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Fontos tudnivalók1  

 
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), 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 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. 

 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. 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, 

                                        
1
 A feladatsorokat az OFI munkatársai készítették vizsgafejlesztési, kutatási célból. A feladatsorok lényeg ileg 

hasonlóak, a vizsgakövetelményeknek megfelelnek, de számos részletükben nem egyeznek az OH tételkészítő bizottság 

által készített és készítendő feladatsorokkal, hisz a feladatok fejlesztése folyamatban van. E projekt célja ennek a 

munkának a támogatása volt. 
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 a válasz megszerkesztettsége, logikussága, nyelvhelyessége és helyesírása.  

 
Eredményes munkát kívánunk! 
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1. A feladat az ókori görög-római hitvilággal kapcsolatos. 

Párosítsa a felsorolt meghatározásokat a képekkel! Egy képhez1 több meghatározás is kapcsolható! 

Írja a meghatározások számát a szaggatott vonalra! (Elemenként 0,5 pont.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

a)  b)-c)  d) Janus:  e)-h) 

 

1. A görög, illetve a római vallás főistene 

volt. 

5. Görög megnevezése Zeusz volt. 

2. Latin neve Jupiter volt. 6. Görög megnevezése Héra volt. 

3. Latin neve Diana, a vadászat istensége 
volt. 

7. Hatalmának jelképe a villámlás volt. 

4. A görög vallásban nem volt hasonló 

istenség. 

8. A házasságot és a születést védelmező 

istenség, az ő férje volt Zeusz. 

 

4 pont  
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2. A feladat a középkor hűbéri rendjével kapcsolatos.  

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

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

„Aki urának hűséget esküszik, ezt […] kell mindig emlékezetben tartania: sértetlenség, 
megbízhatóság, becsületesség, hasznosság […]  Sértetlenség, hogy ura testében kár ne essék. 

Megbízhatóság, azaz hogy a rábízott titokkal vagy azokkal az intézkedésekkel kapcsolatban, 
amelyek ura biztonságát szolgálják, hiba ne legyen. Becsületesség: hogy az igazságszolgáltatás 
terén vagy más ügyekben, melyek becsületét érintik, kára ne essék. Hasznosság, hogy birtokain kár 

ne érje. […] Méltányos legyen, hogy az, aki a hűségesküt leteszi, ezeket az ártó dolgokat elkerülje, 
de ezért még a hűbérbirtokokat nem érdemelné meg: mert nem elegendő a rossztól tartózkodni, ha 

nem teszünk jót is.” (Fulbert chartres-i püspök levele Vilmos Aquitánia hercegéhez, 10202) 
 

A meghatározás: 

A hűbériség a középkorra jellemző társadalmi, gazdasági, jogi függési rendszer. A hűbéres a 

majorságnak elsősorban katonai és személyes szolgálattal tartozott: jogi ügyekben és birtokai 

igazgatásában is segédkezhetett. A hűbéres a szolgálataiért művelésre kapott hűbérbirtokot. 

Hűbéresét köteles volt a hűbérúr is megvédeni: kapcsolatuk kölcsönösségen alapult. 

A megtalált hiba A hibás elem javítása 

a)  

b)  

 

2 pont  
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3. A feladat I. Károly magyar király uralkodásával kapcsolatos.  

Válaszoljon a kérdésekre a forrás és az ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.) 

 
A Képes Krónika miniatúrája az 1312-ben vívott rozgonyi 
csatát ábrázolja3. 

a) Mi támasztja alá azt az állítást, hogy a kép jobb oldalán 
az uralkodó hadserege látható? Nevezzen meg egy képi 

elemet! 

  

  

b) Milyen hadseregek állnak egymással szemben? 
Aláhúzással jelölje a megfelelőket! (Mindkét elem 

helyes aláhúzása esetén jár 1 pont.) 

 

Bal oldali hadsereg: 

könnyűpáncélos lovasság 

nehézpáncélos lovagok 

könnyűlovas huszárok 

Jobb oldali hadsereg: 

könnyűpáncélos lovasság 

nehézpáncélos lovagok 

könnyűlovas huszárok 

c) Mikortól (év) meddig (év) uralkodott I. Károly király? 
Az évszám megadása elegendő. (Mindkét elem helyes 
beírása esetén jár 1 pont.) 

