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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! Csak 

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

válaszait.) Azoknál a feladatoknál, ahol több válaszelem közül kell a jó megoldást kiválasztani (pl. 

igaz-hamis), ott az összes válaszelem aláhúzása, megjelölése esetén a válasz nem értékelhető. 

Kérjük, kék színű tollat használjon.  

A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat!  

 Olvassa el figyelmesen a feladatokat!  

 Kövesse a feladatlap utasításait!  

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

 Használja minden feladat megoldásához a megengedett segédeszközt: a helyesírási szótárt!      

A személyek, topográfiai adatok és fogalmak csak pontos helyesírással értékelhetők. 

 Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le!  

 

Tájékoztatásul:  

Az esszék javításának szempontjai:  

 a feladat megértése,  

 megfelelés a tartalmi követelményeknek, 

 a válasz megszerkesztettsége, logikussága, nyelvhelyessége és helyesírása.  

 

Eredményes munkát kívánunk! 
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1. A feladat az ókori Hellászra vonatkozik.  

Keresse meg a hibás elemeket a források és az ismeretei segítségével! Húzza alá a kijelentések 

hibáit, és javítsa ki a helytelen szavakat! (Soronként 1 pont. Pont csak akkor adható, ha a hibás 

elem javítása is megfelelő.) 

 

„A türannisz, mint említettük, monarchia, mely az állami közösségen zsarnokoskodik; az 

oligarchiában pedig a vagyonosok gyakorolják az államvezetést, a demokráciában viszont éppen 

fordítva, nem a nagy vagyonok birtokosai gyakorolják a főhatalmat, hanem a vagyontalanok. […] 

A demokrácia első formája az, melyet főként az egyenlőség elve alapján neveznek így. 

Egyenlőségen az ilyenfajta demokrácia azt érti, hogy semmivel se emelkedjék a vagyontalan 

osztály a vagyonos fölé, s ne gyakoroljon egyik se főhatalmat a másikon, hanem mindkettő hasonló 

legyen. […] Ismét más fajtájú demokrácia az, amely egyébként olyan, mint az előbbiek, de a 

hatalom birtokosa a nép, nem pedig a törvény. Más szóval ez az, mikor mindenben a népszavazás 

dönt, nem pedig a törvény. Ezt a helyzetet a demagógok teremtik meg. Mintegy egyeduralkodóvá 

válik a köznép, sok egyes emberből tevődve össze, a tömeg nem egyenként, hanem együttesen 

gyakorolja a hatalmat.” (Arisztotelész: Politika
1
) 

 

Arisztotelész az ókori államrendszerek közül a demokráciát tartotta a legjobb államformának, mivel 

a népszavazás biztosítja az egyenlőséget. Athénban is a népgyűlés hozta a legfőbb döntéseket 

(törvények, a háború és béke kérdése). A klasszikus demokrácia kiteljesítője Szolón volt: 

reformjában területi alapon szervezte meg a poliszt. Arisztotelész véleménye az, hogy a demagógia 

veszélyezteti leginkább a demokráciát. 

A megtalált hiba A hibás elem javítása 

a)  

b)  

c)  

 

3 pont 
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2. A feladat a középkori szerzetességhez kapcsolódik.   

Egészítse ki a szöveget az odaillő kifejezésekkel! (Elemenként 0,5 pont.) 

 

 

Szerzetesek ábrázolása Pannonhalma
2
 

Szerzetesrenden az egyház által jóváhagyott    (a) szerint élő és 

általában közös fedél alatt,   (hol?) (b) lakó szerzetesek 

közösségét értjük. A szerzetesrendek feladatai közül a legjellemzőbb a bencés rend jelmondatában 

is megfogalmazott két elem: 

c)   d)   

A XII-XIII. században megjelenő kolduló rendek közül említsen kettőt: 

e)   f)  

3 pont  
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3. A feladat az Anjou-kor törvényeivel kapcsolatos. 

