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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), 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, 

 a válasz megszerkesztettsége, logikussága, nyelvhelyessége és helyesírása.  

 

Eredményes munkát kívánunk! 
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1. A feladat a kereszténység korai történetére vonatkozik. 

Oldja meg a feladatokat a forrás és az ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont, összesen 4 

pont.) 

 

„Mivel (…) minden egyes ember értelmének és akaratának meg kell adni azt a jogot, 
hogy saját döntése szerint foglalkozzon az isteni dolgokkal, már korábban arra 
buzdítottuk a keresztényeket, hogy saját szektájuk és vallásuk hitét őrizzék. (…) 
Amikor én, Constantinus Augustus, és én, Licinius Augustus, kedvező előjelektől 
kísérve Mediolanumba érkeztünk és mindent fontolóra vettünk, ami a köz hasznára 
és javára szolgál, (…) úgy döntöttünk, hogy (…) olyan rendeleteket bocsátunk ki, 
amik biztosítják az istenség iránti tiszteletet és imádást, azaz hogy megadjuk a 
keresztényeknek és mindenkinek azt a szabad választást, hogy azt a vallást kövesse, 
amelyiket akarja, úgyhogy bármelyik istenség vagy mennyei hatalom jóakarattal 
lehessen irántunk és mindenki iránt, aki hatalmunk alatt él.” (Részlet egy császári 

rendeletből) 

 
a) Melyik mai várost jelöli a szövegben szereplő Mediolanum, ahol kiadták a 

dokumentumot? 

 

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

 

b) Melyik évben adták ki a rendeletet? 

 

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

 

c) Mit biztosít a keresztényeknek a szöveg? Határozza meg egyetlen kifejezéssel! 

 

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

 

d) Mi a politikai jelentősége a római császárok szemszögéből a rendelkezésnek? 

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

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

 

4 pont  
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2. A feladat a középkori céhes iparra vonatkozik. 

Ítélje meg, hogy a forrás alátámasztja-e az állításokat. Ha nem, a táblázat megfelelő 

oszlopába tegyen „X” jelet, ha igen, akkor válaszoljon annak a pontnak a sorszámával, 

amelyik az állításra vonatkozik! (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 

 

„1. Ha valamely kereskedő, aki városunkban vagy a külvárosban tartózkodik, nem 
óhajt belépni céhünkbe, mi az illetőt, ha utazás közben bárhonnan elűzik, vagy 
bárhol megfosztják vagyonától, vagy párviadalra szólítják fel, semmiféle módon nem 
védelmezzük. 
2. Ha a céhen kívüliek közül bárki valamely élelmiszerkészletre vagy bármi 
hasonlóra alkuszik, és valamelyik a céhbeliek közül közbelép, csak az utóbbi 
vásárolhatja meg, tekintet nélkül arra, hogy a másik milyen árat ígért. Ha a céhbeliek 
valamelyike bármi olyan árura alkuszik, amely nem minősíthető élelmiszernek és 
értéke 5 nagy solidus [korabeli pénznem], vagy annál több, és valamely más 
ugyancsak céhbeli közbelép, akkor ez utóbbi is, amennyiben úgy kívánja, részt 
kérhet az üzletből és ha az alkut folytató elutasítja a közbelépőt, ez viszont a dékán 
[tizedszedő] előtt két céhbeli tanúval bizonyítani tudja, hogy amaz elutasította 
részvételét, akkor amaz két solidus pénzbírságot fizet. 
3. Midőn beköszönt az italozás ideje, a dékánok feladata értesíteni a káptalan 
[egyházi testület] tagjait, hogy a kijelölt napon vegyenek részt az italozásban, és 
előírni, hogy kilenc órakor békésen jelenjenek meg a maguk helyén, és közülük senki 
ne kezdjen civakodást régi vagy közelmúlt dolgokat hánytorgatva. 
4. Szabály az is, hogy ha valaki az italozásra valakit hoz magával: fiát, unokaöccsét 
vagy szolgáját, akkor mindegyik után 12 dénárt fizet. Ez alól a szabály alól kivesszük 
a mestereket. 
5. Ha az italozáson nem céhbeli jelenik meg és titokban iszik, de ivás közben tetten 
érik, akkor ő 5 nagy solidust fizet, vagy ott nyomban köteles belépni a céhbe. Ez alól 
kivesszük a klerikusokat [egyházi személyeket], a lovagokat és az idegen országbeli 
kereskedőket. 
8. Ha valaki bárkit ököllel vagy kenyérrel vagy kővel megüt, más fegyverhez ne 
forduljon, így két unciát [aranypénz mértékegysége] fizet. 
11. Ha valaki a harangszó után zajong vagy ugrál, fél unciát fizet. 
13. Ha valaki az első harangszó után nem jelenik meg káptalanjában, 12 dénárt fizet, 
aki pedig engedély nélkül távozik el, ha nem betegség kényszeríti, 12 dénárt fizet. 
14. Az ivás két napja alatt szóval vagy cselekedettel elkövetett mindennemű 
butaságért a dékán előtt kell felelni, nem pedig egyéb bíróság előtt. 
15. Szabály, hogy a bor és minden céhbeli szükséglet költségeit a céh vagyonából 
fedezik.” (Saint-Omer város céhszabályzata, XII. század) 

