz, illetve az 

Oszmán Birodalomhoz! 

Német-római Birodalomhoz: ................................................................................................... 

Oszmán Birodalomhoz: .............................................................................................……….... 
 
 

4 pont 
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6. A feladat a XIX. század eszméihez kapcsolódik.   

Határozza meg, mely eszmeáramlathoz kapcsolódnak a forrásrészletek! (Elemenként 

1 pont) 

 

a) „Talpra! Németek! Talpra! Német nép! Te, egykor oly tiszteletre méltó, bátor és nagyra 

becsült nép! Talpra! Hasson át benneteket a nagy s olyan régen elfeledett testvériség! Érezzé-

tek az azonos vér szent és eltéphetetlen kötelékeit, az azonos nyelvét és életmódét, […]” 

(Arndt, 1813) 

 

b) „Megtartani s egyszerre javítani – ez más jellegű feladat […] ebben áll a módszer remek 

volta, hogy az idő munkatársul szegődik, így lassan és némelykor észrevétlen hat. Ha nélkü-

lözhetetlen az óvatosság és elővigyázatosság ott, ahol élettelen anyaggal van dolgunk, sokkal 

nélkülözhetetlenebbé, szent kötelességgé válik akkor, amikor rombolásunk és alkotásunk tár-

gya nem is kő, hanem érző lények, akiket dönthetünk nyomorba gyors és meggondolatlan 

döntésünkkel.” (Burke: A francia forradalomról, 1790) 

 

c) „E tanulmány célja, hogy felállítsunk egy igen egyszerű alapelvet […] Ez az elv a követke-

ző: az önvédelem az egyetlen cél, melynek érdekében az emberiségnek – kollektívan vagy 

egyénileg – joga van beavatkozni bármely tagja cselekvési szabadságába. Az egyetlen cél, 

amelynek érdekében jogosan lehet civilizált közösség bármely tagjával szemben – akarata 

ellenére – erőszakot alkalmazni: mások sérelmének a megakadályozása.” (Mill: A szabadság-

ról, 1859) 
 

Betűjel Az eszmeáramlat megnevezése 

a)  

b)  

c)  

 

3 pont 
 

7.  A feladat a reformkor politikai életével kapcsolatos. 

Állapítsa meg, a felsorolt személyiségekről, hogy az országgyűlés mely tábláján üléseztek 

(választását X jellel jelölje), és határozza meg, mely alapon vehettek részt! (Válaszadás 

előtt tanulmányozza a következő oldal ábráját is.) 

 

Név Alsótábla Felsőtábla Részvétel jogalap 

a) gr. Zichy Ödön    

b) Kiss Miklós Ung vármegye követe    

c) gr. Esterházy Mihály érsek    

d) Rottenbiller Elek pesti alpolgármester    

e) báró Farkasházy István főispán    

f) Lőrincz apát    
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A magyar rendi állam felépítése a XVIII. században 

 

 

8. A feladat a hidegháborúval kapcsolatos. 

 Válaszoljon a kérdésekre a források és ismereti alapján! (Elemenként 0,5 pont) 

 

„[…] Olyan országok fölött arattunk győzelmet, amelyek arra törekedtek, hogy akaratukat és 

életmódjukat rákényszerítsék más nemzetekre […] 

A világ néhány országának népeire legutóbb akaratuk ellenére totalitárius rendszereket kény-

szerítettek rá. Az Egyesült Államok kormánya gyakran tiltakozott a kényszer és a megfélemlí-

tés alkalmazása ellen Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában, ami megsérti a jaltai 

egyezményt. Meg kell állapítanom, hogy több más országban is hasonló fejleményekre került 

sor. 

A világtörténelemnek jelen pillanatában csaknem minden nemzetnek választania kell a két 

életmód alternatívája között. A választás nagyon gyakran nem szabad. […]” (Truman elnök 

kongresszusi üzenetéből, 1947 márciusa) 

 

„Két ellentétes politika alakult ki: az egyik oldalon a Szovjetunió és a demokratikus országok 

politikája, amely az imperializmus aláásására és a demokrácia megszilárdítására irányul, a 

másik oldalon az Egyesült Államok és Anglia politikája, amely az imperializmus megerősíté-

sére és a demokrácia megfojtására irányul […] Ily módon két tábor alakult ki […].” (A 

Kominform, a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának állásfoglalása, 1947) 

 

5 pont 
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a) Nevezzen meg azok közül az országok közül egyet, amelyekre Truman utalt beszédje 

következő részletében: „arra törekedtek, hogy akaratukat és életmódjukat rákényszerít-

sék más nemzetekre”!  

