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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.)  

Kérjük, kék színű tollat használjon.  

A feladatok megoldásakor 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)! 

 Használja a feladatok megoldásához a megengedett segédeszközöket: a középiskolai 

történelmi atlasz térképeit a kronológiai adatsor alkalmazásának mellőzésével, 

valamint a helyesírási szótárt! A személyek, topográfiai adatok és fogalmak csak 

pontos helyesírással értékelhetők. 

 A 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 fel 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 fel 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 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 vallásokkal kapcsolatos. 

Párosítsa a felsorolt ókori vallásokat a forrásszemelvényekhez! (Egy vallás több forráshoz is 

kapcsolható.) Írja a vallás számát a pontozott vonalra! (Elemenként 1 pont.) 

 

1. Ókori görög vallás 

2. Ókori zsidó vallás 

3. Ókori keresztény vallás 

4. Ókori római vallás 

 

 „Hallottátok a parancsot! Szemet szemért, és fogat fogért. Én pedig azt mondom 

nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal. Aki megüti jobb orcádat, tartsd oda a másikat is. 

Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is.” 

a) ......... 

 

 „Kezdetben csak Khaosz, a tátongó üresség létezett. Azután megszületett Gaia, a 

széles mellű Föld, a világmindenség megingathatatlan alapja, s önmagából hívta létre 

Uránoszt, az Eget. Akkor már megjelent minden élet ősforrása, a Szerelem a világon, az Ég a 

Föld után kívánkozott, s Gaia világra hozta a titánokat [az istenek második nemzedékét].” 

b) ......... 

 

 „Ha egy augur [madárjós] bármiről kijelenti, hogy meg nem engedett, jogtalan, bűnös, 

ártalmas, az legyen érvénytelen és végre nem hajtható; bárki, aki nem engedelmeskedik, 

halállal bűnhődjék.” 

c) ......... 

 

 „Jahve, Seirből jöttöd idején, Edóm mezői felől mikor lépkedtél, a föld megrendült, az 

ég is csepegett, a felhőkből is víz csepegett, a hegyek meginogtak Jahve előtt.” 

d) ......... 

 

„Bizonyos meghatározott napokon hajnal hasadta előtt össze szoktak gyülekezni, és 

váltakozva két karban énekelnek az Istennek hitt Krisztus tiszteletére, és esküvel kötelezik 

magukat, nem ám valami gaztettre, hanem arra, hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem 

követnek el házasságtörést, nem szegik meg esküjüket.” 

e) ......... 

 

 
 

5 pont  
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2. A feladat a középkor művészeti stílusirányzataival kapcsolatos.  

Oldja meg a feladatot a rajzok és az ismeretei segítségével! Nem tud minden üres kört 

kitölteni! (Elemenként 0,5 pont.) 

 

 

          
a)      b) 

 

 

Nevezze meg a rajzokon látható stílusirányzatokat!  

 

 a) …………………………………..             b) …………………………………. 

 

c) – h) Írja be a rajzokon látható körökbe az odaillő fogalmak sorszámát! Egy számot 

csak egy helyre írjon! 

 

1. támpillér  

2. rózsaablak 

3. lőrésszerű ikerablakok 

4. vastag falak 

5. festett üvegablakok 

6. égbetörő torony 

4 pont  
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3. A feladat I. (Szent) István egyházszervező tevékenységével kapcsolatos. 

Válaszoljon a kérdésekre a forrás és az ismeretei alapján! 

 „1. Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két telekkel s ugyanannyi rabszolgával 

lássanak el, lóval és kancával, hat ökörrel és két tehénnel, 30 aprómarhával. Ruhákról és 

oltártakarókról a király gondoskodjék, papról és könyvekről a püspök.” 

 „8. A papok pedig és az ispánok hagyják meg az összes falusi bíróknak, hogy ezek 

parancsára vasárnap mindenki menjen a templomba, öregek és fiatalok, férfiak és nők, kivéve 

azokat, akik a tüzet őrzik. Ha pedig valaki amazok hanyagsága folytán nem őrzés végett 

marad otthon, az ilyet verjék meg, és nyírják le.” 