 
Állítás Válasz 

A céhszabályzat esélyegyenlőséget biztosít a céhtagok között. a) 

A céhtagok közösen viselik a felmerülő kiadások terheit. b) 

A céhbe való belépés előtt a leendő tagnak vizsgát kell tennie. c) 

A céh a tagjainak érdekvédelmet nyújt a céhbe be nem lépőkkel szemben. d) 

A szabályzat előírja, hogy a mester hány segédet alkalmazhat. e) 

A céhtagok jogilag nem egyenrangúak a mesterükkel. f) 

 

 3 pont  
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3. A feladat Hunyadi Mátyás külpolitikájára vonatkozik. 

Töltse ki az alábbi táblázatot a források és az ismeretei segítségével!   Tegyen X jelet a 

táblázatnak abba az oszlopába, amelyikre igaz az állítás! (Elemenként 1 pont.) 

 

 „Mátyás ezalatt tovább küszködött hazai ellenségeivel meg III. Frigyessel, akit 
hiába unszolt békére a pápa, ő két kézzel kapaszkodott magyar királyságába. A 
Felvidék nagy része még mindig Giskra cseh zsoldosainak kezében volt, ő is 
Frigyesnek hódolt [...] III. Frigyes 80 000 aranyat követelt és kapott a koronáért. 
Kikötötte azt is, hogy egyéb címei, rangjai mellett továbbra is magyar királynak 
nevezheti magát.” (Varga Domokos író: A mogyeriektől Mohácsig) 

 
 „...a szent koronát, amit néhai igen fenséges Erzsébet királynő a néhai jó 
emlékezetű László királlyal együtt császárunknak, az említett Frigyesnek megbízható 
kezébe átadott és ő azt eddig hűségesen megtartotta és megőrizte, nehogy idegen 
kézbe kerüljön, valamint Sopron városát a mondott Mátyás királynak [...] és az ő 
magyar királyságának kegyesen visszaadtuk. [...] 
 [...] elhatároztatott és végeztetett, hogy ha a magyar királyság megüresedik, 
mert az előbb mondott Mátyás király ágyékából nem származnak törvényes fiak 
vagy unokák mi [...] vagy fiunk [...] vagy, ha többet hagytunk hátra, közülük az 
egyik, akit az a királyság királyának kiválasztott, Magyarország ama királyságának 
élére állíttatnak, vagy állíttatik. [...]” (Részlet Hunyadi Mátyás és III. Frigyes 1463. évi 

bécsújhelyi egyezményéből). 

 

 

ÁLLÍTÁS 
MÁTYÁS-

RA IGAZ 

FRIGYES-

RE IGAZ 

MIND-

KETTŐRE 

IGAZ 

EGYIKRE 

SEM 

IGAZ 

a) 80 ezer aranyat kénytelen fizetni 

a koronáért cserébe. 
    

b) Magyar királynak nevezheti 

magát. 
    

c) A megállapodás előtt a magyar 

korona a birtokában volt. 
    

d) A fia lesz a következő magyar király. 

 
    

 

4 pont  
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4. A feladat a reformáció és az ellenreformáció időszakára vonatkozik. 

