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Fontos tudnivalók 

 

Kérjük, hogy 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 megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat!  

 Olvassa el figyelmesen a feladatokat!  

 Kövesse pontosan a feladatlap utasításait!  

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

 Használja minden feladat megoldásához a megengedett segédeszközöket: a középiskolai 

történelmi atlasz térképeit (az adatsorok nélkül), valamint a helyesírási szótárt! A 

személyek, topográfiai adatok és fogalmak csak pontos helyesírással értékelhetők. 

 Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le!  

A szöveges, kifejtendő feladatok kidolgozásakor az alábbi munkamenetet javasoljuk:  

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

2. Használja föl a feladat megértéséhez a forrásokat, illetve a középiskolai történelmi atlasz 

térképeit!  

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. Az állításait támassza alá a forrásokból megszerezhető információkkal, következtetésekkel!  

5. Ha szükséges, készítsen vázlatot, illetve piszkozatot!  

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

7. Fogalmazzon meg feltételezéseket, magyarázatokat!  

8. Építse be a mondanivalójába az önálló ismereteit (pl. nevek, évszámok), nézőpontját, 

véleményét!  

9. Ügyeljen arra, hogy a mondatai világosak legyenek!  

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

Tájékoztatásul:  

Az esszék javításának a szempontjai:  

 a feladat megértése,  

 megfelelés a tartalmi követelményeknek, 

 a válasz megszerkesztettsége, logikussága, nyelvhelyessége és helyesírása.  

 

Eredményes munkát kívánunk! 

 

 

II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 

Olvassa el figyelmesen!  

A következő feladatok közül összesen hármat kell kidolgoznia.  

Az alábbi szabályok alapján kell választania:  
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 egy, az egyetemes történelemre vonatkozó rövid (1.) feladat, 

 egy, a magyar történelemre vonatkozó hosszú (2.) feladat, 

 egy, valamely több korszakon átívelő történelmi probléma bemutatására irányuló hosszú 

(3.) feladat. 

Az első és a második szöveges feladatnak különböző korszakokra kell vonatkoznia. A harmadik 

feladatnál bármelyik esszét választhatja, függetlenül attól, hogy melyik variációt írta meg az első 

két feladat esetében. 

  

A feladatok témái: 

13. Az ipari forradalom demográfiai hatásai (rövid) 

14. A Molotov-Ribbentrop paktum (rövid) 

15. A honfoglaló magyarság (hosszú) 

16. A magyarországi zsidótörvények (hosszú) 

17. A nyugat-európai és a magyarországi mezőgazdasági termelés (komplex) 

18. A nemesi vármegye (komplex) 

Lehetséges feladatkombinációk (Jelölje választását X jellel!):  

    

13. 13. 14. 14. 

16. 16. 15. 15. 

17. 18. 17. 18. 

Csak ezekből választhat! 

 

Tanulmányozza figyelmesen a feladatokat!  

Csak a szabályosan kiválasztott feladatok értékelhetők.  

A feladatok után az értékelési szempontok szerepelnek, az elért pontszámokat a javító tanár állapítja 

meg.  

A feladatok közül csak a választott hármat dolgozza ki!  

A válaszok elkészítése során fogalmazvány (piszkozat) készíthető. 
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13. A feladat az ipari forradalom történetével kapcsolatos. (rövid) 

Milyen összefüggései voltak a meginduló ipari forradalom és a demográfiai viszonyok 

változásainak? Válaszoljon a forrás adatsorai és az ismeretei segítségével! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A népesség változása Angliában, 1700‒1840
1
 

 

14. A feladat a második világháború időszakával kapcsolatos. (rövid) 

Milyen okai és következményei voltak a Molotov-Ribbentrop paktumnak? Válaszoljon a forrás és 

az ismeretei segítségével! 

 
„Érdekelne: meddig tartanak a mézeshetek?”