  

d) Mire következtet abból, hogy a miniatúrán a király 
zászlaja (3) már eltört, a földön fekszik, de a város (2) 

katonái Anjou zászló alatt (1) avatkoznak az 
ütközetbe? (1 pont.) 

  

  

 

4 pont  
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4. A feladat a kapitalista gazdasági rend kialakulásához kapcsolódik.  

Oldja meg az alábbi feladatokat a képi források és az ismeretei segítségével! 

Melyik munkaszervezési formára vonatkoznak az alábbi állítások? Írja a meghatározásokat a meg-
felelő munkaszervezési forma mellé a kipontozott sorra! Két meghatározás kimarad! (Elemenként 
0,5 pont.) 

 
Angol kártyagyártó manufaktúra (18. sz.-i ábrázolás)4 

céh: a)-b) 

manufaktúra: c)-h) 

 

1. A munkamegosztással a termelékenysége 

növekedett. 

6. Szigorúan szabályozták a termelés meny-

nyiségét és minőségét. 

2. Jellemzője a bérmunka alkalmazása. 
7. A bekerítések miatt jutott nagy tömegű 

munkaerőhöz. 

3. A munkafolyamatokat részeire bontotta, 

ezért szakképzetlen munkaerővel is dol-
goztathatott. 

8. Angliában jellemzően a textilipar (gyapjú-

feldolgozás) fejlődésekor vált meghatáro-
zóvá ez a munkaszervezési forma. 

4. Olcsó tömegárut tudott előállítani. 
9. Az iparűzők érdekvédelmi szervezetei is 

voltak. 

5. Jellemzője a nagyfokú gépesítés. 
10. A gyári törvények enyhítettek a munka-

vállalók kiszolgáltatottságán. 

 

4 pont  
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5. A feladat a Rákóczi-szabadságharc történetéhez kapcsolódik. 

Oldja meg az alábbi feladatokat a szöveges forrás és az ismeretei segítségével! (Elemenként 1 

pont.) 
 
„Nem lehet oly magyar, hogy az eddig Magyarországon törvénytelenül, Isten és igazság ellen ha-

talmaskodó és minden rendet  
képtelenül sanyargató idegen nemzetnek kegyetlenkedését,  

portiózó s képtelen adóztató zaklatásait, 
szabados [itt: szabad, önálló] törvényeinknek szakgatásit, nemzetünknek és szabadságunknak 
megvetését és 

már láb alá vetetteknek csúfolásit 
elégségesen nem érzette s nem értette volna elannyira, hogy már országunknak, régi szabadságunk-

nak gyükeres veszedelménél egyebet senki sem ítélhet vala…” (Részlet a Brezáni kiáltványból5) 
 
a) Kiket ért a forrás írója „idegen nemzet” alatt?   

b) Húzza alá a következő jogok közül, melynek az eltörlése az ország szuverenitását veszélyeztette!  

 szabad költözködés joga szabad vallásgyakorlás joga szabad királyválasztás joga 

c) Mely társadalmi csoportot érti a „láb alá vetettek” kifejezésen, akik a „képtelen adókat” fizették? 

  

d) A kiáltványt a szabadságharc kezdetekor adták ki. Melyik évben?    

 

4 pont  
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6. A feladat a szövetségi rendszerek kialakulásához kapcsolódik. 

Oldja meg az alábbi feladatokat a forrás és az ismeretei segítségével! (Soronként 1 pont.) 

 
„Hallgasd! Hallgasd! A kutyák ugatnak.” – angol karikatúra 1914-ből6 

 

a) Mely államokat jelképezi a bekarikázott két kutya? 
  

b) Mikor, melyik szövetségi rendszert hozta létre e két nagyhatalom? 

A megalakulás időpontja:  A szövetségi rendszer neve:   

c) Mely államokat jelképezi a négyzettel körberajzolt két kutya? Oszloponként egy megnevezést 

húzzon alá!  