Oldja meg a feladatokat az ismeretei és a források segítségével! 

 

Helyezze el az alábbi válaszelemek sorszámait a táblázatban! Kategóriánként egy-egy 

válaszelem kimarad. (Elemenként 0,5 pont.) 

 

I.         1. Kálvin János     2. Luther Márton       3. Nikolaus Kopernikusz 

II.       1. egyedül a hit üdvözít („sola fide”)  2. keresztelkedés felnőtt fejjel 3. eleve elrendelés 

III.     1. „Ezért egyetlen fejedelem, gróf, nemes vagy más tekintélyes ember sem gya-
korolhat hatalmat ezen a földön; alá kell szállniuk, mert nem állanak meg 
Isten előtt.” 

           2. „A pápa nem bocsáthat meg egy vétket sem, legfeljebb kihirdeti és meg-
erősíti Isten bocsánatát […] Minden keresztény – ha őszinte bánata van – bú-
csúlevél nélkül is elnyeri büntetései és bűnei elengedését.” 

           3. „Mert [Isten] nem teremtette az embereket egyformáknak, hanem egyeseket 
örök életre rendelt, másokat örök kárhozatra […] Választottait elhívással és 
megigazulással jelöli meg az Úr.” 

 

 I. 

(Reformátor) 
II. 

(Fő tanítás) 
III. 

(Forrás) 

Evangélikus a) c) e) 

Református b) d) f) 

 

 

g)  Melyik évben indult el a reformáció? (1 pont.) 

 

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

4 pont  
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5. A feladat Erdély közigazgatási egységeire vonatkozik. 

Állapítsa meg az alábbi térkép tanulmányozása és az ismeretei segítségével, hogy melyik 

térképi színezés melyik erdélyi közigazgatási egységet jelöli, majd írja be a táblázatba! 

Segítségképpen egyet beírtunk. (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 

 

 
 

Térképi színezés Közigazgatási egység 

A legvilágosabb árnyalat Partium 

Világos árnyalat a) 

A sötétebb árnyalat b) 

A legsötétebb árnyalat c) 

 

3 pont  
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6. A feladat az ipari forradalmakra vonatkozik.  
Állapítsa meg, hogy az ipari forradalom melyik szakaszához kapcsolhatók az alábbi 

találmányok! Írja a táblázat megfelelő sorába a találmány sorszámát! (Elemenként 0,5 pont, 

összesen 3 pont.) 

 

SZAKASZ A TALÁLMÁNY SORSZÁMA 

Első ipari forradalom a)c) 

Második ipari forradalom d)f) 

 

1. 

 
2. 

 

3.  

4.  

5. 

 
6. 

 
 

g)  Nevezzen meg egy olyan feltalálót, aki a fenti találmányokhoz köthető! (1 pont.) 

 

……………………………………………………….. 

4 pont  
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7. A feladat a XVIII–XIX. századi jobbágykérdésre vonatkozik.  

Párosítsa a témához kötődő idézetekkel a hozzájuk kapcsolódó megállapításokat! Nem lehet 

minden betűjelet beírni a táblázatba. (Elemenként 1 pont.) 

 

Idézetek 

1.   „A falvakban és a mezővárosokban lakó nem nemesek a földesurak bérlőivé 
lesznek, a föld tulajdonosával szerződést kötnek, s ennek érdekében pénzben, 
terményben vagy robotmunkával fizetnek.” 
 

2.  „(…) írassék be mind a telki állomány, mind pedig az, hogy az igásrobotot két 
vagy négy igával kell-e teljesíteni, és az, hogy a kilencedet természetben vagy 
milyen egyenértékben kell leróni.” 
 

3.   „Azt akarjuk, hogy minden Parasztnak, szabad legyen maga kedve szerint, 
Földes Úrnak engedelme nélkül is házasodni, Tudományoknak és Mestersé-
geknek tanulására magát adni, s azokat akárhol gyakorolni.” 
 

4.   „A földbirtok-tulajdonnak a legfőbb és egyetlen bizonysága a mívelés, ki azt 
míveli, az mondhatja csak igazán övének. A föld tehát mienk, kik míveljük, 
következésképpen érte megváltási díjjal igazságosan nem tartozunk.” 
 