………...………………………………………… 

b) Határozza meg a szöveg alapján, mely ország sértette meg a jaltai egyezményt! 

………...………………………………………… 

c) Sorolja fel, mely rendszereket nevezünk totalitáriusnak! 

………...………………………………………… 

………...………………………………………… 

d) Állapítsa meg, mely berendezkedésű országokat érti demokratikusnak az amerikai 

elnök, és melyeket a Kominform? 

Truman: ………………………………………………………………………………. 

Kominform: ………………………………………….……………………………….. 

 

 

 

9. A feladat a két világháború közötti magyar társadalom életével kapcsolatos.  

Döntse el az alábbi megállapításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Választását X jellel 

jelölje! (Elemenként 0,5 pont) 

 

 „[…] A felső csoport a maga kúriáján és a maga földjén élő földbirtokos. Ők az egyenes utó-

dok, kiknél a prédikátum [nemesi előnév] néha még mindig lakóhelyet is jelöl, nemcsak a 

származás helyét. […] A második réteg, a hatósági dzsentri, már eltávolodott az ősök létalap-

jától, de az ősök életmódjának külszínét és méltóságát a kölcsönvett állami hatalom képvise-

lőjeként még valahogy meg tudja tartani […] A harmadik csoport: a kihullottak. Ezek szintén 

állást kaptak, de hatalom és kormányzás nélkül. Náluk elveszett a nemesség megtartó ereje, az 

érezhető társadalmi kiváltság és hatalom […]” (Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság) 

„[…] A falusi értelmiség e „krémjének” térdénél és lábánál kialakult egy egészen új falusi 

kispolgárság is: a falura kerülő altisztek és kisebb rangú nyugdíjasok társadalma.” (Féja Gé-

za: Viharsarok) 

 

„A tisztviselők félelmes elszaporodása nem vitás: míg a budapesti munkásság száma 1880-tól 

háromszorosára sem nőtt, tisztviselő már 1920-ban csaknem kilencszer annyi volt. A polgár-

ság megerősödését az önálló iparosok és kereskedők megszaporodásából már nem merném ily 

bártan kikövetkeztetni.” (Németh László: Medve utcai polgári) 

 

„A mezőgazdasági cselédek alig kapnak pénzbeli fizetést. Pénzt csak úgy tudnak szerezni, ha 

szerencséjük van az állattartással. Fizetésük lényeges része a „kommenció”, tehát mindennapi 

szűk táplálékuknak természetben való biztosítása […]” (Féja Géza: Viharsarok) 

3 pont 
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Megállapítások Igaz Hamis 

a) A dzsentri a saját kúriáján élt.   

b) A falusi kispolgárság a korszakban még nem jött létre.    

c) A korszakban nőtt az önálló iparosok és kereskedők száma.   

d) A cselédek legjelentősebb pénzbeli jövedelme a „kommenció” volt.   

 
 

2 pont 
 

10. A feladat a második világháborús veszteségekkel kapcsolatos. 

Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont) 
 

a) Egészítse ki a háborús veszteségek előzményeire vonatkozó magyar történelemmel 

kapcsolatos hiányos kronológiát a megfelelő adatokkal!  
 

A háborús veszteségek előzményei 

Időpont (év, hónap, nap) Esemény 

1943. január 1. 

2. Magyarország német megszállása 

3. A nyilas hatalomátvétel  

1944. december – 1945. február 4. 

 

b) Egészítse ki a táblázat adati alapján a hiányos szöveget!  
 

Magyarország veszteségei %-ban 

Vasúti sínhálózat 40% 

Vasúti járműpark 43-60% 

Vas- és fémipar 48,1% 

Vegyipar 48% 

Ruházati ipar 55,7% 

Szarvasmarha-állomány 44% 

Lóállomány 56% 

Juhállomány 80% 

Sertésállomány 79% 

Nemzeti vagyon 40% 

A háborús veszteségek különösképpen súlyosan érintették az ország  . ………………….., 

mivel a sínhálózat és járműpark közel fele megsemmisült. A háborús pusztítás nem kímé l-

te a 2. ………………… sem, mely szintén közel 50%-ban elpusztult. Az elhúzódó harcok 

a 3. …………………………… ágazatot is sújtották, hiszen az állatállomány jelentős része 

is megsemmisült. Összességében ezért megállapítható, hogy közel 40%-ban elpusztult az 

ország  4. …………………………… .   
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c) Fogalmazzon meg két értelmezést az 1944–1945-ös eseményekkel kapcsolatban! Az 

egyik értelmezésben az eseményeket felszabadulásként, a másikban megszállásként ér-

telmezze és indokolja! 