Oldja meg a feladatokat a szöveges forrás és az ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 

„VI. tc.: Ezenkívül minden, bármely néven nevezendő szabad községben, valamint az udvarnoki és 

királynői községekben levő összes szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyainktól (kivéve a falakkal 

bekerített városokat) minden terményüknek és boruknak kilencedét beszedetjük és a királyné 

asszony is be fogja szedetni. És a fönt nevezett bárók és nemesek bármely birtokaikon levő minden 

szántóvető és szőlővel bíró jobbágyoktól ezek minden terményének és borának kilenced részét a 

maguk szükségére hasonlóképen hajtsák és szedjék be. 

XI. tc.: Ugyanazon nemeseknek kérésébe is beleegyeztünk: hogy az országunk határai közt lakó 

valódi nemesek még az országunk határai közt fekvő hercegi tartományokban levők is, megannyian 

ugyanazon egy szabadsággal éljenek.” (Az 1351. évi törvényekből
3
) 

a) Ki volt az uralkodó, aki a törvényeket hozta?  

b) Említsen két társadalmi csoportot, melyek érdekét védte a VI. törvénycikk! (A két elem helyes 

megfejtése esetén adható 1 pont.)  

1.  2.  

c) Mit jelent az „egy és ugyanazon nemesség elve”? (Teljes mondattal válaszoljon! Két részelem 

megjelenése esetén adható 1 pont.) 

  

  

d) Hogyan intézkedett az 1351. évi törvény az ősiségről? (Teljes mondattal válaszoljon! Két 

részelem megjelenése esetén adható 1 pont.) 

  

  

e) Milyen történelmi folyamatok fontos állomása volt az 1351. évi törvények kiadása? Aláhúzással 

jelölje meg a helyes válaszokat! (Mindkét elem helyes megfejtése esetén adható 1 pont.) 

 a lovagrendek magyarországi megjelenése a nemesség renddé szerveződése 

 az egyház renddé szerveződése a bárói ligák megalakulása 

 a jogilag egységes jobbágyság kialakulása a tartományúri hatalom kibontakozása 

f) Meddig maradtak érvényben a nemesség sarkalatos jogai? Egy dátum (év, hónap, nap) 

megadásával válaszoljon! 

  

g) Igazolja, hogy az ősiség törvénye a reformkorban már gátja volt a magyar társadalmi 

fejlődésnek! (Teljes mondattal válaszoljon! Két részelem megjelenése esetén adható 1 pont.) 

  

  

 



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

 

7 pont  

 

 

4. A feladatok a harmincéves háború időszakára vonatkoznak.  

Oldja meg a feladatokat a másodlagos forrás értelmezésével! (Elemenként 1 pont.) 

„ [A bíboros] külpolitikájának fő vonala a Habsburgok ellen irányul, célja Németország gyöngítése, 

ezért támogatja a protestáns fejedelmeket, a svéd királyt. A háborúba csak 1635-ben avatkozik be 

tevőlegesen, amikor a Habsburgok megerősödnek.”  (Az Egyetemes történelmi kronológia 

szócikkéből
4
) 

a) Mettől (év) meddig  (év) zajlott a harmincéves háború ?  

b) Melyik állam vezető politikusa volt a szövegben említett bíboros? Aláhúzással jelölje a helyes 

választ! 

 Anglia Franciaország Spanyolország Dánia Lengyelország 

c) Soroljon fel 2 olyan európai országot, amely Spanyolországon kívül a Habsburgok uralma alatt 

állt a háború idején! (Mindkét elem helyes megfejtése esetén adható 1 pont.) 

    

d) Miért meglepő, hogy a bíboros a protestáns fejedelmeket támogatta? Értelmezze a forrást! 

  

  

 

4 pont 
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5. A feladat a kora újkori Magyarországhoz kapcsolódik.  

Töltse ki a táblázatot a térképvázlat
5
 és az ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.) 

A megnevezés oszlopba írható fogalmak: Bajorország, Csehország, Horvátország, nemesfém, 

posztó, textil, rabszolga, nyersanyag, szarvasmarha, Kassa, Selmecbánya, Kolozsvár. (Az elemek 

közül hármat kell beillesztenie a táblázatba.) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A térkép 

számjele 

Meghatározás: a térkép számjelei és a megnevezésbe 

írt fogalmak alapján egészítse ki! 