5.  „60 ezer robot egy esztendőben szint azon munkát viszi végbe, melyet 20 ezer 
napszámmal könnyen el lehetne végezni.” 

 

Megállapítások 

 

A) II. József jobbágyrendelete szerint a szabadon költözködő parasztok szakmát 

tanulhattak. 

B) Mária Terézia rendeletben maximálta a jobbágyi szolgáltatásokat, és rögzítette a 

majorsági, illetve az úrbéres földek arányát. 

C) Gróf Széchenyi István Hitel című munkájában bizonyította, hogy a robotmunka nem 

hatékony.  

D) Kölcsey Ferenc tervezete szerint a jobbágy a földesúrral kötött megállapodás alapján 

megválthatta az úrbéri szolgáltatásait. 

E) Táncsics Mihály a röpirataiban kárpótlás nélküli jobbágyfelszabadítást követelt. 

F) Kossuth Lajos a programjában megfogalmazza a földesúr és jobbágy közötti kapcsolat 

bérlői viszonnyá alakítását. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

a) b) c) d) e) 

 

5 pont  
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8. A feladat az első világháborúra vonatkozik.  

Egészítse ki a táblázat állításait a források és az ismeretei felhasználásával úgy, hogy meg-

feleljenek az igaz vagy hamis jelölésnek! (Elemenként 1 pont.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állítások Igaz Hamis 

a) A világháború során a frontvonalat lövészárok-rendszerek alkották, így 

a frontvonal alig mozdult meg, ezt nevezzük 

………………...háborúnak. 

X  

b) 1916-ban ………………. erődjénél és a Somme folyónál zajló 

harcokban közel egymillió katona esett áldozatul. 
X  

c) Az első világháborúban a tank új hadieszköz volt, ………………. 

találati pontosság jellemezte. 
 X 

d) Az elhúzódó háborúban felértékelődött a hadianyagot biztosító 

…………ország szerepe, ahol állami irányítással hadigazdálkodást  

     vezettek be. 

X  

e) A hadviselő országokban a létszükségleti cikkekből hiány alakult ki, így 

bevezették ezekre a termékekre a(z) …………rendszert. 
X  

 

5 pont  
 
 

 
Katonák a lövészárokban 

 
Nők a fegyvergyárban 

 
Az első tankok bevetés közben 

„Most már cédulára eszünk [...] 
Kenyeret csak cédulára kapunk a 
vendéglőben is, tehát akinek eszébe 
jut vendéglőbe menni, az vagy vi-
gyen magával kenyeret, vagy pedig 
kenyérjegyet. Az árak magasak.” 
(1916. február 7.) 
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9. A feladat Magyarország második világháború alatti történelmével kapcsolatos. 

Oldja meg a forrásokhoz kapcsolódó feladatokat! (Elemeként 1 pont.) 

„Az összes balkáni népek közül jelenleg a magyarok mutatják a legkevésbé kielégítő 
képet. Erre jellemző a mértéktelen önhittség, mely éles ellentétben áll saját népi 
létének értékével s azzal a teljesítménnyel, melyet mint szövetséges nemzet eddig 
teljesített. 
A jelenlegi magyarországi kormány, a zsidóság és a polgárság széles rétegei nem 
hisznek a tengelyhatalmak győzelmében és nem is kívánják azt. Abban remény-
kednek, hogy mind a németek, mind az oroszok egymás erőit annyira kimerítik, 
hogy gyakorlatilag az angolok, illetőleg az amerikaiak kerülnek ki győztesen a 
háborúból, anélkül, hogy nagyobb kockázatot kellene vállalniuk.” (Veesenmayer német 

követ jelentése 1944. március 19. után) 

 
„Ma minden józan eszű ember előtt nyilvánvaló, hogy Németország elvesztette a 
háborút. Minden kormánynak, amely felelős az ország sorsáért, le kell vonnia a 
konzekvenciákat ebből a tényből, amint azt a nagy német államférfi, Bismarck is 
megmondta: egyetlen nemzet sem köteles feláldozni magát szövetségesének 
oltárán.” (Horthy Miklós kormányzó beszéde 1944. október 15-én) 

 

 
 

a) Mi jellemezte a németek viszonyát a magyar kormány politikájához az első forrás alapján? 