 „10. Ha valaki hús evésével megsérti a mindenki előtt ismeretes négy böjti időszakot, 

akkor egy héten át bezárva böjtöljön.” 

 „13. Ha valaki a keresztény vallás megtartását elhanyagolva és hanyag ostobaságból 

megátalkodva az ellen bármi vétséget követ el, a vétek természetének megfelelően ítélje meg 

a püspök az egyházi törvények szabályai szerint.” 

 „18. Ha valakinek az Isten tízet adott egy évben, a tizedik részt adja Istennek, és ha 

valaki elrejti a tizedet, kilenc részt adjon érte. Ha valaki pedig a püspököknek osztott tizedet 

meglopja, mint tolvajt ítéljék meg, és az ebből eredő jóvátétel teljesen a püspöké legyen.” 

 „19. Azok, akik istentisztelet hallgatására a templomba menvén, ott a misék szertartása 

alatt egymás közt mormognak, és másokat zavarnak, haszontalan történeteket mesélgetve és 

nem figyelve a szent olvasmányokra és a lelki táplálékokra, ha idősebbek, dorgálják meg 

őket, és gyalázattal űzzék ki a templomból, ha pedig fiatalabbak és közrendűek, e nagy 

vakmerőségükért a templom előcsarnokában mindenki szeme láttára kötözzék meg, s 

ostorozással és hajuk lenyírásával fenyítsék meg őket.”  

Részletek István I. és II. törvénykönyvéből 

a)-b) Mettől meddig uralkodott I. (Szent) István király? Adja meg az uralkodásának kezdő és 

befejező évszámát! (Elemenként 0,5 pont.) 

  

c) Hogyan nevezzük azt az adót, amellyel az alattvalók tartoznak az egyháznak? (1 pont) 

  

d)-e) Melyik két pont vonatkozik az egyház anyagi alapjának megteremtésére? Írja le a két 

sorszámot! (Elemenként 0,5 pont.) 

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

f) Kiket mentesít a törvény a vasárnapi templomba járás alól? Húzza alá a szövegben! (1 

pont) 

g)  Mely cselekedetért jár a bűnösnek ostorozás és hajlevágás? (1 pont) 

  

h)  Milyen bűnt tilt a törvény elzárással és böjtöléssel? (1 pont) 

  

i) Az idősebbeket vagy a fiatalabbakat bünteti szigorúbban a törvény? Indokolja meg a 

megkülönböztetést! (1 pont) 

  

Egészítse ki az alábbi mondatokat! (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 

j)  Ha valaki nem gyakorolja rendszeresen a keresztény vallást, a (z)    [egyházi 

személy] szab ki rá büntetést. 

k)  Ha valaki nem fizeti meg az egyházi adót, a terményének ......... százalékával tartozik az 

egyháznak. 

8 pont  
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4. A feladat a nagy földrajzi felfedezésekhez kapcsolódik.  

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

 

 

 

Melyik felfedezőre vonatkoznak az alábbi állítások? A térképvázlaton szereplő felfedezők 

közül válasszon! 

ÁLLÍTÁS FELFEDEZŐ 

Körülhajózta a Földet. a) 

Afrika legdélebbi pontjánál fordult vissza. b) 

Útjai érintették a karib-tengeri szigetvilágot. c) 

Utazása végén elérte Indiát. d) 

 

Melyik két korai, európai felfedező nép kötötte meg a térképen szereplő szerződéseket? 

e) ........................................................ 

f) …………………………………… 

 

 

3 pont  
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5. A feladat a három részre szakadt Magyarország történetéhez kapcsolódik. 