Megnevezés: milyen 

elemek szerepelnek a 

számok helyén? 

1. A (a) folyamata is szarvasmarha 
elősegítette e kiviteli cikk fontossá válását. 

2. 
A Habsburg uralom alatt álló állam, Magyarország 

egyik legfontosabb külkereskedelmi partnere. 
b) 

3. 
Magyarország fontos kiviteli cikke Nyugat-Európa 

felé a virágzó középkor folyamán is.  
c) 

4. 
A korabeli Magyarország egyik legjelentősebb 

bányavárosa/nemesfémbányája található itt. 
d) 

5. 

A balkáni államok felől elsősorban nyersanyag  

érkezett (Két elemet nevezzen meg!): 

e)   

nyersanyag 

 

Selmecbánya 
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3 pont  

6. A feladat az ipari forradalom második szakaszához kapcsolódik. 

Döntse el a forrás
6
 és az ismeretei segítségével, hogy a megállapítások igazak-e vagy hamisak! 

Válaszát jelölje a táblázatban X jellel!  (Elemenként 1 pont.) 

 

 
 

 

Az állítás: Igaz Hamis 

a) 1850 és 1910 között az ipari termelés során kibocsátott szénhidrogén 

mennyisége megduplázódott. 
  

b) A kőolaj kitermelése is megindult a 19. század közepén, de akkor még 

elsősorban a világításhoz használták, nem ipari energia előállításához.  
  

c) Az ipari forradalom második szakaszában a gőzenergiát felváltotta a 

kőolaj és a földgáz hasznosításából kinyert energia. 
  

d) Az ipari forradalmak negatív következménye volt az egyre nagyobb 

légszennyezés. 
  

 

4 pont  
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7. A feladat a nemzeti eszme reformkori megjelenésével kapcsolatos.  

Oldja meg a feladatokat a szöveges forrás értelmezésével! (Elemenként 1 pont.) 

„De ugyan feleljünk egyedül azon egyszerű kérdésre, mely körül forog a csalódás, és nekem 

legalább úgy látszik, mintha rögtön le kellene esni a legvakbuzgóbb szemeirül is a fátyolnak, hogy 

valljon "ha valaki magyarul tud, magyarul beszél, innen következik-e, miképp neki ezért már 

magyarrá is kellett volna átalakulnia". Mert ha így, ám akkor fordítsuk legutolsó fillérünket minden 

tétova nélkül "nyelvmesterekre", sőt legyünk rögtön magunk is mind azokká, "hadd tudjon csevegni 

magyarul az egész világ", s meg lesz mentve s feldicsőítve fajtánk. Nyelvet, nemzeti sajátságot, ily 

felette könnyűszerrel azonban, én legalább úgy hiszem, még csak biztosítani sem lehet, s annál 

kevesebbé szilárdabb s tágabb alapokra állítni; minthogy - és itt különös figyelemért esedezem - a 

szólás még korántsem érzés, a nyelvnek pergése korántsem dobogása még a szívnek, és ekképp a 

magyarul beszélő, sőt legékesebben szóló is, korántsem magyar még.” (Széchenyi István: A Magyar 

Akadémia körül; 1842
7
) 

a) Milyen szerepe volt Széchenyi Istvánnak a Magyar Tudományos Akadémia megalapításában?  

  

b) Melyik évben, milyen végső eredményt ért el a reformellenzék a magyar nyelv ügyében? 

(Mindkét elem helyes megfejtése esetén adható 1 pont.) 

  

c) Milyen nemzetiségi politikától óv Széchenyi István a beszédében? 

  

d) Mivel indokolja Széchenyi a nemzetiségi politikáról vallott álláspontját? 

  

  

e) Egyetértett-e Széchenyi állásfoglalásával Kossuth Lajos? Állítását egy mondattal indokolja! 

  

  

 

5 pont  
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8. A feladat az olasz fasizmussal kapcsolatos.   

Oldja meg a feladatokat a források és az ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.) 