Nevezze meg egyetlen kifejezéssel! 

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

b) A magyar politikai vezetés milyen, a háború menetét érintő elképzelésével magyarázza a 

német megszállást Veesenmayer? 

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

c) Milyen esemény történt a második forrás keletkezésének napján, amely hazánk háborús 

szövetségi politikáját érintette? 

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

d) Melyik politikai csoport hatalomátvétele történt meg 1944. október 15-e után 

Magyarországon? 

………………………………………………………………………………. 

 

Nevezzen meg két közös vonást a szöveges források tartalmában! 

e) ………………………………………………………………………………. 

f) ………………………………………………………………………………. 

 

g)  Karikázza be annak a hónapnak a sorszámát, amikor a fénykép készülhetett! 

 1. 1944. március   2. 1944. október  3. 1945. január 

 

7 pont  

Szovjet katonák Budapesten 
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10. A feladat a jelenkor népesedési folyamataira vonatkozik. 

Oldja meg a feladatot az adatok és az ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)  

 

 
 

 

a) Melyik földrész volt a legnépesebb a XX. század közepén? 

………………………………………………… 

 

b) Melyik földrész népessége növekszik majd a leglassabban 1950-ről 2050-re az 

előrejelzések szerint? 

………………………………………………… 

 

c) Melyik kontinensen várható a legnagyobb arányú népességnövekedés 1950-ről 2050-re? 

………………………………………………… 

 

d) Minek a következménye lett a népesség nagyobb arányú növekedése a XIX. században? 

Húzza alá a megfelelő gazdasági-társadalmi folyamatot! 

 

 1. a globalizáció   2. az ipari forradalom  3. az európai integráció  

 

e) Sorolja fel az adatok alapján azt a három kontinenst vagy kontinensrészt, amelyek a 

„harmadik világot”alkotják! 

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

 

 

5 pont  
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11. feladat: A feladat a magyarországi rendszerváltozásra vonatkozik. 

Válaszoljon az alábbi kérdésekre a források tanulmányozása és az ismeretei segítségével!  

 

„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; 

— 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 

 

a)  Milyen szókapcsolattal jellemzi a szöveg a rendszerváltozás folyamatát? (1 pont.) 

………………………………………………… 

b) Melyik az a szövegben megnevezett intézmény, amelyik a Nemzeti Kerekasztal 

tárgyalásainak eredményeképpen a rendszerváltozás során jött létre? (1 pont.) 

………………………………………………… 

 

Az 1990. évi választást az MDF nyerte. Nevezze meg két koalíciós partnerét! (Elemenként 0,5 

pont, összesen 1 pont.) 

c)  ………………………………………………… 

d) ………………………………………………… 

 

3 pont  
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12. feladat: A feladat a munkaügyi ismeretekre vonatkozik. 

Töltse ki az alábbi táblázatot a munkaadói és a munkavállalói kötelezettségekkel 

kapcsolatosan! Használja fel az alábbi kulcsszavakat, szókapcsolatokat! (Elemenként 0,5 

pont.) 

biztonságos munkavégzés – továbbképzés – személyesen – szakértelemmel – munkabér – 

szabadság. 

Nem elegendő a kulcsszavak beírása a táblázatba, egész mondattal kell válaszolni! 

 

A munkáltató köteles A munkavállaló köteles 

a)-c) 

 

 

 

 

 

 

 

d)-f) 

 

3 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 angol alkotmányos monarchia (rövid) 

14. Az antant (rövid) 

15. Károly Róbert gazdaságpolitikája (hosszú) 

16. Az ÁVH szerepe (hosszú) 

A lehetséges feladatkombinációk:  

 13. Az angol alkotmányos monarchia; 16. Az ÁVH szerepe  

14. Az antant; 15. Károly Róbert gazdaságpolitikája  

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 az angol alkotmányos monarchiához kapcsolódik. (rövid)  

Tárja fel az ismeretei és a forrás alapján a XVII-XVIII. századi angol alkotmányos mo-

narchia működésének az alapelveit! Térjen ki arra is, hogy a felvilágosodás milyen 

gondolatai jelennek meg az alkotmányos monarchia működésében. 