Német Köztársaság Habsburg Birodalom 

Német Császárság Osztrák Császárság 

Német-római Császárság Osztrák–Magyar Monarchia 

d) Nevezze meg azt a stratégiai tervet, melyet a német hadvezetés dolgozott ki a kétfrontos háború 

elkerülésére! 

  

4 pont  
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7. A feladat Kossuth Lajos reformprogramjához kapcsolódik. 

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

 „[…] szívemben érzem én is állításom igazságát: vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak, 
s a szabadságnak nem egy osztályt különösen, hanem egész kedves nemzetemet közösen boldogító 
kifejlődése felől kétségbe nem esem, - s csak vetkezzünk ki az önzés lepléből, csak felejtkezzünk el 

arról, hogy egy mások lenyomásával privilegizált [kiváltságokkal rendelkező] osztálynak tagjai, 
hogy magyar nemesek és arisztokraták vagyunk, s […merem állítani]: az önkény vas járma alól 

menekedésre törekedő nemzetek között nincs s nem is volt egy is, mely azt nem óhajtotta s 
megnyerni teljes erővel nem iparkodott volna. Ellenben nincs s nem volt abszolutizmusra vágyó 
kormány, nincs vagy nem volt despota [önkényúr], ki a szabad sajtót véteknek ne kiáltotta s 

önkényének egész tehetségével elnyomni ne törekedett volna.” (Kossuth Lajos: Beszéd a 
sajtószabadság tárgyában Zemplén megye gyűlésén, 18307) 

a) A szövegben a 19. század két meghatározó eszmerendszerét fedezheti fel, melyek Kossuth Lajos 
egész munkásságára is a legjellemzőbbek voltak. Aláhúzással jelölje a megfelelőket! (Mindkét elem 
helyes megfejtése esetén adható 1 pont.) 

 konzervativizmus liberalizmus szocializmus nacionalizmus  

b) Melyik társadalmi csoportokat igyekszik a reformok mellé állítani a szerző? Húzza alá a 

szövegben a társadalmi csoportot jelölő két szót! (Mindkét elem helyes megfejtése esetén adható 1 
pont.) 

 Említsen két elemet, melyek a Kossuth által említett társadalmi csoportok kiváltságai voltak! 

c)   

d)   

e)  Milyen eszköze (intézménye) volt a Habsburg-uralomnak a reformkori Magyarországon a 

sajtószabadság megakadályozására? 

  

5 pont  
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8. A feladat a nácizmus és a sport kapcsolatára vonatkozik. 

Oldja meg az alábbi feladatokat a képi forrás és az ismeretei segítségével! Igazak vagy hamisak az 

állítások? Tegyen X jelet a táblázat megfelelő oszlopába! (Elemenként 1 pont.) 

 

A berlini olimpia (1936) távolugrás versenyszámának dobogós versenyzői8: 

 1. Jesse Owens  USA 8,06 m  

 2. Lutz Long Németország 7,87 m  

 3. Naoto Tadzsima Japán 7,74 m  

Állítások Igaz Hamis 

a) A berlini olimpia idején Adolf Hitler volt Németország 
köztársasági elnöke. 

  

b) A német versenyző náci köszöntéssel tiszteleg a 
dobogón. 

  

c) A modern kori olimpiai mozgalom szívesen vette a 
politikai nézetek megjelenését a sportversenyeken. 

  

d) Jesse Owens győzelmét a náci propaganda a fajelmélet 

igazolására használhatta fel. 
  

 

 

 
4 pont  
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9. A feladat a Horthy-korszak időszakához kapcsolódik. 

Oldja meg a feladatokat a szöveges forrás és az ismeretei segítségével! Az alábbi vers a korszak 

jellemző frázisait adja vissza. (Elemenként 1 pont.) 
 

„Égi törvény zúgja, bongja 

Ezredévünk szent jogát; 
Megüzenjük Trianonba: 

Eddig tűrtünk, - nem tovább! 
Ős földünkért, ős fajunkért 
Van még vérünk, van tüzünk, 

Ez az ország, ez az égbolt 
Ezer évig a miénk volt 

És miénk lesz – esküszünk! 