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

 

A török terjeszkedés Magyarországon 
 

„A végvárrendszer kiépítése azonban mintegy húsz évet késett. Mindez összefüggésben áll 

azzal is, hogy a várak többsége magánkézben volt. S ugyan az országgyűlés a magán-

személyek végvárainak védelmét is a király feladatává tette, e várak sorsa többnyire tulajdo-

nosa anyagi helyzetétől és rátermettségétől függött. Éppen Nógrádban voltak olyan várak, 

amelyek tulajdonosa megfelelően gondoskodott birtokáról. Losonczi István képes volt még a 

birtokait is elzálogosítani, hogy a szécsényi palánkvár 400 huszárját fizetni tudja. Ugyanakkor 

Várdai Pál esztergomi érsek is rendszeresen fizette a sági, a drégelyi és az újvári erősségeinek 

mintegy 200 lovas és 150 gyalogos katonáját. Ám a legtöbb nagybirtokos család nem tudta 

állni a költségeket, ezért az uralkodó birtokába vette ezeket a várakat. A végvárrendszer 

kiépítése ellen szólt az is, hogy a társadalom felsőbb rétegei feleslegesnek ítélték meg ezt a 

tevékenységet, mondván, hogy a török úgyis legyőzhetetlen, hiszen létszámbeli fölényben 

van, vagy pedig az ellenség úgysem fogja tartósan megszállni az országot. Az építkezéshez 

hiányzott a pénz, a munkaerő és a nyersanyag is. A törökök pedig igyekeztek megakadályozni 

a magyar vonalak kiépítését. A várakat többen is rablóakcióik kiindulópontjának tekintették.” 

(Szántó Imre történész) 

 

Mely évek között kerültek török fennhatóság alá az alábbi települések? Állapítsa meg a térkép 

alapján! 

Szolnok         a) …………………………………………. 

Buda              b) …………………………………………. 

Nagyvárad     c) …………………………………………. 

Kanizsa          d) …………………………………………. 
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e) Mely évek között volt a legjelentősebb az Oszmán Birodalom területi gyarapodása? Húzza 

alá a helyes választ! 
 

1526–1547  1547–1566  1566–1664 

 

 Mivel magyarázható ez a nagyarányú török terjeszkedés? Nevezzen meg két okot! 

f)  ...................................…………………................................... 

g)  ..............................................................…………………........ 

 

h) Milyen változást figyelhetünk meg a terjeszkedés ütemében az évek múlásával? 

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

 
 

 

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

Párosítsa az eszmékhez a megfelelő forrást és meghatározást! Írja a táblázatba a kapcsolódó 

forrás betűjelét és a meghatározás sorszámát! (Elemenként 0,5 pont.) 
 

Források: 

A) „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.” (J. Stuart Mill) 

B) „A nemzet lélek, szellemi alapelv […] A nemzet, akárcsak az egyén, múltbeli erőfeszíté-

sek, odaadás, áldozatok hosszú folyamatának eredője […] Közös dicsőséggel rendelkezni 

a múltban, közös akarattal a jelenben… íme egy nép létének alapfeltételei.” (Ernest 

Renan) 

C) „A mai mérsékelt és most már rendkívül káros társadalmi rétegződés felsőbb és alsóbb 

társadalmi osztályai helyett […] egyetlenegy magas színvonalon álló osztály lesz csupán, 

melynek rétegződését az életkor szabja meg […]  ezzel a változással a társadalom egy 

gyönyörű tudományos alapokon nyugvó berendezéssé válik […]” (Owen)  

D) „Megtartani s egyszerre javítani – ez más jellegű feladat. Ha a régi alkotmány használható 

részeit meg akarjuk tartani, s ha az újat hozzá akarjuk illeszteni ahhoz, ami a régiből 

megmaradt, akkor a termékeny elme minden erejét, csüggetlen és megfeszített figyelmét, 

sokrétű összehasonlító és összekötő képességét, minden alkotó talentumát mozgásba kell 

hozni.” (Edmund Burke) 

E) „Minden eddigi társadalom története osztályharcok története. […] 

A nagyipar fejlődésével tehát kicsúszik a burzsoázia lába alól maga a talaj […] 

Mindenekelőtt saját sírásóját termeli. […] Ilyen értelemben a kommunisták ebben az 

egyetlen kifejezésben foglalhatják össze elméletüket: a magántulajdon megszüntetése. […] 

a munkásforradalom első lépése a proletariátus uralkodó osztállyá emelése, a demokrácia 

kivívása.” (Marx-Engels) 

Meghatározások: 

1.   Az eszmerendszer követői a hagyomány tiszteletét, a fennálló rend biztosítását tekintik 

célnak, és elvetik a forradalmi változásokat. 