1. Felszabadulás: mert, ……………………………………………….……………..…..……… 

………………………………………………………………………………………….……..… 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Megszállás: mert, ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….……………..…… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

11. A feladat a fejlődő országok problémáival kapcsolatos.  

Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont) 

Észak és Dél országai 

 

a) Határozza meg, hogy mely országok sorolhatók az Északhoz, és melyek a Délhez!   

Észak:……………...……………………………………… 

Dél: ………………………………………………………. 

b) Nevezze meg az Észak és Dél megosztottság kialakulásának legalább egy történelmi 

előzményét!  

…………………………..……………………………………………………………………… 

c) Soroljon fel két globális problémát, mely Észak és Dél ellentétéből is adódik!  

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

5 pont 
 

2 pont 
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12. A feladat a mai magyar társadalommal kapcsolatos. 

Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont) 

 

 

„2.§. (3) A társadalom egyetlen szervezetének, egyetlen állami szervnek vagy állampolgárnak 

a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illető-

leg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogo-

sult és egyben köteles fellépni. 

3.§. (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok 

tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek. 

(2) A pártok közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában. 

(3) A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak. Ennek megfelelően egyetlen párt 

sem irányíthat semmiféle állami szervet. A pártok és a közhatalom szétválasztása érdekében 

törvény határozza meg azokat a tisztségeket, közhivatalokat, amelyeket párt tagjai vagy tiszt-

ségviselője nem tölthet be.” (Részlet a Magyar köztársaság alkotmányából) 

 

 

a) Töltse ki a táblázatot a forrásszöveg alapján!   

 

Az alkotmány előírásai Paragrafus és törvény-

cikk száma 

1. A párt és az állam összefonódását megakadályozza.  

2. A diktatúra létrejöttének megakadályozását szolgálja.   

3. A pártalapítás alkotmányos korlátozását szabályozza.  

4. A többpárti parlamentarizmus elvi feltételeit biztosítja.   

 

 

b) Határozza meg, hogy az idézett alkotmányszöveg mely társadalmi, politikai előzmé-

nyek nyomán és mely célokért fogalmazódott meg! 

Előzmények: ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Célok: …………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pont 
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II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 

 

Olvassa el figyelmesen! 

 

A következő feladatok közül összesen hármat kell kidolgoznia. 

Az alábbi szabályok alapján kell választania:  

 

Kidolgozandó: 

 egy, az egyetemes történelemre vonatkozó feladat, 

 kettő, a magyar történelemre vonatkozó egy rövid és egy hosszú,  

különböző korszakokra vonatkozó feladat. 

 

 

Tanulmányozza figyelmesen a feladatokat!   

 

 Sorszám Korszakok, témák 
A feladat 

típusa 

Egyetemes 

történelem 

13. Reformáció rövid 

14. Gazdasági világválság rövid 

Magyar 

történelem 

15. Magyar népvándorlás rövid 

16. Hunyadi János harcai hosszú 

17. Az 1848-as pesti forradalom rövid 

18. Budapest fejlődése hosszú 

19. Határon túli magyarok rövid 

20. A Kádár-korszak  hosszú 

 

Segítségül megadjuk a helyesen kiválasztott feladatok sorszámainak lehetséges kombi-

nációit. Jelöljön meg egy oszlopot az alábbi táblázatból!  

Karikázza be a választott oszlop betűjelét!   
 

Feladattípus A B C D E F G H I J K L 

rövid 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 

rövid 15. 15. 17. 17. 19. 19. 15. 15. 17. 17. 19. 19. 

hosszú 18. 20. 16. 20. 16. 18. 18. 20. 16. 20. 16. 18. 

Csak a szabályok szerint kiválasztott feladatok értékelhetők! A feladatok után az értéke-

lési szempontok szerepelnek, az elért pontszámokat a javító tanár állapítja meg. 

A feladatok közül csak a választott hármat dolgozza ki, a többit hagyja üresen! 