Lélekrontó árvaságban 

A remény is gyászba hal; 
Megmohácsolt bús hazádban 

Mire vársz még, rabmagyar? 
Itt a bú már dacra csordul, 
Kardélen jár s késhegyen, - 

Esküszónkat Trianonba 
Már az ég is zúgja-bongja 

S visszazeng rá: úgy legyen!” 
(Sajó Sándor: Trianoni dal, 1921?9) 

 

a) Emeljen ki aláhúzással egy olyan elemet (szószerkezetet), mely a korszak keresztény nemzeti 
ideológiájának a megjelenésére utal! 

b) Emeljen ki   bekarikázással  olyan szót vagy szószerkezetet, mely a fegyveres revízióra buzdít! 

Értelmezze a vers „megmohácsolt” kifejezését a következő kérdésekre adott válaszokkal!  

c) Milyen történelmi eseményt állít a vers párhuzamba Trianonnal?  

d) Hány év telt el a régi esemény és a trianoni béke aláírása között?  év. 

e) Milyen párhuzamokat érzékeltet a vers a múltbéli esemény és a trianoni béke között? Egy elemet 
említsen rövid magyarázattal!  

Pl.: „a bú már dacra fordul” = A katonai vereség kilátástalan helyzetet teremtett. 

  

  

Írjon két érvet, amelyek miatt a vers gondolatai végzetes politikai utat jelölnek ki. Válaszában egy bel- 
vagy külpolitikai, illetve egy emberiességi jogot érintő okot említsen! (Elemenként 1 pont.) 

f) politikai ok:   

g) emberiességi ok:  

 

7 pont 
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10. A feladat a hidegháború időszakához kapcsolódik. 

Mely elemek illeszthetők az 1960-70-es évek nyugati, illetve keleti világához? Írja a képek számát 

a táblázat megfelelő sorába! (Páronként 1 pont.) 
 

  
1: a berlini fal egyik oldala 2: a berlini fal másik oldala 

  
3: ember a világűrben 4: ember a Holdon 

  
5: autóreklám 6: autóreklám 
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7: család (címlapfotó) 8: család (címlapfotó)10 

 

 berlini fal világűr autó család 

A nyugati világra jellemző a) b) c) d) 

Kelet-Európára jellemző     

 

4 pont  
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11. A feladat a Kádár-korszak időszakához kapcsolódik. 

Egészítse ki a mondatokat a megadott helyes kifejezésekkel a forrás és az ismeretei alapján! 

(Elemenként 1 pont.)  

gazdasági, ideológiai, politikai; emelkedtek, stagnáltak (nem változtak), csökkentek; piaci alapú, 
tervutasításos, szabadpiaci; adósságspirálba, piaci válságba, túltermelési válságba 

 
A magyar fogyasztói árindex2, a bér és a jövedelem alakulása (1950=100%)11 

                                        
2 A fogyasztói árindex méri a lakosság által megvásárolt áruk, az igénybe vett szolgáltatások árának 
átlagos változását. Általában ezt tekintik az infláció mérőszámának. 

Fogyasztói árin-

dex 

 

Jövedelem 

 
Bér 
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a) A Kádár-korszak jövedelmeinek emelkedése elsősorban  döntés volt, 

mivel a magyar gazdaságnak nem volt ennek megfelelő növekedése. 

b) Az olajválság kirobbanásáig az árak  , mivel államilag 

rögzítettek voltak, hogy a társadalom elégedettségét megtartsák. 

c) A fogyasztói árindex növekedésének az oka az olajválság mellett a szocialista gazdaság merev, 

   jellege volt. 

d) Az 1979-ben meghozott „megszorító intézkedések” sem tudták megállítani a(z)   

 került gazdaság hanyatlását. 

4 pont 
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12. A feladat a munkaügyi ismeretekhez kapcsolódik. 