2.   Az eszmerendszer követői büszkén tekintenek vissza a fényes történelmi múlt eseményire. 

3.   Az eszmerendszer az egyéni szabadság érvényesítését tartja szem előtt. 

4. Az eszmerendszer szerint egy új, igazságos társadalmi rendet csak a tulajdonviszonyok 

átalakításával és erőszakos úton lehet elérni.  

5. Az eszmerendszer képviselői szerint az emberek boldogságát a széles jogokkal felruházott 

közösség biztosíthatja, melyet a nevelés és a példa segítségével lehet megteremteni. 
 

Az eszmerendszer neve A forrás betűjele A meghatározás sorszáma 

Konzervativizmus a) b) 

Liberalizmus c) d) 

Nacionalizmus e) f) 

Utópikus szocializmus g) h) 

Forradalmi szocializmus i) j) 
 

5 pont  
 

 



Történelem  középszint 

10 / 23 

 

7. A feladat az áprilisi törvényekkel kapcsolatos. 
Töltse ki a táblázatot a törvénycikkek tanulmányozása után! Nem lehet minden betűjelet 

beírni a táblázatba. Minden sorban egy betűjel szerepelhet, és egy betűjel csak egy állításhoz 

kapcsolható. (Elemenként 1 pont.) 

 

A) „Mindazon tárgyakra, melyek eddig a m.[agyar] k.[irályi] udvari kancelláriának, k. 

helytartótanácsnak, s a k. kincstárnak, ide értvén a bányászatot is, köréhez tartoztak, vagy 

tartozniuk kellett volna, s általában minden polgári, egyházi, kincstári, katonai, és 

általában minden honvédelmi tárgyakban Ő felsége a végrehajtó hatalmat ezentúl 

kizárólag csak a magyar minisztérium által fogja gyakorolni.” 

 

B) „Az országgyűlés jövendőben évenként, és pedig Pesten tartandván üléseit, az évenkénti 

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

a téli hónapokra hívandja össze.” 

 

C) „Az országnak vagy 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: […] kik mint 

kézművesek, kereskedők, gyárosok telepedve vannak, ha tulajdon műhellyel vagy 

kereskedési teleppel, vagy gyárral bírnak…” 

 

D) „Az úrbér és az azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt szolgáltatások 

(robot), dézsma és pénzbeli fizetések e törvény kihirdetésétől fogva örökösen megszűn-

nek.” 

 

E) „Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti, és szabadon terjesztheti. […] Ha a 

lap naponkint jelenik meg, biztosítékul 10 000 forint, ha ritkábban jelenik meg, 5000 

forint tétetik le készpénzben vagy fekvő birtokra kettős biztosítékkal betáblázott 

kötelezvényben…” 

 

F) „Magyarország és a kapcsolt részek minden lakosai minden közterhet különbség nélkül 

egyenlően és aránylagosan viselik.” 

 

Állítások A törvény-

cikk betűjele 

1. A törvényhozó testület összehívásában bekövetkezett változásokat rögzíti. a) 

2. A jobbágyfelszabadításról rendelkezik. b) 

3. A végrehajtó hatalom terén bevezetett módosításról szól. c) 

4. Meghatározza a választásra jogosultak körét. d) 

 

4 pont  
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8. A feladat az első világháborút megelőző szövetségi rendszerekhez kapcsolódik. 

Döntse el az állításokról a források és az ismeretei segítségével, hogy az antantra, a központi 

hatalmakra vagy egyikre sem vonatkoznak! A válaszát X jellel jelölje! Egy sorban egy X jel 

szerepelhet. (Elemenként 1 pont.) 