 

 

Az angol alkotmányos berendezkedés a XVIII. században 

 

14. A feladat az antantra vonatkozik. (rövid)  

Hogyan és milyen eszközökkel bővítette a szövetségi rendszerét az antant? Foglalja össze a 

forrás, a térkép és a Történelmi atlasz segítségével! Térjen ki arra, hogy milyen ellentéteket 

eredményezett ez az antanton belül az I. világháború során! 

„Az antanthatalmak és Románia együttműködési szerződése Románia hadba 
lépéséről 
1. cikkely: Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország és Oroszország a Román 
Királyság területét a jelenlegi határai között minden tekintetben garantálja. 
2. cikkely: Románia hadat üzen Ausztria-Magyarországnak és a jelen szerződés 
katonai egyezményében megállapított módon és feltételek szerint meg is indítja 
ellene a hadműveleteket. Románia a hadüzenettel egyidejűleg megszakítja minden 
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatát az antanthatalmak ellenségeivel. 
3. cikkely. Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország és Oroszország elismeri 
Románia jogát a 4. cikkelyben meghatározott, az Osztrák-Magyar Monarchiához 
tartozó területek bekebelezésére. [...] 
6. cikkely. Románia a béke előkészítésében, annak tárgyalásában, valamint azoknak a 
kérdéseknek a megvitatásában, amelyek a békekonferencia határozataival 
kapcsolatosak, ugyanolyan jogokat élvez, mint a többi szerződő fél.” (Együttműködési 

szerződés az antant és Románia között, 1916) 
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Az antant területi ígéretei az első világháború alatt 
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15. A feladat Magyarország XIV. századi gazdaságtörténetéhez kapcsolódik. (hosszú) 

Mutassa be a források és az ismeretei alapján Károly Róbertnek a nemesfémbányászat 

fellendítésére tett intézkedéseit! Tárja fel a reform bevezetésének szükségességét és a 

következményeit is! Utaljon Károly Róbert más gazdaságpolitikai intézkedéseire is! 

 

 „Mi, Károly, […] elrendeljük örökre szólóan, hogy ha a főpapok, szerzetesek és 
világi papok vagy a nemesek bármelyikének földjein és birtokain arany-, illetve 
ezüstbányát fognak találni, s amennyiben nem tagadják le azok létezését és nem 
tagadják meg a feltárásukat, akkor ugyanők örökre élvezzék örvendezve azon 
földjeik változatlan birtoklását, amelyeken ezek az arany- és ezüstbányák találhatók, 
sőt a földjükön talált arany-, illetve ezüstbányákból származó, a bányászok szokása 
szerint befolyó királyi jövedelmek harmadrészét is kapják meg teljességgel örök 
időkre. […]”  (Károly Róbert 1327. évi oklevele) 
 
 
„ […] elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden megyében, minden egyes kapu után, 
amelyen szénával vagy gabonával megrakott szekér képes befordulni vagy azon át 
kijönni […] kivévén a mi királyi és királynéi szolgáinkat […] nemkülönben a 
földesuraknak katonáskodó szervienseit [...] továbbá az egyházakat, városokat vagy 
másokat, akik nyilvánvaló kiváltságot, szabadságot élveznek […] kamaránknak 
tizennyolc dénárt a kamarák ispánjának a kezéhez kell szolgáltatni és fizetni.” 
(Károly Róbert 1342. évi oklevele) 

 

 
Károly Róbert jövedelmei 
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16. A feladat az ÁVH szerepére vonatkozik. (hosszú) 

Elemezze az államvédelmi szervek és a későbbi ÁVH szerepét a kommunista diktatúra 

kiépítésében, működtetésében! Válaszában arra is utaljon, hogy a rendszer miként avatkozott 

be az egyszerű emberek mindennapjaiba! 