A feladatok kidolgozása előtt tanulmányozza a 2. oldalon található útmutatót! 

A válaszok elkészítése során fogalmazvány (piszkozat) készíthető! 
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13. Az alábbi feladat a reformációval kapcsolatos.               (rövid) 

Mutassa be a források és ismeretei segítségével a reformáció irányzatait! Térjen ki 

arra, hogy mely közös vonások jellemzik a különböző irányzatokat, és arra is, hogy 

ezek a római katolikus vallástól mennyiben térnek el! 

 

„1. Amikor a mi Urunk és Mesterünk azt mondta: Térjetek meg!, azt akarta, hogy a hívek 

egész élete megtérés legyen […]  

37. Minden igaz keresztyén – akár él, akár már halott – részese a Krisztus és az egyház min-

den lelki javának, […] 

43. Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy jobb dolgot művel az, aki a szegénynek ala-

mizsnát ad vagy a nyomorgót segíti, mint az, aki búcsút vásárol.  

44. Ugyanis a szeretet gyakorlása által növekszik a szeretet, s az ember jobbá lesz; míg a bú-

csú csak a büntetés alól menti fel, s nem teszi jobbá az embert […] 

94. Buzdítsuk azért a keresztyéneket, hogy Krisztust a poklon át is követni igyekezzenek.  

95. S így inkább sok szenvedés árán jussanak a mennybe, mint hogy magukat, a békével ál-

tatva, elbízzák.”(Luther 95 pontjából, Wittenberg, 1517. október 31.) 

 
A reformáció irányzatai 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 



Történelem — középszint                             Forrásközpontú történelem – tevékenységközpontú történelemtanítás 

írásbeli vizsga  16 / 30  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Szempontok 
Elérhető Elért 

pont 

Feladatmegértés 4  

Tájékozódás térben és időben 4  

Szaknyelv alkalmazása 4  

Források használata 4  

Eseményeket alakító tényezők feltárása 6  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  

Összpontszám 24  

  OSZTÓSZÁM 2 

Vizsgapont 12  

 

 

 

 

14.  A feladat a nagy gazdasági világválsággal kapcsolatos.                                (rövid)  

       Ismertesse a források és saját ismeretei alapján a gazdasági válság Egyesült Álla-

mokban történő kezelésének jellemzőit! Válaszában utaljon a Roosevelt-i politika 

egyéb jellemzőire is! 

 
 

 

 

 

„Ha a kincstár ócska palackokat megtöl-

tene bankjegyekkel, megfelelő mélység-

ben elásatná őket […], s azután […] a 

magánvállalkozókra bízná, hogy újból 

kiássák a bankjegyeket, […] nem lenne 

munkanélküliség, és a visszahatások ré-

vén a társadalom reális jövedelme és tő-

kevagyona is valószínűleg jelentősen 

nagyobb lenne. (Keynes) 

Keynes elmélete 
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„A mi feladatunk jelenleg nem új erőforrások feltárása és felhasználása vagy több áru terme-

lése. Hétköznapi, egyáltalán nem drámai munkára van szükség: a meglevő erőforrások és vál-

lalatok felhasználásának biztosításáról, felesleges termékeink külső piacainak visszaszerzésé-

ről, a nem kielégítő fogyasztás problémájának megoldásáról, a termelés és a fogyasztás össz-

hangjának megvalósításáról, a javak és áruk igazságosabb elosztásáról, a meglevő gazdasági 

szervezetnek a nép szükségleteihez való idomításáról.” (Roosevelt választási beszédéből, 

1932) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Szempontok 
Elérhető Elért 

pont 

Feladatmegértés 4  

Tájékozódás térben és időben 4  

Szaknyelv alkalmazása 4  

Források használata 4  

Eseményeket alakító tényezők feltárása 6  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  

Összpontszám 24  

  OSZTÓSZÁM 2 

Vizsgapont 12  
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15. A feladat a magyar nép vándorlásával kapcsolatos.             (rövid) 

      Foglalja össze ismeretei és a források alapján a magyar nép vándorlásának feltéte-

lezett történetét! Válaszában utaljon az egyes területeken folytatott életmódra is, és 

arra, hogy mely tényezők miatt lehetséges többféle elképzelés az őshazát és a ván-

dorlást illetően!  