 

A nagyhatalmak össznépessége 

1913-ban 

Ország millió fő 

Oroszország 175,1 

Egyesült Államok 97,3 

Németország 66,9 

Ausztria–Magyarország 52,1 

Japán 51,3 

Franciaország 39,7 

Nagy-Britannia 45,6 

Olaszország 35,1 

 

A nagyhatalmak katonai és 

tengerészeti létszáma 1914-ben 

Ország fő 

Oroszország 1.352.000 

Franciaország 910.000 

Németország 891.000 

Nagy-Britannia 532.000 

Ausztria—Magyarország 444.000 

Olaszország 345.000 

Japán 306.000 

Egyesült Államok 164.000 

 

Állítás 
Antant Központi 

hatalmak 

Egyik 

sem 

a)  Össznépességük lényegesen jelentősebb.    

b) A háború kezdetén acéltermelésük fejlettebb 

hadsereg kiállítását tette számukra lehetővé. 
   

c)  Sikeres támadások után tartósan megszállják 

ellenfeleik területét. 
   

d)  Gyorsan akartak győzni, mielőtt az ellenfeleik fö-

lénye kibontakozik. 
   

 
 
 

 

 

 

4 pont  

A nagyhatalmak acéltermelése 1913-ban 

Ország millió tonna 

Egyesült Államok 31,5 

Németország 17,6 

Nagy-Britannia   7,7 

Oroszország   4,8 

Franciaország   4,6 

Ausztria–Magyarország   2,6 

Olaszország   0,93 

Japán   0,25 
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9. A feladat az ellenforradalmi rendszer politikai konszolidációjának időszakára 

vonatkozik. 

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

 

 „1. Aki az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatására vagy 

megsemmisítésére, különösen valamely társadalmi osztály kizárólagos uralmának erőszakos 

létesítésére irányuló mozgalmat vagy szervezetet kezdeményez vagy vezet, bűntettet követ el, 

és öt évre terjedhető fegyházzal büntetendő. 

 Aki ily mozgalomban vagy szervezkedésben tevékenyen részt vesz, úgyszintén, aki ily 

mozgalmat vagy szervezkedést előmozdít, vétséget követ el, és három évig terjedő fogházzal 

büntetendő. 

 2. Aki az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatására vagy 

megsemmisítésére, különösen valamely társadalmi osztály kizárólagos uralmának erőszakos 

létesítésére irányuló mozgalommal vagy szervezkedéssel összefüggően és annak céljára 

bűntettet követ, annak büntetése: 

1. halál, ha a bűntettre a törvény halálbüntetést állapít meg; 

2. életfogytig tartó fegyház, ha a bűntettre a törvény tíz évet meghaladó 

szabadságvesztést állapít meg; 

3. tíztől tizenöt évig terjedő fegyház, ha a bűntettre a törvény tíz évnél enyhébb vagy 

legfeljebb tízévi szabadságvesztés büntetést állapít meg; 

4. tíz évig terjedhető fegyház, ha a cselekmény a törvény szerint vétség [...]”  

1921: III. tc. Az állami és társadalmi rend hatályos védelméről 

 

a) Milyen jellegű szervezkedések ellen irányul a törvény? 

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

b) Milyen történelmi esemény hatására került be a törvénybe a „különösen valamely 

társadalmi osztály kizárólagos uralmának erőszakos létesítésére irányuló mozgalmat...” 

szövegrész? 

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

c) Kinek a miniszterelnöksége idején született meg a fenti törvény? 

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

 

3 pont 
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10. A feladat az Európai Unióhoz kapcsolódik. 

Melyik intézményre vonatkoznak az alábbi állítások? Állapítsa meg ismeretei és az ábra 

segítségével! Egy intézmény neve többször is szerepelhet. Egy helyre egy válaszelemet írjon! 

Amennyiben olyan intézménnyel kapcsolatos az állítás, amelyik nem szerepel az ábrán, jelölje 

X-szel! (Elemenként 0,5 pont.) 

 

 
 

ÁLLÍTÁS INTÉZMÉNY 

Az Európai Unió legfőbb döntéshozó szerve. 

  

a) 

A tagállamok mindegyike egy-egy biztost küld ebbe az intézménybe. 

 

b) 

Az integrációs jogalkalmazás legfontosabb szerve. 

 

c) 

Véleményezi az elé terjesztett javaslatokat. 

 

d) 

A közös költségvetési pénzek felhasználásán őrködő szerv. 

 

e) 

Előterjeszti az integrációra vonatkozó intézkedéseket. 

 

f) 

 

 

3 pont  
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11. A feladat a Kádár-rendszer gazdaságpolitikájával kapcsolatos. 

Válaszoljon a kérdésekre a forrás és az ismeretei alapján! 