2

(Korabeli angol karikatúra) 
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15. A feladat a honfoglaló magyarságra vonatkozik. (hosszú) 

Mutassa be a források és az ismeretei segítségével a honfoglaló magyarság társadalmának, 

életmódjának legfőbb jellemzőit! Milyen szerepe volt a honfoglalásnak az életmód és a társadalmi 

viszonyok megváltozásában? 

 

 
Magyar lovas ábrázolása 

 
Tarsolylemez (galgóci lelet)

 3
 

 
Honfoglalás kori lovas temetkezés és egy előkelő magyar asszony 

sírmellékletei 

„S állítottak maguk közül egy Kádár nevezetű bírót, a Torda nemzetségből, ki a köz hadi népet 

ítélje, a viszálykodók pereit igazítsa, a gonosztevőket, tolvajokat, latrokat büntesse; úgy azonban, 

hogy ha a bíró mértéktelen ítéletet hozna, a község megsemmisítve visszavonhassa, a vétkes 

kapitányt és bírót letehesse, mikor akarja. […] Valaki tehát a parancsot, helyes okát nem tudva adni, 

megvetette, az olyat a scythiai [itt: ősi magyar] törvény karddal vágatta ketté vagy veszett 

állapotoknak tétette ki, vagy a köznép szolgaságába taszította. Tehát az ilyen vétkek és kihágások 

választották el egyik magyart a másiktól: különben, miután minden magyar egy apától s egy anyától 

származott, hogyan mondhatnák egyiket nemesnek, másikat nem nemesnek, ha ily esetekért 

elmarasztalva nem lett volna szolgává.” (Kézai Simon: Gesta Hungarorum, XIII. század)
4
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16. A feladat a magyarországi zsidótörvényekre vonatkozik. (hosszú) 

Hogyan súlyosbodott a magyar zsidóság megkülönböztetése, kirekesztése az egyre újabb 

zsidótörvényekkel? Tárja fel az állami antiszemitizmus erősödésének okait, következményeit! 

Válaszoljon a források és az ismeretei segítségével! 

 

„2. § […] Akár időszaki, akár nem időszaki lap kiadója, 

szerkesztője, vagy a lapnak állandó munkaviszonyban álló 

munkatársa csak az lehet, aki a sajtókamara tagja. […] 

Színháznál, mozgófényképet előállító és kölcsönzés útján 

vagy másként forgalombahozó vállalatnál  rendezőként, 

előadóként vagy művészeti segédszemélyzet tagjaként csak 

azt szabad alkalmazni, aki a színművészeti és 

filmművészeti kamara tagja […] 

4. §. A sajtókamara, úgyszintén a színművészeti és 

filmművészeti kamara, tagjaiul zsidók csak olyan arányban 

vehetők fel, hogy számuk a kamara összes tagjai számának 

húsz százalékát ne haladja meg […]” (Az ún. első 

zsidótörvény) 

„1. §. A jelen törvény alkalmazása szempontjából zsidónak 

kell tekinteni azt, aki őmaga vagy akinek legalább egyik 

szülője, vagy akinek nagyszülői közül legalább kettő a 

jelen törvény hatálybalépésekor az izraelita hitfelekezet 

tagja vagy a jelen törvény hatálybalépése előtt az izraelita 

hitfelekezet tagja volt úgyszintén a felsoroltaknak a jelen 

törvény hatálybalépése után született ivadékait[…]” (Az 

ún. második zsidótörvény) 

 
Nagy Edit festőművész képe a 

ravensbrücki koncentrációs táborban 

átélt borzalmakról 

„9. §. Nemzsidónak zsidóval házasságot kötni tilos. 