Válaszoljon a kérdésekre a bevallási nyomtatványon12 megjelölt elemekhez tartozó számjelek 
beírásával! Figyelem: nem minden információ illeszthető a táblázatba, egy cellába több számjel is 

írható! (Soronként 1 pont.) 

 

Meghatározás Számjel 

a) Magyarországon a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi 
személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok és jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságok részére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott azonosító. 

 

b) Igazolt jövedelem: szabadon (azaz az adók és járulékok levonása után) elkölthető 

pénzösszeg, melyet a magánszemély bankszámlájára vagy készpénzben havi 
rendszerességgel kap. 

 

c) Melyik adóforma meghatározására ismer rá a törvény bevezető soraiban? Írja a pontozott 

vonalra! 

„Magyarországon a magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való hozzájárulás 

alkotmányos kötelezettségének e törvény rendelkezései szerint tesznek eleget.” 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_Ad%C3%B3-_%C3%A9s_V%C3%A1mhivatal
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d) Egészítse ki a mondatot a megfelelő betűjelnek a pontozott vonalra való beírásával! 

Az adóazonosító jelről az állampolgár részére az adóhatóság állít ki igazolványt   

A) …a születése után, amint megkapta a nyilvántartótól a személyi 

adatokat. 

B) …az első munkaviszony létesítésekor, a munkáltató kezdeményezésére. 

C) …a tankötelezettsége megszűnése után az állampolgár köteles kiváltani. 
 

4 pont 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. A reformáció (rövid) 
14. Az első világháború hátországa (rövid) 
15. A magyarországi városfejlődés (hosszú) 

16. Magyarország a második világháborúban (hosszú) 

A lehetséges feladatkombinációk:  

 13. A reformáció; 16. Magyarország a második világháborúban  

14. Az első világháború; 15. Magyarországi városfejlődés  

Jelölje a választását X jellel! Csak ezekből választhat! 

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. 
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13. A feladat a reformáció időszakával kapcsolatos.  

Mutassa be a forrás és az ismeretei alapján Luther Márton tanításainak legfontosabb gondolatait! 
(rövid) 

 
„6. A pápa nem bocsáthat meg másként egyetlen vétket sem, csak azáltal, hogy azt Istentől 
megbocsátottnak jelenti ki és fogadja el.  

37. Aki csak igazi keresztyén, akár élő, akár halott, az részese Krisztus és az anyaszentegyház minden 
kincsének, s ezt Isten adta néki, búcsúcédula nélkül is. 

90. Ha az egyszerű híveknek aggályos érveit puszta hatalommal elnyomjuk és nem értelmes 
megválaszolással oldjuk fel, azzal az egyházat és a pápát ellenségeik előtt nevetségessé, a keresztyéneket 
pedig szerencsétlenné tesszük.” (Luther Márton 95 pontjából13) 

 

 

 

14. A feladat az első világháborúval kapcsolatos.  
Mutassa be a források és az ismeretei alapján, hogy a hátország kimerülése hogyan befolyásolta az 

első világháború menetét! (rövid) 

  
Berlini asszonyok élelmet keresnek  (1916) Háborúellenes plakát14 
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15. A feladat a középkori magyar városfejlődéssel kapcsolatos. 

Mutassa be a források és az ismeretei alapján a magyar városfejlődés jellemzőit a 12-15. 
században! (hosszú) 

„A királyi méltóságnak kormányzó fönsége annál éberebb gonddal munkálkodik alattvalóinak 
megmaradásán és nyugalmán, mentül inkább látja át azt, hogy a közboldogság saját gyarapodására 

és dicsőségére, a köznyomor pedig saját kárára és megalázására szolgál. […] Ez az oka, hogy 
miután országunk minden megyéjéből és kerületéből a követeket, és a királyi joghatóságunk alá 
tartozó városok, mezővárosok és szabad községek küldötteit összehívtuk, […] határoztuk és 

rendeltük, hogy némely városokat védfalakkal kell körülvenni, némely szabad községeket vagy 
mezővárosokat a városok rangjára kell emelni, némely, inkább visszaélésnek látszó szokásokat el 

kell törölni, másokat mérsékelni és megjavítani, némelyeket újonnan is megállapítani, mint alább 
következik.” (1405. évi törvénycikkek – Előbeszéd15) 

 

 
 

  
Bányajárat aknákkal Mezőváros rekonstruált ábrázolása 
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16. A feladat Magyarország második világháborúban való részvételével kapcsolatos. 