 

„Jelenleg gazdasági gyakorlatunkban sok sajátos vonás található. [...] A mezőgazdaság 

szövetkezetesítését 1956 után újra végrehajtottuk. Eltöröltük a kötelező állami 

beszolgáltatásokat. Annak idején néhány szovjet elvtárs azt kérdezte: „S honnan lesz 

Önöknek kenyerük?” Ezt válaszoltam: „Nem tudom, de a mezőgazdaságban az alapelveknek 

másoknak kell lenniük.” Megváltoztattuk a felvásárlási árpolitikát, bevezettük a szerződéses 

munkavállalás rendszerét, és a paraszt a munkás igazi szövetségese lett. Két évvel ezután 

viszonylag nyugodtan végrehajtottuk a mezőgazdaság kollektivizálását, biztosítva a 

szövetkezetek önállóságát, a vezetés megválasztásának lehetőségét. [...] Megengedtük, hogy 

[a parasztoknak] háztáji telkük legyen, de ezeket nem integráltuk a kollektív gazdaságba. A 

szövetkezet segít megművelni ezeket a telkeket, értékesíti a termést. A parasztok éjt nappallá 

téve dolgoznak, a munkára nem kell őket felszólítani. Ők most jól élnek és rendelkeznek a 

gyermekeik felneveléséhez szükséges eszközökkel.” (Részlet Kádár János és Mihail 

Gorbacsov első találkozójának jegyzőkönyvéből, 1985) 

 

Miben tér el a korszak agrárpolitikája a Rákosi-korszakétól? Nevezzen meg a forrásból két 

jellemzőt! (Elemenként 0,5 pont.) 

a) .................................................................... 

b) .................................................................... 

 

Fejtse ki egy-egy mondatban ezeknek az agrárpolitikai intézkedéseknek egy gazdasági és egy 

politikai célját! (Elemenként 1 pont.) 

c) Gazdasági cél: 

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

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

d) Politikai cél:  

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

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

3 pont 
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12. Munkavállalói és munkáltatói jogok, kötelezettségek.  

Megtalálhatók-e a munkaszerződés kötelező elemei az alábbi szerződésben? Válaszoljon 

sorszámmal! Soronként legfeljebb egy sorszámot írjon! (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 

pont.) 

MUNKASZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészt …………………………………………………….., 

(cím:……………………………………….., asz:……………………….…….. továbbiakban: 

Munkáltató) mint munkáltató, másrészt: ........................................................................ 

(születési név: ........................................., születési hely és idő: ............................................, 

anyja neve: ........................................, állandó lakhelye: ......................................, TAJ száma: 

...............................) között. 

1. A felek megállapodnak abban, hogy ………………………-tól, határozatlan időre szóló 

munkaviszonyt létesítenek.   

2. A felek ………… nap próbaidőt kötnek ki. A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik 

fél azonnali hatállyal megszüntetheti. 

3. A munkavállaló munkaköre: …………………… 

4. Közvetlen munkahelyi felettese, a munkáltatói jogok gyakorlója: …………………….. 

5. A munkavállaló személyi alapbére: bruttó ………………….. Ft/hó, azaz 

…………………………… Ft/hó.    

6. A munkavállaló a kiadott munkarend szerint munkavégzésre osztható be, a munkáltató a 

pihenőidőt részben vagy egészben havi összevontan adhatja ki.  

7. A munkavállaló esetenként rendkívüli munkavégzésre osztható be, amelyért a munkáltató 

elsősorban szabadidőt biztosít.  

8. A felek megállapodnak abban, hogy a munkavállaló kártérítési felelőssége gondatlan 

károkozás esetén havi átlagkeresete 150%-ig terjed. Szándékos károkozás esetén a kár 

teljes összegű megtérítésével tartozik.  

9. A munkavállaló további munkavégzésre irányuló jogviszonyt csak a munkáltatónak 

történő bejelentés után létesíthet.  

10. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkavégzése során tudomására jutott 

valamennyi tény, adat, információ a munkáltató tulajdonát képezi, azt harmadik 

személynek csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja át.  