A magyarság kialakulása és vándorlása 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Szempontok 
Elérhető Elért 

pont 

Feladatmegértés 4  

Tájékozódás térben és időben 4  

Szaknyelv alkalmazása 4  

Források használata 4  

Eseményeket alakító tényezők feltárása 6  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  

Összpontszám 24  

  OSZTÓSZÁM 2 

Vizsgapont 12  

 
 
16.  Az alábbi feladat Hunyadi János harcaira vonatkozik.                     (hosszú) 

     Mutassa be a források és ismeretei alapján a nándorfehérvári csata menetét! Vála-

szában térjen ki Hunyadi János szerepére, hadvezéri tevékenységének, alkalmazott 

harcmodorának jellemzőre, és az ütközet jelentőségére! 

 

„Az ország minden részébe híre szállt az elkeseredett, hatalmas ostromnak. Magyarország 

főurai azonban tunyán, mintha aludnának, nem küldtek fegyveres oltalmat a szenvedő várnak. 

Elérkezett végre a félelmetes ostromhoz a besztercei gróf úr [Hunyadi], eme virtusra és vité-

zségre termett férfiú. Csekély számú zsoldosa volt csak a nagy ellenséggel szemben. Magya-

rországbeli keresztet viselő számos népek is verődtek össze Kapisztrán János fráter alatt, hogy 

harcoljanak Krisztus nevéért. Lengyelország tájairól is jött háromszáz keresztes. 

Utat-módot keresett [Hunyadi] tehát, miként távolítsa el a nevezett folyók határáról az 

ellenséges hajókat, hogy fegyveres segítséget vihessen a várba. Végül hajókat szedett össze, 

megrakta keresztes népségből való fegyveresekkel, leküldte a Duna folyón az ellenséges ha-

jókkal szembe […] 

Új vitézekkel is erősítette a várat. Nagyszámú keresztest is vitt be oda; minthogy ezek 

közrendű emberek voltak, fegyverforgatáshoz nem értettek, a gróf hadra szoktatta őket, 

amennyire lehetséges volt. 

…felvirradt az ostrom tizenötödik napja. […] Dobpergéssel, trombitaszóval, harsány ki-

áltozással, szilajan támadtak megrohanva a várat, és kegyetlen öldökléssel belsejébe hatoltak. 

Ámbár a magyarok kevesen voltak  […] minden erejükkel védekeztek. … Hullottak a hullák, 

a levegőt zűrzavaros rivalgás töltötte be […] 

A besztercei gróf úr pedig […] ösztökélte őket a harcra. […] katonái virtusokban jeles-

kedő ifjak s a gróf úr magával hozott harcosainak sora, valamint a keresztesek hada is mind a 

vár falainak omladékain állva, keményen harcoltak. 

[…] a magyarok már hátrálni kényszerültek – ha lett volna hová […] megfogták fegyve-

rüket, felvették pajzsukat, és tőlük telhető bátorsággal támadtak az ellenségre, megújult a ha-

lálos küzdelem. 

A magyarok vitéz támadása hamar megzavart minden török csapatot, s hátat adva meg-

futottak. A magyarok pedig […] új erőre kaptak; kard élével üldözték őket, mígnem a vár 

rombolására hozott összes hadigép és egyéb ágyú védők nélkül maradt. 

A harc nem ért véget a nappal. Ami a vár szűk utcáin folyt, a tágas mezőn folytatódott 

nagy kegyetlenséggel, mígnem a leszálló éj homálya alatt maga a török császár is megfutott 

táborából […] (Thuróczy János krónikájából) 
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A nándorfehérvári csata ostroma 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Szempontok 
Elérhető Elért 

pont 

Feladatmegértés 8  

Tájékozódás térben és időben 4  

Szaknyelv alkalmazása 4  

Források használata 8  

Eseményeket alakító tényezők feltárása 10  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 8  

Összpontszám 42  

 OSZTÓSZÁM 2 

Vizsgapont 21  

 

 

17.  A feladat az 1848-as forradalommal kapcsolatos.                                          (rövid) 

Mutassa be a szöveg és ismeretei segítségével az utolsó reformkori országgyűlésen 

mondott Kossuth-beszéd és az áprilisi törvények közötti összefüggéseket! Válaszá-

ban értékelje az elfogadott törvények jelentőségét is!  