Mutassa be a források és az ismeretei alapján a magyar kiugrási kísérlet előzményeit, 
körülményeit! Válaszában térjen ki a sikertelen kiugrás következményeire is! (hosszú) 

„Ma már minden józanul gondolkodó előtt kétségtelen, hogy a Német Birodalom ezt a háborút 
elvesztette. A hazájuk sorsáért felelős kormányzatok le kell hogy vonják ennek következményeit, 
mert amint azt a nagy német államférfi, Bismarck mondotta: egy nép sem áldozhatja fel magát a 

szövetségi hűség oltárán… Elhatároztam, hogy a magyar nemzet becsületét megőrzöm a volt 
szövetségessel szemben is, midőn az a kilátásba helyezett megfelelő katonai segítség helyett a 

magyar nemzetet legnagyobb kincsétől, szabadságától, függetlenségétől akarja végleg megfosztani. 
Ezért közöltem a Német Birodalom itteni képviselőivel, hogy eddigi ellenfeleinkkel előzetes 
fegyverszünetet kötünk, s velük szemben minden ellenségeskedést beszüntetek. Bízva 

igazságérzetükben, velük egyetértésben kívánom a nemzet jövő életének folytonosságát és békés 
céljainak megvalósítását biztosítani.” (Horthy Miklós rádióbeszéde) 

  
Szálasi Ferenc átveszi a hatalmat Magyar és német katona a 

várban (1944. október 20.)16 
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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 3  

Az eseményeket alakító tényezők feltárása, 

kritikai és problémaközpontú gondolkodás 
6  

Vizsgapont 17  

 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001  

XXI. századi közoktatás  
(fejlesztés, koordináció) II. szakasz 

 

 

 

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 9  

Az eseményeket alakító tényezők feltárása, 

kritikai és problémaközpontú gondolkodás 
12  

Vizsgapont 33  
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Maximális 
pontszám 

Elért 
pontszám 

 

 
 

 
 
 

I. Egyszerű, 
rövid feladatok 

1. Görög-római istenek 4  

2. Hűbériség 2  

3. I. Károly és a rozgonyi csata 4  

4. Manufaktúra 4  

5. A Rákóczi-szabadságharc okai 4  

6. Szövetségi rendszerek 4  

7. Kossuth reformprogramja 5  

8. Berlini olimpia 4  

9. A Horthy-korszak ideológiája 7  

10. Életmód a hidegháború korában 
 

4  

11. A Kádár-korszak gazdasága 4  

12. A munkavállaló adózása 4  

I. Összesen 50  

 

II. Szöveges 
kifejtendő 
feladatok 

13. A középkori oktatás 18  

14. Az 1. világháború hátországa 18  

15. Középkori városfejlődésünk 32  

16. Magyarország a 2. világháborúban 32  

II. Összesen 50  

 Az írásbeli vizsgarész pontszáma: 100  

 

  
javító tanár 

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

  
 

 Az elért 

pontszám 
egész 

számra 

kerekítve 

 

A prog-
ramba 

beírt egész 

pontszám 

I. Egyszerű, rövid feladatok   

II. Szöveges kifejtendő feladatok   

 

   
javító tanár jegyző 

 
Dátum: ...................................... Dátum: ................................. 
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1
 Az 1. feladathoz tartozó képi források származási helye: Iuppiter: http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3 

mai_mitol%C3%B3gia#/media/File:Jupiter_Tonans.jpg; Juno: http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_ 
mitol%C3%B3gia#/media/File:Juno_sospita_pushkin.jpg; Diana: http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3 
mai_mitol%C3%B3gia#/media/File:Diane_de_Versailles_Leochares_2.jpg; Janus: http://hu.wikipedia.org/ 
wiki/Ianus#/media/File:Janus-Vatican.JPG 
2
 A 2. feladathoz tartozó forrás származási helye: Sz. Jónás Ilona: Középkori egyetemes történeti szöveg-

gyűjtemény Európa és Közel-Kelet IV-XV. század 1/2. kötet (Tankönyvkiadó Budapest, 1981) 526. oldal 