 

    
 

 „Tiltakozó válaszomra mindannyian megrohantak, aztán újra kérdeztek, újra meg-
rohantak, végül letepertek, hogy a talpamat vegyék kezelésbe. Valamiképp leráztam 
őket, mire egy ötödik férfi segítségével, aki addig nézőként csak a fal mellett lapult, 
becsavartak a szőnyegbe. Egyikük a nyakamra térdelt, másikuk a hátamra telepedett, 
ketten pedig két lábamat feszítették a megsuhogtatott gumibot alá. Kétszer huszonöt 
csapás után kicsavartak a szőnyegből, és lökdösve, rugdosva meg tarkón ütésekkel 
arra késztettek, hogy körbeszaladjak a szobában. Közben üvöltve ismételték három 
kérdésüket. Ezalatt az ötödik kioldalgott, majd, mire társai ismét sort kerítettek rá, 
hogy belehengergessenek a szőnyegbe, az ötödik is visszatért egy púpozott leveska-
nál sóval. Összeharapott fogaimat bicskával feszítették szét, így tömték meg a számat 
sóval. Aztán újra kezdték a talpalást.” (Szász Béla: Minden kényszer nélkül) 

 
„A kihallgatások irányát, azt, hogy mire kell az egyes őrizeteseket  kihallgatni és ho-
gyan kell velük bánni, Péter Gábor és Szücs Ernő szabták meg. Elsősorban az életrajzi 
adatokból kellett kiindulni, másrészt a Péter és Szücs által összeállított kérdésekre 
kellett, hogy az őrizetesek válaszoljanak. Az életrajzi adatoknál főleg gyanús körül-
ményeket kellett keresni. Így múltbeli, esetleges rendőrségen tanúsított magatartásu-
kat, kapcsolataikat. Ezeknek az adatoknak az alapján Szücs Ernő összeállította a saját 
elképzelését az ügy állásáról egy tervezetbe, és azt is, hogy az őrizetesek által elmon-
dott bűncselekményeken kívül milyen más bűncselekményeket követhettek el és a 
további vizsgálatnak milyen irányban kell folynia. Ezenkívül naponta voltak eligazí-
tások, ritkán Péter Gábornál, leginkább Szücsnél, ahol valamennyi vizsgáló részt vett 
és konkrétan meghatározták, melyik őrizetest milyen kérdésre kell kihallgatni, mi-
lyen taktikával, és azt is, hogy az őrizetes véleményük szerint  milyen választ kell, 
hogy adjon a felvetett kérdésekre.” (Egy ÁVH-s ezredes elbeszélése, idézi: Kiszely Gábor) 
 
 „Június közepére már ott tartottunk, hogy a vallomások áttekinthetetlen tömege az 
egész ügyet teljesen összezavarta, a beismerések és visszavonások, igaz és valótlan 
vallomások, ellenőrzött és mesterségesen összehangolt vallomások az ügyet 
majdnem áttekinthetetlenné tették, már senki nem ismerte ki magát, és nem tudta, mi 
igaz és mi nem. Ekkor a párt felkérésére segítségünkre jöttek  a szovjet  tanácsadók 
Belkin altábornagy vezetésével.” (Egy ÁVH-s alezredes visszaemlékezése, idézi: Kiszely 

Gábor) 
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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  

Eseményeket alakító tényezők feltárása, 

kritikai és problémaközpontú gondolkodás 
6  

Vizsgapont 17  

 

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  

Eseményeket alakító tényezők feltárása, 

kritikai és problémaközpontú gondolkodás 
12  

Vizsgapont 33  
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Maximális 

pontszám 

Elért 

pontszá

m 
 

 

 

 

 
 

I. Egyszerű, 

rövid feladatok 

1. A korai kereszténység 4  

2. A középkori céhes ipar 3  

3. Hunyadi Mátyás külpolitikája 4  

4. A reformáció 4  

5. Erdély közigazgatási egységei 3  

6. Az ipari forradalmak 4  

7. A jobbágykérdés 5  

8. Az első világháború jellege 5  

9. Magyarország a II. világháború idején 7  

10. A jelenkor népesedési folyamatai 5  

11. A rendszerváltozás 3  

12. Munkaügyi ismeretek 3  

I. Összesen 50  

 

 

 
II. Szöveges 

kifejtendő 

feladatok 

13. Az angol alkotmányos monarchia 17  

14. Az antant 17  

15. Károly Róbert gazdaságpolitikája 33  

16. Az ÁVH szerepe 33  

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: ................................. 

 

 