„Nincsenek egyének és nincsenek csoportok 

(politikai, pártok, szövetkezetek, szindikátusok, 

osztályok). Ezért a fasizmus a szocializmus ellen 

van, amely a történelmi folyamatot az osztályharcba 

merevíti és nem ismeri az állami egységet, amely az 

osztályokat egy egyetlen gazdasági és morális 

valóságba olvasztja […] Az egyének osztályokat 

alkotnak az érdekek kategóriái szerint; 

szindikátusokba tömörülnek a különböző közös 

érdekű gazdasági tevékenységek szerint; de 

mindenekelőtt és mindenekfelett az államot alkotják. 

Amely állam nem szám, mint a nép többségét alkotó 

egyének összege. Éppen ezért a fasizmus ellene van 

annak a demokráciának, amely a népet a nagyobb 

számmal azonosítja, miáltal a többség nívójára 

alacsonyítja…” (Mussolini: A fasizmus doktrínája
8
) 

 

 

 

a) Egy mondatban érveljen a forrásszöveg alapján: a fasizmus megszünteti az egyén szabadságát. 

   

  

b) Melyik évben történt meg a fasiszta hatalomátvétel Olaszországban?  

c) Mik voltak a korporációk, a fasiszta korporatív állam alapegységei? Röviden értelmezze! 

  

  

d) Mely történelmi személyiséggel állítja párhuzamba a Ducét a propagandafotó? 

  

e) Milyen külpolitikai célkitűzés fogalmazódik meg ebben a párhuzamban? 

  

5 pont  
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9. A feladat az 1920–30-as évek magyarországi történetéhez kapcsolódik. 

Oldja meg az alábbi feladatokat a törvényszöveg és a táblázat adatainak összehasonlítása, valamint 

saját ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 

„Ennek a törvénynek alkalmazása szempontjából közérdekű földbirtok-politikai célnak 

nyilvánítható különösen az arany vagy ezüst vitézségi éremmel kitüntetett földmívelők, a földmíves 

hadirokkantak, a munkaképes földmíves hadiözvegyek és felnőtt földmíves hadiárvák földhöz 

juttatása; gazdasági munkásházak emelése; a mezőgazdasági munkásoknak, törpe- és 

kisbirtokosoknak földhöz juttatással való megerősítése, továbbá a közszolgálati alkalmazottaknak, a 

becsülettel szolgált katonáknak és az érdemes gazdatiszteknek földhöz juttatása, közoktatási célokat 

szolgáló intézmények és közlegelők létesítése avagy végül a haladó gazdálkodásnak irányt mutatni 

hivatott középbirtokok alakítása is.” (A Nagyatádi-féle földreform bevezetője) 

 

Év 

A 

gazdasággal 

rendelkező 

agrárnépesség 

Ebből 

0 – 5 5 – 10 10 – 20 20 – 50 50 – 100 100 felett 

katasztrális hold gazdasággal rendelkező 

(1 kat.h. = 1600 négyszögöl = 5 755 m
2
) 

1910 539 065 208 944 140 635 107 383 60 899 11 964 9 240 

1920 556 083 225 691 155 588 100 163 55 744 10 894 8003 

1930 698 649 333 745 178 342 111 123 57 308 10 750 7 381 

1941 787 449 402 649* 171 097 129 009 66 388 11 246 7 060 

A gazdasággal rendelkező agrárnépesség tagozódása 1910 és 1940 között
9
 

* 1930-hoz képest a változás a statisztikai felmérés módszerének 

változásából adódott, jelentős változás nem volt ebben az 

időszakban, a korábbi tendencia folytatódott. 

a) A táblázat segítségével igazolja vagy cáfolja: a földtörvény megvalósította-e az egyenes vonallal 

aláhúzott szövegegységben megfogalmazott célját! (Karikázza be a megfelelő válaszelemet! Csak a 

megfelelő indoklással fogadható el a válasz.) 

Igen Nem Indoklása:  

  

b) A táblázat segítségével igazolja vagy cáfolja: a földtörvény megvalósította-e a hullámos vonallal 

aláhúzott szövegegységben megfogalmazott célját! (Karikázza be a megfelelő válaszelemet! Csak a 

megfelelő indoklással fogadható el a válasz.) 