11. A munkaszerződésben nem szereplő kérdésekben a Munka Törvénykönyve vonatkozó 

szabályozása az irányadó. 

     

 munkáltató munkavállaló 
 

MUNKASZERZŐDÉS ELEME 
SZEREPEL (HA IGEN: A 

SZÁMA, HA NEM: X) 

A munkavállalóval szemben utasítási jogkörrel bíró személy a) 

A munkaviszony időtartama b) 

A munkavégzés helye c) 

A munkavállaló jövedelme d) 

A próbaidő időtartama e) 

A munkavállaló napi munkaideje f) 

A munkavállaló kötelezettségei g) 

A munkáltató kötelezettségei h) 

 

4 pont 
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II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 

Olvassa el figyelmesen!  

A következő feladatok közül kettőt kell kidolgoznia: 

 egy, az egyetemes történelemre vonatkozó rövid feladatot és 

 egy, a magyar történelemre vonatkozó hosszú feladatot.  

A feladatok témái: 

13. Az athéni demokrácia (rövid) 

14. A XIX. századi közlekedés (rövid) 

15. Hunyadi Mátyás gazdaságpolitikája (hosszú) 

16. A magyarországi rendszerváltozás (hosszú) 

A lehetséges feladatkombinációk (jelölje a választását X jellel!): 

 13. Az athéni demokrácia; 16. A magyarországi rendszerváltozás  

14. A XIX. századi közlekedés; 15. Hunyadi Mátyás gazdaságpolitikája  

Tanulmányozza figyelmesen a feladatokat!  

Csak a szabályosan kiválasztott feladatok értékelhetők.  

A feladatmegoldások után az értékelési szempontok szerepelnek, az elért pontszámokat a 

javító tanár állapítja meg.  

A feladatok közül csak a választott kettőt dolgozza ki!  

A feladatok kidolgozása előtt tanulmányozza az útmutatót!  

A válaszok elkészítése során fogalmazvány (piszkozat) készíthető! 

 

13. A feladat az athéni demokrácia kialakulásával és Kleiszthenész reformjaival 

kapcsolatos.  
Igazolja a forrás és az ismeretei alapján, hogy az athéni demokrácia intézményrendszere 

Kleiszthenész korában biztosította a polgárok részvételét az állam működésében! (rövid) 

 

Az athéni állam szervezeti felépítése Kleiszthenész idején 
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14. A feladat a XIX. századi közlekedés változásaihoz kapcsolódik. 

Igazolja a források és az ismeretei alapján, hogy a XIX. században a közlekedés átalakította 

az emberek életmódját és gondolkodását! Térjen ki ennek az okaira is! Használja a Történelmi 

atlasz megfelelő térképeit is! (rövid) 

 

Fulton első gőzhajója, 1807. 

 

A Manchester–Liverpool vasútvonal  

ünnepélyes megnyitása, 1830. 

 

Benz benzinmotoros autója, 1886. 

 

A budapesti földalatti vasút, 1896. 
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15. A feladat Hunyadi Mátyás gazdaságpolitikájához kapcsolódik. 

Mutassa be a források és az ismeretei segítségével, hogyan újította meg Hunyadi Mátyás az 

államháztartást! 

 

„[A koronavámnak] tulajdonában egyszersmind haszonélvezetében soha senki felségünkön és 

utódainkon, a királyokon kívül ne maradhasson és semelyik országlakónk se örvendhessen 

valamiféle fizetési immunitásnak [mentességnek] – csak a nemesek szabadsága marad 

épségben a régi szokás szerint –, hanem mindenki […] mindenütt megfizetni tartozzék.” 

(uralkodói rendelet) 

 

„Az, amit eddig kamara hasznának [értsd: kapuadónak] hívtak, […] a jövőben szűnjék meg 

[…] és senki a jövőben efféle cenzust [adót] fizetni ne tartozzék, helyére azonban bizonyos 

más, örökre a királyi kincstár adójának [értsd: füstpénznek] nevezendő behajtás rendeltetett 

egyöntetűleg.” (uralkodói rendelet) 

 
 

16. A feladat az 1989. évi magyarországi rendszerváltozással kapcsolatos. 

Foglalja össze a források és az ismeretei alapján a rendszerváltozás hatására az állam 

működésében bekövetkezett változásokat! Mutassa be a parlamentáris berendezkedés 

sajátosságait hazánkban! (hosszú) 

„A felek kinyilvánítják, hogy az alapmegállapodásba foglalt elveknek megfelelően a 

tárgyalások a békés átmenet politikai és jogi feltételeinek megteremtését, a 

többpártrendszeren alapuló demokratikus jogállam kialakítását, valamint a társadalmi, 

gazdasági válságból való kiút keresését szolgálták. 