A jelen §. alkalmazásában zsidó az, akinek legalább két nagyszülője az izraelita hitfelekezet tagjaként 

született, úgyszintén - tekintet nélkül származására - az, aki az izraelita hitfelekezet tagja. Az, akinek 

két nagyszülője született az izraelita hitfelekezet tagjaként, nem esik a zsidókkal egy tekintet alá, ha ő 

maga keresztény hitfelekezet tagjaként született és az is maradt, s e mellett mind a két szülője 

házasságkötésük idejében keresztény hitfelekezet tagja volt., Az ilyen személynek azonban nemcsak 

zsidóval, hanem olyan nemzsidóval is tilos házasságot kötnie, akinek egy vagy két nagyszülője az 

izraelita hitfelekezet tagjaként született.” (Az ún. harmadik zsidótörvényből)
5
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17. A feladat az újkori magyar, illetve az egyetemes gazdaságtörténetre vonatkozik. (komplex) 

Mutassa be és hasonlítsa össze a források és az ismeretei alapján a mezőgazdasági termelés 

nyugat-európai és magyarországi jellemzőit, a magyar árutermelés és tőkekoncentráció lehetőségeit 

a 16-19. században! Mutasson rá a források összevetésével a gazdasági és a társadalmi folyamatok 

közötti összefüggésekre! 

  
 A gabona ára Nyugat-Európában (1501‒1810) A gabona ára Pesten, 

 papírpénzben és ezüstben 

  
 Francia állami kötvény, az assignata (1789-1797) Birodalmi papírpénz (gulden), 1811 

   
Angol ellátó katonák a napóleoni háborúk idején Magyar fuvaros a 19. század elején

6
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18. A feladat a magyar nemesi vármegyerendszer fejlődésére vonatkozik. (komplex) 

Tárja fel és hasonlítsa össze a források és az ismeretei segítségével a nemesi vármegyék szerepét! 

Mennyiben szolgálták a helyi érdekeket, illetve a centralizált hatalommal való szembenállást 

kialakulásuk idején, a 16-18. században, valamint a reformkor és a dualizmus időszakában! 

„8. Úgyszintén elrendeltük, hogy minden évben a szent király ünnepén közülünk valaki tartozzék 

Fehérvárra jönni, és minden megyéből két vagy három nemes tartozzék megjelenni, hogy azoknak 

jelenlétében minden kártevésről és jogtalanságról, bárki okozta és követte el azokat, minden 

panaszosnak elégtételt szolgáltassunk.” (1267. évi királyi dekrétum) 

 

 „Az is kiváltképpen méltó dolog, hogy a király Ő felsége a Bécsben alkotott eme cikkelyhez képest 

Magyarországnak a karait és rendeit az ő kiváltságaikban, szabadságaikban, szokásaikban és az 

azokban foglalt minden egyéb mentségeikben szentül és sértetlenül megtartsa.” (Országgyűlési 

határozat, 1608) 

 

 

 
A megyei közigazgatás a 18. században 

 

 

„Tulajdonképpen mi is egy megye […] A megye egy kis része a királyságnak. Ez a rész azonban az 

irányítást kizárólag csak az egésztől kaphatja. Szörnyű alkotmány lenne az (és a magyar eddig 

részben ebben tűnt ki), amely valamennyi ilyen részt külön provinciának tekintene és megengedné, 

hogy […] tiltakozásokat tegyen és halogatása miatt a végrehajtás késedelmet szenvedjen, akkor, 

amikor csak az engedelmesség és az utasítások végrehajtása a kötelességük.” (II. József leiratából, 

1786) 

 

„A megyei szerkezetnek Magyarhon s kapcsolt részei alkotmányossága védbástyáinak a 

közszabadsággal összhangzásba hozatala, egyszersmind a közigazgatásnak időközben is minden 

megakadástóli megóvása tekintetéből rendeltetik: 

1. § A minisztérium a megyei szerkezetnek népképviselet alapján rendezéséről a legközelebbi 

országgyűlésnek törvényjavaslatot fog előterjeszteni.” (1848. évi XVI. törvénycikk a megyei hatóság 

ideiglenes gyakorlatáról) 

 

„1. § A vármegyék, székelyszékek, […] és a szabad királyi városok, mint önálló törvényhatóságok, 

jövőre is gyakorolni fogják a törvény korlátai között: 

a) az önkormányzatot, 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001  
XXI. századi közoktatás  
(fejlesztés, koordináció) II. szakasz 

 

b) az állami közigazgatás közvetítését, 

c) ezeken felül a törvényhatóságok egyéb közérdekű, sőt országos ügyekkel is foglalkozhatnak, 

azokat megvitathatják, azokra nézve megállapodásaikat kifejezhetik, egymással és a 

kormánnyal közölhetik, s kérvény alakjában a képviselőházhoz közvetlenül felterjeszthetik. 