 

„Nekünk T[ekintetes] RR, kiket a nemzet azzal bízott meg, hogy jelene felett őrködjünk, s 

jövendőjét biztosítsuk, nekünk nem szabad szembehunyva várni, míg hazánkat a bajok özöne 

elborítja; […] 

Elhatároztuk, hogy a közös teherviselés alapján a nép közterheibe, mikkel a megyei köz-

igazgatást eddig egyedül fedezi, osztozni fogunk, s az ország új szükségeinek pótlásáról is 

hasonló alapon gondoskodunk. 

Elhatároztuk, hogy az úrbéri viszonyokbóli kibontakozást kármentesítéssel összekötve 

eszközöljük, s ez által a nép és nemesség közti érdekeket kiegyenlítve hazánk boldogságának 

gyarapításával Felséged trónját megszilárdítjuk […] 

Sokban e kérdések közül az ausztriai tartományokkali érdektalálkozás kiegyenlítésének 

szüksége forog fenn, mire nemzeti önálló jogaink s érdekeink megóvása mellett örömest nyúj-

tunk segédkezet. 

De arról is meg vagyunk győződve, hogy alkotmányos életünk kifejtésére s nemzetünk 

szellemi és anyagi javára hozandó törvényeink csak az által nyerhetnek életet és valóságot, 
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hogy végre hajtásukkal minden idegen avatkozástól független nemzeti kormány leszen meg-

bízva, mely a többség alkotmányos elvének legyen felelős kifolyása. 

Azért collegiális kormányrendszerünknek magyar felelős minisztériummá alakítását 

minden reformjaink alapfeltételének s lényeges biztosítékának tekintjük.” (Kossuth, 1848. 

március 3.) 

 

 

II. Törvény-czikk. Független magyar felelős ministerium alakításáról. 

1. §. Ő Felségének a királynak személye szent és sérthetetlen . 

5. §. A ministerium székhelye Buda-Pest. 

10. §. A ministerium áll: egy elnökből, s ha az maga tárczát nem vállal, kívüle még nyolcz 

ministerből. 

IV. Törvény-czikk. Az országgyűlés évenkénti üléseiről. 

1.§. Az országgyűlés jövendőben évenkint, és pedig Pesten tartandván üléseit, az évenkén-

ti ülésre az ország Rendeit Ő Felsége minden évben, s a mennyire a körülmények engedik, 

a téli hónapokra hívja össze. 

V. tc. Az országgyűlési követeknek népképviselet alapján választásáról 

1.§ Politikai jogélvezetet azoktól, kik annak eddig gyakorlatában voltak, elvenni, a jelen or-

szággyűlés hivatásának nem érezhetvén, mindazok, kik a megyékben és szabad kerületekben 

az országgyűlési követek választásában eddig szavazattal bírtak, e jog gyakorlatában ezennel 

meghagyatnak. 

Ezeken kívül 

2. § Az országnak s kapcsolt részeknek mindazon bennszületett, vagy honosított, legalább 20 

éves, és sem atyai, sem gyámi, sem gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hűtlenség, 

csempészkedés, rablás, gyilkolás és gyújtogatás miatt fenyíték alatt nem levő lakosai, a nőket 

kivéve, törvényesen bevett valláskülönbség nélkül, választók: […] 

VIII. tc. A közös teherviselésről 

Magyarország s a kapcsolt részek minden lakosai, minden közterheket különbség nélkül 

egyenlően és aránylagosan viselik. 

IX: tc. Az úrbér és azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt szolgáltatások (ro-

bot), dézsma és pénzbeli fizetések megszüntetéséről 

Az úrbér és azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt szolgáltatások (robot), 

dézsma és pénzbeli fizetések, e törvény kihirdetésétől fogva örökösen megszűnnek. (1848. 

áprilisi törvények) 
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18.  A feladat a dualizmus korszakára vonatkozik.                                                 (hosszú) 

Elemezze a források és ismeretei segítségével Budapest fejlődésének sajátosságait! 

Térjen ki a fejlődés társadalmi, gazdasági körülményeire és ellentmondásaira is!  

 

 

         A magyar vasúthálózat kiépülése  

 

„A vidéki centrumok […] eltörpülnek a főváros mögött. Lakossága nagyobb, mint […] egész 

vidékeké […] a vidéki tehetséges ember pesti lapokba ír, hogy neve némileg ismeretes le-

gyen, a fővárosi legcsekélyebb kaszinójának működése ismertebb, mint a legelőkelőbb vidéki 

városokban létesült korszakalkotó reformok is” (Egy kortárs feljegyzése 1885-ben)  

 

Budapest lakossága 

Év 
Létszám 

(kb.) 