3
 A 3. feladathoz tartozó forrás származási helye: Száray Miklós: Történelem 9. (Nemzedékek Tudása Kk., 

2012) 199. oldal 

4
 A 4. feladathoz tartozó forrás származási helye: Játékkártya készítése manufaktúrában. Duhamel de 

Monceau metszete (1760, Encyclopédie des Arts et Métiers): http://www.wopc.co.uk/cards/ 
manufacture.html; A brassói céh behívótáblája, 1556.: http://mek.niif.hu/04600/04683/html/rmme0027.html 

5
 Az 5. feladathoz tartozó forrás származási helye: http://szkszhu.szksz.com/RakocziBrezanikialtvanya.pdf 

6
 A 6. feladathoz tartozó forrás származási helye: karikatúra: „Hark! Hark! The Dogs Do Bark!”  Rajzolta: 

Walter Emanuel. (Map Maker:  Johnson, Riddle & Co.Place / Date: London / 1914):  http://www.raremaps. 
com/gallery/enlarge/19907 

7
 A 7. feladathoz tartozó forrás származási helye: http://mek.oszk.hu/02200/02223/html/01.ht 

8
 A 8. feladathoz tartozó forrás származási helye: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1205572/Hitler-

shook-hands-black-1936-Olympic-hero-Jesse-Owens.html 

9
 A 9. feladathoz tartozó forrás származási helye: Sajó Sándor: Nem akarok gyáva csendet (Ménrót Kiadó 

Budapest, 2000) 99. oldal 

10
 A 10. feladathoz tartozó forrás származási helye: berlini fal: http://vilagszam.hu/hirimages/7380/bigkep/ 

big.jpg és http://natgeotv.com/hu/teglarol-teglara-igy-keszult-a-berlini-fal/galeriak/leereszkedik-a-
vasfuggony/2; Gagarin: http://wallpas.com/yuri-gagarin.html és Aldrin a Holdon: https://commons. 
wikimedia.org/wiki/File:Aldrin_Apollo_11_original.jpg; keleti autó: http://www.erdekesvilag.hu/a-keleti-
blokk-kozlekedeset-meghatarozo-tiz-autotipus/; nyugati autó: http://cdn.ultraswank.net/uploads/retro-car-ad-
8-1000x802.jpg; A Woman magazin egyik reklámfotója (1968): http://kitschandcurious.blogspot.hu/2011 
/09/woman-1968.html; A Családi Lap Évkönyv címlapja (1980): http://retronom.hu/node/25987 
11

 A 11. feladathoz tartozó táblázat alapja: Magyarország a XX. században I. kötet (Főszerk.: Kollega Tar-
soly István, Szekszárd, 1997) 238. oldal 

12
 A 12. feladathoz tartozó forrás származási helye: A NAV elektronikus formanyomtatványa: 

http://nav.gov.hu/nav/regiok/eszak_magyarorszag/eszakmagyarorszag/helyihirek/bevallas0508.html 

13
 A 13. feladathoz tartozó forrás származási helye: Történelem 9. (Mozaik Kiadó. Szeged, 2013) 272. oldal 

14
 A 14. feladathoz tartozó forrás származási helye: guberáló német asszonyok: http://img.welt.de/img/ 

geschichte/ crop129776393/5379567261-ci16x9-w780-aoriginal-h438-l0/The-poor-of-Berlin-rummaging-in-
refuse-heaps-Germany-c1914-c1918.jpg ; Bíró Mihály plakátja (1912): http://hnm.hu/sites/default/files/ 
styles/gallery_image_zoom/public/gallery/i._vilaghaborus_plakat_0.jpg?itok=N22D2jGt 