Buda és Pest városok beligazgatási szervezéséről azonban külön törvény rendelkezik. 

2. § Önkormányzati jogánál fogva a törvényhatóság saját belügyeiben önállólag intézkedik, határoz 

és szabály-rendeleteket (statútumokat) alkot; határozatait és szabályrendeleteit saját közegei által 

hajtja végre; tisztviselőit választja; az önkormányzat és közigazgatás költségeit megállapítja, s a 

fedezetről gondoskodik; a kormánnyal közvetlen érintkezik.” (1870. évi XLII. törvénycikk a 

köztörvényhatóságok rendezéséről)
7
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A választott (13. vagy 14.) rövid esszé megoldása: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Szempontok 
Elérhető Elért 

pont 

Feladatmegértés 2  

Tájékozódás térben és időben 2  

Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása 4  

Ismeretszerzés, a források használata 6  

Az eseményeket alakító tényezők feltárása, 

kritikai és problémaközpontú gondolkodás 
6  

A feladatban elérhető összpontszám 20  

Vizsgapont 10  
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A választott (15. vagy 16.) hosszú esszé megoldása: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Szempontok 
Elérhető Elért 

pont 

Feladatmegértés 2  

Tájékozódás térben és időben 4  

Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása 6  

Ismeretszerzés, a források használata 12  

Az eseményeket alakító tényezők feltárása, 

kritikai és problémaközpontú gondolkodás 
12  

A feladatban elérhető összpontszám 36  

Vizsgapont 18  
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A választott (17. vagy 18.) problémamegoldó feladat megoldása: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pont 

Feladatmegértés 2  

Tájékozódás térben és időben 6  

Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása 6  

Ismeretszerzés, a források használata 15  

Az eseményeket alakító tényezők feltárása, 

kritikai és problémaközpontú gondolkodás 
15  

A feladatban elérhető összpontszám 44  

Vizsgapont 22  
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Maximális 

pontszám 

Elért 

pontszám 

 

 

 

 

 
 

I. Egyszerű, 

rövid feladatok 

1. Az ókori demokrácia 3  

2. A középkori szerzetesség 3  

3. Az 1351. évi törvények  7  

4. A harmincéves háború 4  

5. A kora újkori magyar gazdaság 3  

6. Az ipari forradalom CH-kibocsátása 4  

7. A nemzeti eszme a reformkorban 5  

8. Az olasz fasizmus ideológiája 5  

9. Az 1920-as földtörvény hatásai 4  

10. A globális világ ellentmondásai 5  

11. A Rákosi-kor társadalma 4  

12. Adók – az államháztartás bevételei 3  

I. Összesen 50  

 

 

 
II. Szöveges 

kifejtendő 

feladatok 

13. Az ipari forradalom 10  

14. A Molotov-Ribbentrop paktum 10  

15. A honfoglaló magyarság 18  

16. A magyarországi zsidótörvények 18  

17. A mezőgazdasági termelés 22  

18. A nemesi vármegye 22  

II. Összesen 50  

 Az írásbeli vizsgarész pontszáma: 100  

  
javító tanár 

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

 Az elért 

pontszám 

egész 

számra 

kerekítve 

 

A 

programba 

beírt egész 

pontszám 

I. Egyszerű, rövid feladatok   

II. Szöveges kifejtendő feladatok   

   
javító tanár jegyző 

 

Dátum: ...................................... Dátum: ................................. 
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1
 A 13. feladathoz tartozó diagram a http://www.historyhome.co.uk/pictures/popgraph.gif alapján készült. 