1849   150 000 

1867   250 000 

1900   700 000 

1913 1 000 000 
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„Különben a dolgok természetében rejlik, hogy a gőz és a villany korszakában e típusok ve-

szedelemben forognak, és minél rohamosabban fejlődik egy főváros, éppoly arányban pusz-

tulnak el specialitásai. A modern szellem egyenlő uniformisba öltöztet mindent. A régi utcák 

nyomai eltűnnek, s helyükön pompás sugárutak, körutak keletkeznek… bizonyára nem létezik 

világváros, melynek legpompásabb utcája egy régi utcának legyen mellékága, mint minálunk 

az Andrássy út, mely a kopott, szedett-vedett Váci körútból kanyarodik ki a Városligetbe, 

ahelyett, hogy a roskatag Marokkói-ház lerombolásával kivezették volna a Duna-partig.” 

(Magyar Salon, 1887) 

 

„Ha amerikai várost akarok látni, […] akkor gyertek Budapestre […] ha szép épületeket, gyö-

nyörű utcákat akartok látni, és meg akarjátok tanulni építésüket, csak gyertek Budapestre […] 

Itt van a világ első parlamentje, amely mellett eltörpül a párizsi Bourbon-palota. Itt van a vi-

lág első színháza, nem ugyan nagyságra, hanem színpada olyan alkotású, hogy Angliából 

mérnökök jöttek ide, hogy rajzot vegyenek róla. (Az Operaházról van szó.) Itt vannak a 

legnagyobbszerű széles utcák, pazar fényű vendéglők; végül itt van a világ első kávéháza.”  

(A Novoje Vremja című orosz lap a millenniumi Budapestről) 

Beépített területek Budapesten 
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19. A feladat a határon túli magyarság történetével kapcsolatos.    (rövid) 

Mutassa be a források és ismeretei segítségével a határon túli magyarság számará-

nyának változásait, e változások jellemzőit a XX. század folyamán! Válaszában tér-

jen ki a változások okaira, magyarázataira! 

 

AZ 1920-BAN CSEHSZLOVÁKIÁHOZ CSATOLT TERÜLETEK  

NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSAI 

Év 
Magyarok Szlovákok Németek Összes 

népesség lélekszám % lélekszám % lélekszám % 

1910 885 30,6 1676 57,5 197 6,8 2916 

1950 354 10,2 3077 87,0 - - 3442 

1961 517 12,4 3560 85,3 6 0,1 4174 

1980 559 11,2 4317 86,5 3 0,0 4991 

1991 567 10,8 4512 85,1 6 0,1 5269 

 

KÁRPÁTALJA NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSAI 

Év 
Magyar Ruszin Orosz Összes 

népesség lélekszám % lélekszám % lélekszám % 

1910 185 30,6 310 62,0   600 

1921 111 17,3      

1930 109 15,4     734 

1941 245 28,8 520 61,0   852 

1959 146 15,6     920 

1970 154 14,6     1057 

1989 156 12,3 976 78,0 50 4,0 1252 

 

AZ 1920-BAN ROMÁNIÁHOZ CSATOLT MAGYARORSZÁGI TERÜLETEK NEMZETI-

SÉGI ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSAI 

Év 
Román Magyar Német Összes 

lakosság lélekszám % lélekszám % lélekszám % 

1910 2820 53,8 1660 31,6 560 10,2 5250 

1920 2820 53,2 1660 32,5 560 10,6 5250 

1930 3230 58,2 1480 26,7 540 9,7 5540 

1941 3340 56,6 1700 28,9 540 9,0 5910 

1948 3750 65,1 1480 25,7 330 5,8 5760 

1956 4080 65,3 1610 25,9 370 5,9 6230 

1966 4560 68,0 1600 23,9 370 5,6 6720 

1977 5320 70,9 1650 22,0 320 4,3 7500 

1992 5670 73,6 1590 20,7 130 1,7 7710 
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A VAJDASÁG NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSAI 

Év 
Magyar Német Szerb 

lélekszám % lélekszám % lélekszám % 

1910 417 31,5 289 22,1 379 29,0 

1921 371 27,2 317 23,6 502 37,3 

1953 436 25,5 35 2,0 1051 61,4 

1971 424 21,7 7 0,4 1089 55,8 

1991 341 16,9 3 0,2 1151 57,2 

 