http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%20mai_mitol%C3%B3gia#/media/File:Jupiter_Tonans.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%20mai_mitol%C3%B3gia#/media/File:Jupiter_Tonans.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_%20mitol%C3%B3gia#/media/File:Juno_sospita_pushkin.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_%20mitol%C3%B3gia#/media/File:Juno_sospita_pushkin.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%20mai_mitol%C3%B3gia#/media/File:Diane_de_Versailles_Leochares_2.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%20mai_mitol%C3%B3gia#/media/File:Diane_de_Versailles_Leochares_2.jpg
http://hu.wikipedia.org/%20wiki/Ianus#/media/File:Janus-Vatican.JPG
http://hu.wikipedia.org/%20wiki/Ianus#/media/File:Janus-Vatican.JPG
http://www.wopc.co.uk/cards/%20manufacture.html
http://www.wopc.co.uk/cards/%20manufacture.html
http://szkszhu.szksz.com/RakocziBrezanikialtvanya.pdf
http://www.raremaps.com/gallery/browse/creator_id/2110
http://mek.oszk.hu/02200/02223/html/01.ht
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1205572/Hitler-shook-hands-black-1936-Olympic-hero-Jesse-Owens.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1205572/Hitler-shook-hands-black-1936-Olympic-hero-Jesse-Owens.html
http://vilagszam.hu/hirimages/7380/bigkep/%20big.jpg
http://vilagszam.hu/hirimages/7380/bigkep/%20big.jpg
http://natgeotv.com/hu/teglarol-teglara-igy-keszult-a-berlini-fal/galeriak/leereszkedik-a-vasfuggony/2
http://natgeotv.com/hu/teglarol-teglara-igy-keszult-a-berlini-fal/galeriak/leereszkedik-a-vasfuggony/2
http://wallpas.com/yuri-gagarin.html
http://www.erdekesvilag.hu/a-keleti-blokk-kozlekedeset-meghatarozo-tiz-autotipus/
http://www.erdekesvilag.hu/a-keleti-blokk-kozlekedeset-meghatarozo-tiz-autotipus/
http://cdn.ultraswank.net/uploads/retro-car-ad-8-1000x802.jpg
http://cdn.ultraswank.net/uploads/retro-car-ad-8-1000x802.jpg
http://kitschandcurious.blogspot.hu/2011%20/09/woman-1968.html
http://kitschandcurious.blogspot.hu/2011%20/09/woman-1968.html
http://retronom.hu/node/25987
http://nav.gov.hu/nav/regiok/eszak_magyarorszag/eszakmagyarorszag/helyihirek/bevallas0508.html
http://img.welt.de/img/
http://hnm.hu/sites/default/files/
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15

 A 15. feladathoz tartozó forrás származási helye: 1405-ös törvény bevezetője: http://www.1000ev.hu/ in-
dex.php?a=3&param=564;  bánya: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/ 
100_falu/Nagyborzsony/pages/images/011_gligauf_szerencse_fel_clip_image008.jpg; mezőváros: 
https://www.mozaweb.hu/mozaik3D/TOR/kozepkor/mezovaros/960.jpg  
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 A 16. feladathoz tartozó forrás származási helye: Horthy proklamációja: Száray Miklós – Kaposi József: 

Történelem IV. (Forrásközpontú történelem; Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, 2009) 146. oldal; Szálasi: 
http://mek.oszk.hu/01900/01906/html/cd9/kepek/tortenelem/to264li93118.jpg; magyar és német katona: 
http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/img/1_180a.jpg 

http://www.1000ev.hu/%20index.php?a=3&param=564
http://www.1000ev.hu/%20index.php?a=3&param=564
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/%20100_falu/Nagyborzsony/pages/images/011_gligauf_szerencse_fel_clip_image008.jpg
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/%20100_falu/Nagyborzsony/pages/images/011_gligauf_szerencse_fel_clip_image008.jpg
https://www.mozaweb.hu/mozaik3D/TOR/kozepkor/mezovaros/960.jpg
http://mek.oszk.hu/01900/01906/html/cd9/kepek/tortenelem/to264li93118.jpg