Igen Nem Indoklása:  

  

c) Mikor született a fenti törvény?  

d) Milyen módon kívánta megoldani a földkérdést korábban a Tanácsköztársaság? 
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4 pont 
 

10. A feladat napjaink globális világgazdaságához kapcsolódik. 

Oldja meg az alábbi feladatokat a karikatúra
10

 értelmezése és az ismeretei segítségével! A képi 

forrás értelmezését segítik a számjelek, melyekhez az egyes kérdések társíthatók. (Elemenként 1 

pont.) 

 

A karikatúra szójátékának alapja 

az angol kifejezések hasonló 

kiejtése: fool = ’bolond’ 

fuel = ’üzemanyag’ 

Démétér (Ceres) 

a földművelés és 

az anyai szeretet 

istennője a görög 

mitológiában. 

Jellegzetes ábrá-

zolása: a kezében 

gabonát tart.   ► 
 

 

a) Milyen globális problémára hívja fel a figyelmet a rajz?  

  
1–5. 

b) Milyen fogalmat határoz meg a következő definíció? „Olyan társadalom, ahol az egyre 

növekvő számú árucikkek és szolgáltatások birtoklása és használata az elsődleges kulturális 

törekvés, ez az egyéni boldogsághoz, a társadalmi státuszhoz és a nemzeti sikerességhez vezető 

legbiztosabb út.” (Paul Ekins; 1994) 

  

3. 

c) Miért fontos a fejlett gazdaságú államok számára a bioüzemanyag? 

  

  

1-2. 

d) Válassza ki aláhúzással azt a két területet, ahol ma is a legtöbb az éhező, alultáplált ember! 

Ausztrália Dél-Amerika Dél-Ázsia Észak-Afrika Fekete-Afrika 
 

5. 

e) Miért tartja őrültségnek a rajzoló a karikatúrában megfogalmazott globális problémát? 

  

  

4. 
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5 pont 
 

11. A feladat az 1950-es évek történetéhez kapcsolódik.  

Oldja meg az alábbi feladatokat a képi forrás és az ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.) 

 
Propagandaplakát a Rákosi-korszakból

11
 

a) Egészítse ki az alábbi szöveget a megfelelő kifejezések, adatok beírásával! 

A Rákosi-korszak kezdete az új,    (a) alkotmány  

kiadása volt,   (b) augusztus 20-án.  

A korszak társadalmi szövetsége a/az  (c)  
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és a/az   (d) osztályai között jön létre – sugallja a korszak  

ideológiája. Más társadalmi réteget viszont nem jelenít meg a plakát. Melyek azok a társadalmi 

rétegek, melyeket háttérbe szorított a Rákosi-korszak? Kettőt nevezzen meg: 

 (e) (f).  

Említsen két elemet a képi forrásról, amely a bolsevik államra, illetve a diktatórikus hatalomra utal: 

g)   

h)  . 

4 pont  

 

 

12. A feladat a pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos. 

Oldja meg az alábbi feladatokat a diagram
12

 és az ismeretei segítségével! Párosítsa az állami 

bevételek csoportjait a meghatározásokkal! Egy cellába csak egy sorszámot írjon, egy számot csak 

egy fogalomhoz párosítson! Két szám kimarad a párosításból. (Elemenként 0,5 pont.) 
 

 

1. A költségvetés legnagyobb bevételi 

forrása. 

2. Ezt az adót az éves jövedelem után kell 

fizetni. 

3. Az árucikk eladója fizeti be az 

államkasszába. 

4. A vállalatok, gazdasági társaságok a 

bevételük után fizetik. 

5. A nyugdíj- és egészségbiztosítás 

fenntartásáért fizetik az adózók. 

6. Magyarországon 27% az általános 

mértéke. 

7. Ezt az adófajtát jelzi, hogy a terméket 

csak zárjeggyel lehet árusítani. 

8. Magyarországon 16% az általános 

mértéke. 

 

 

Jövedéki adó   

Személyi jövedelemadó   

Tb-járulék és szociális hozzájárulási adó   

 

3 pont  

(2013) 
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