2
 A 14. feladathoz tartozó karikatúra származási helye: https://36.media.tumblr.com/ 

7d7144d3c6b952cdce6ca1305905b5dc/tumblr_inline_no4vucGMgt1srrw3f_540.jpg;  

3
 A 15. feladathoz tartozó képi források származási helye: a galgóci tarsolylemez: Történelem 9. 

(Nemzedékek Tankönyvkiadó, 2013) 214. oldal; az aquileai lovas: Történelem 9. (Nemzedékek 

Tankönyvkiadó, 2013) 218. oldal; Lovas temetkezés: László Gyula: Árpád népe (Helikon Könyvkiadó 

Budapest, 1988) 58. oldal; asszonysír, Marosgombás: http://mek.oszk.hu/02100/02109/html/img/0206.jpg  

4
 A 15. feladathoz tartozó szöveges forrás származási helye Kézai Simon: Gesta Hungarorum 

(http://mek.niif.hu/02200/02249/02249.htm#2) 

5
 A 16. feladathoz tartozó források származási helye: Ezer év törvényei -  CompLex Jogtár 

(http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8070; http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8098; 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8168) 

6
 A 17. feladathoz tartozó források származási helye: gabona árak: http://sagv.gyakg.u-

szeged.hu/tanar/farkzolt/ABSOLUTA/ kesz/gabarak.jpg és Történelem 11. (Nemzedékek Tankönyvkiadó, 

2013) 114. oldal; assignata: http://assignat.fr/4-faux/ass-48d-vrai-02.jpg; Magyar fuvaros a XIX. század 

elején. I. A Klein rézkarca 1812-ből: http://mek.oszk.hu/09100/09175/html/79.html;  

gótai piactér szekérrel: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Ansicht_Gotha_um_1850.jpg  

katonák ebédje: http://www.warof1812.ca/drinkup_files/image002.jpg; angol trupp: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/d2/c4/2c/d2c42c35c8e8776782bc426380db7248.jpg 

7
 A 18. feladathoz tartozó források származási helye: az 1267. évi dekrétum: http://majt.elte.hu/Tanszekek/ 

Majt/Magyar%20JogtorteNET/magyarazatok/1267dekretum.htm; Országgyűlési határozat, 1608: 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=3120; II. József leiratából, 1786: Magyarország története 

1686-1790 4/2. kötet (Főszerk.: Ember Győző, Heckenast Gusztáv; akadémiai Kiadó, Budapest, 1989) 1089. 

oldal; 1848. évi XVI. törvénycikk: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5284; 1870. évi XLII. 

törvénycikk: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5448 

http://www.historyhome.co.uk/pictures/popgraph.gif
https://36.media.tumblr.com/%207d7144d3c6b952cdce6ca1305905b5dc/tumblr_inline_no4vucGMgt1srrw3f_540.jpg
https://36.media.tumblr.com/%207d7144d3c6b952cdce6ca1305905b5dc/tumblr_inline_no4vucGMgt1srrw3f_540.jpg
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8070
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8098
http://sagv.gyakg.u-szeged.hu/tanar/farkzolt/ABSOLUTA/%20kesz/gabarak.jpg
http://sagv.gyakg.u-szeged.hu/tanar/farkzolt/ABSOLUTA/%20kesz/gabarak.jpg
http://assignat.fr/4-faux/ass-48d-vrai-02.jpg
http://mek.oszk.hu/09100/09175/html/79.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Ansicht_Gotha_um_1850.jpg
http://www.warof1812.ca/drinkup_files/image002.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/d2/c4/2c/d2c42c35c8e8776782bc426380db7248.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/d2/c4/2c/d2c42c35c8e8776782bc426380db7248.jpg
http://majt.elte.hu/Tanszekek/%20Majt/Magyar%20JogtorteNET/magyarazatok/1267dekretum.htm
http://majt.elte.hu/Tanszekek/%20Majt/Magyar%20JogtorteNET/magyarazatok/1267dekretum.htm
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=3120
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5284