A MAGYARSÁG LÉLEKSZÁMÁNAK  

ÉS ARÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA  

AUSZTRIA BURGENLAND TARTOMÁNYÁBAN 

Év 
Lélekszám 

(1000 fő) 
% 

1920 24,8 8,4 

1923 15,2 5,3 

1934 10,4 3,5 

1951 5,2 1,9 

1961 5,6 2,1 

1971 5,6 2,1 

1981 4,1 1,5 

1991 6,7 2,0 
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20.  A feladat a Kádár-korszakra vonatkozik.                                                         (hosszú) 

Elemezze a szövegek és ismeretei segítségével a Kádár-korszak főbb jellegzetes-

ségeit! Válaszában röviden mutassa be az ipar, a mezőgazdaság, az életszínvonal 

kérdéseit, a politikai és a mindennapi élet főbb jellemzőit! Elemzésében térjen ki a 

korszak megítélésének ellentmondásaira!  

„Kádár János uralma 1956 szabadságharcának eltiprásával kezdődött. Szovjet tankok hozták 

az ország lerombolt fővárosába, azzal a megbízással, hogy állítsa vissza a bukott rendszert. A 

visszaállítást bosszú követte. Sokszáz embert végeztek ki, sok ezret zártak börtönbe. Még 

folytak a gyilkosságok, de már újabb hadjárat indult. Ezúttal a parasztok ellen. 1959 és 1961 

között elkobozták földjeiket. Egyesek szerint mindezt az oroszok akarták így, és Kádár csak 

engedelmeskedett. A tény azonban tény marad. Uralmát olyan szörnyűségek vezették be, 

amelyek Batu kánt és a tatárjárást idézték vissza.  

A dúlás végeztével ajánlatott tett Kádár mindazoknak, akiket nem öltek meg, akik nem 

ültek börtönben és akik nem mentek el Nyugatra. Az ajánlat így szólt: ha soha többé nem 

szóltok bele az ország dolgaiba, és ha soha többé nem hozzátok szóba azt, ami történt, akkor a 

továbbiakban nem kívánjuk tőletek, hogy felvonuljatok; gyűlésekre járjatok és ott tapsoljatok. 

És megengedjük nektek, hogy gondoskodjatok magatokról. A félelem légkörében az emberek 

nagy része elfogadta az ajánlatot, és meg is tartotta. Ezt a hallgatólagos megállapodást nevez-

ték el később közmegegyezésnek.  

A hatvanas évek közepén Kádár elfogadta, hogy gazdasági reformra van szükség. Arra 

azonban ügyelt, hogy valódi reform mégse legyen. Valami kis jót még az a fél – reform is 

hozott, ezt a kis jót vették vissza néhány évvel később. Kádár visszavonta a fél-reformot is. 

Addigra már eltékozolták az ország erőforrásait. Most nyugati kölcsönöket vettek fel, és azo-

kat pazarolták el.  

A három évtizedes gazdálkodás örökségét néhány évvel ezelőtt magyar akadémikus 

vonta meg, így: „Menthetetlenül visszacsúszunk azon országok kategóriájába, amelyek a 

harmadik világban, általános elmaradottságuk miatt, legfeljebb gyarmati jellegű rabszolga-

munkával tudják magukat fenntartani.” (Kemény István: Párizsi magyar füzetek, 19/20. Új 

Magyarország felé? 1988) 

 

„Kádár János úgy fog bevonulni a magyar történelembe, mint a század legjelentősebb magyar 

politikusa. Bármit is mond róla a napi politika, a magyar nép mindig szeretettel és bizonyos 

nosztalgiával fog visszagondolni rá. Hibázik az a demokrata politikus és történész, aki politi-

kai és tudományos ítéleteit nem függetleníti azok napi népszerűségétől. Ez nem azt jelenti, 

hogy aki a maga korában népszerű, azt igazolni fogja a történelem, de ez az egyik nagyon 

fontos értékelési szempont. Kádár Jánosnak azért lesz pozitív a történelem által kiállított bi-

zonyítványa, mert az adott kor nagyon korlátozott körülményei között nála senki nem lehetett 

volna hasznosabb.  

Ahogy Bethlen Gábornak megbocsátotta az utókor, hogy a török szultán vazallusa volt, 

sőt ennek ellenére a legnagyobb erdélyi fejedelemnek tartják, úgy fog tenni az utókor Kádár 

Jánossal is.” (Kopátsy Sándor, Rubicon, 2000/6) 
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