1. A felek megállapítják, hogy a megbeszélések eredményeként a békés átmenet lényegi, 

sarkalatos kérdéseiben kialakult a résztvevők politikai egyetértése, amely a következő hat 

törvényjavaslatban ölt testet: 

— törvényjavaslat az Alkotmány módosításáról; 

— törvényjavaslat az Alkotmánybíróságról; 

— törvényjavaslat a pártok működéséről és gazdálkodásáról; 

— törvényjavaslat az országgyűlési képviselők választásáról; 

— törvényjavaslat a Büntető Törvénykönyv módosításáról; 
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— törvényjavaslat a büntetőeljárási törvény módosításáról. […]“ 

(Részletek a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon elfogadott záródokumentumból. 1989. szep-

tember 18.) 

 

 

Az 1990-es választási eredmények: az új parlament és a kormány összetétele 

 

 

Kronológia:  

1989. 10. 23. A III. köztársaság kikiáltása 

1990. 08. 03. Göncz Árpád köztársasági elnökké választása 

1991. 06. 19. Befejeződik a szovjet csapatok kivonása Magyarországról 

 

„A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás sérthetet-

lenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog. […] 

A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá 

arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze. […] 

A Magyar Köztársaság területén élő minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van 

ahhoz, hogy az országgyűlési és a helyi önkormányzati, továbbá a kisebbségi önkormányzati 

választásokon választható és választó legyen, valamint országos vagy helyi népszavazásban 

és népi kezdeményezésben részt vegyen.” 

Részletek a Magyar Köztársaság Alkotmányának 1989. október 23-án történt megújításából 
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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, források használata 3  

Eseményeket alakító tényezők feltárása, 

kritikai és problémaközpontú gondolkodás 
6  

Vizsgapont 17  

 

A választott (15. vagy 16.) hosszú esszé megoldása: 
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Történelem  középszint 

22 / 23 

 

Szempontok 
Elérhető Elért 

pont 

Feladatmegértés 2  

Tájékozódás térben és időben 4  

Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása 6  

Ismeretszerzés, források használata 9  

Eseményeket alakító tényezők feltárása, 

kritikai és problémaközpontú gondolkodás 
12  

Vizsgapont 33  

 

 

 
Maximális 

pontszám 

Elért 

pontszám 

 

 

 

 

 
 

I. Egyszerű, 

rövid feladatok 

1. Világvallások 5  

2. Romantika, gótika 4  

3. Szent István egyházszervező munkája 8  

4. A nagy földrajzi felfedezések 3  

5. Magyarország három részre szakadása 4  

6. A XIX. század eszméi 5  

7. Az áprilisi törvények 4  

8. Az első világháború jellege 4  

9. Konszolidáció 3  

10. Az Európai Unió 3  

11. A Kádár-korszak agrárpolitikája 3  

12. A munka világa 4  

I. Összesen 50  

 

 

 
II. Szöveges 

kifejtendő 

feladatok 

13. Kleiszthenész reformjai 17  

14. A XIX. századi közlekedés változásai 17  

15. Hunyadi Mátyás gazdaságpolitikája 33  

16. A magyar rendszerváltozás (1989) 33  

II. Összesen 50  

 Az írásbeli vizsgarész pontszáma: 100  

 

 
 

javító tanár 

 

Dátum: ...................................... 
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 Az elért 

pontszám 

egész 

számra 

kerekítve 

 

A 

programba 

beírt egész 

pontszám 

I. Egyszerű, rövid feladatok   

II. Szöveges kifejtendő feladatok   

 

 

 
 

  

javító tanár jegyző 

 

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

 

 


