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Történelem – középszint

Javítási-értékelési útmutató

Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához
Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől eltérő színű tollal javítsa az alábbiak
szerint:
1. Jó válasz
 + műveleti vagy tartalmi elem megjelölése
2. Hiány(osság)
√¯¯
3. Nem tartozik szorosan a megoldáshoz
[ ]
4. Felesleges, értékelhetetlen rész (áthúzás)
/
5. Súlyos hiba, tartalmi tévedés (aláhúzás)
6. Értelmetlen szöveg, logikai problémák (aláhúzás)
7. Nyelvhelyesség (aláhúzás)
8. Durva helyesírási hiba (aláhúzás)
(Durva helyesírási hiba:
- a mássalhangzók időtartamának hibás jelölése,
- az összeolvadás, a hasonulás és a kiesés hibás írásmódja,
- kis- és nagy kezdőbetű tévesztése (pl. Római Birodalom, Széchenyi, napóleoni,
németországi),
- igekötős igék hibás egybe-, illetve különírása,
- a tagadószó egybeírása,
- az ly - j tévesztése.)
A feladatok alatt található téglalapok közül a bal oldaliban a feladatra adható maximális
pontszám van, a jobb oldali téglalapba kell beírni a tanuló által elért összes/teljes pontszámot.
A feladatok egyes részeinek megoldásáért járó részpontszámokat is írja a dolgozat(ok)ra!
Csak a megoldási útmutatóban megadott/megfogalmazott válaszelemeket fogadja el, és
az egyes feladatoknál feltüntetett pontozás szerint értékeljen! A megadott válaszelemektől eltérést
lehetővé tevő feladatokra, feladatelemekre (pl. indoklás) és feladattípusokra a részletes megoldási
útmutatóban külön utalás található.
I. A rövid feladatok javítása, értékelése
Értékelési alapelv, hogy a javítókulcsban szereplő válaszelemeket kell jó válaszként elfogadni.
Pontozás
Jó válasz/válaszelem:
Rossz válasz:
Hiányzó válasz:

0,5 vagy 1 pont (a megoldókulcsban feltüntetettek szerint)
0 pont
0 pont

Azokra a feladatelemekre lehet 0,5 pontot adni, amelyeket a javítókulcs külön is megjelöl.
A megoldókulcsban megadott pontszám egy-egy eleme tovább már nem bontható.
Az egyes feladatrészek pontjainak összesítése során kapott pontszámot nem kell kerekíteni, lehet pl.
3,5 pont.
A több válaszelemből álló feladatok pontozása:
 ha 2 pont adható és két válaszelemet vár el a feladat, akkor minden egyes hibátlan
válaszelemért 1-1 pont jár;
 ha 1 pont adható, és két válaszelemet vár el a feladat, akkor minden egyes hibátlan
válaszelemért 0,5-0,5 pont jár.
A nem zárt végű feladatoknál (az indoklásoknál, szövegértelmezéseknél stb.) minden olyan
megoldás elfogadható, amely tartalmilag megegyezik a megoldási útmutatóban szereplő válasszal.
(Ezért ezeknél a feladatoknál a megoldások ”pl.”-lal kezdődnek.)
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Azoknál a feladatoknál, ahol több válaszelem közül kell a jó megoldást kiválasztani (pl. igazhamis), az összes válaszelem aláhúzása, megjelölése esetén a válasz nem értékelhető. Ha egy feladat
meghatározza az elem(ek) számát, és a vizsgázó ennél többet ír, akkor a beírás sorrendjében kell
értékelni.
A megoldásokért az előírt maximális pontot meghaladó „jutalompont” nem adható.
Hibás vagy hiányzó válaszelemek miatt pontot levonni nem szabad.
A kerettantervekben szereplő személyek, topográfiai adatok és fogalmak csak pontos helyesírással
értékelhetők.
Az egyszerű, rövid feladatok összpontszámát a feladatlap utolsó oldalán az összesítő táblázat
megfelelő rovataiba be kell írni:
- ha ez az összpontszám egész szám, akkor az Összesen rovatba, majd megismételve az I.
Elért pontszám egész számra kerekítve rovatba is;
- ha ez az összpontszám törtszám, akkor az Összesen rovatba, majd a matematika szabályai
szerint egész számra kerekítve (pl. 23,5 pont kerekítve 24 pont) az I. Elért pontszám az
egész számra kerekítve rovatba.
A javítókulcstól csak különösen indokolt esetben lehet eltérni.
Az eltérések okát a javítónak külön szöveges magyarázattal kell indokolnia.
II. A szöveges feladatok javítása, értékelése
1. A feladatválasztás
Összesen két feladat értékelhető:
 egy, az egyetemes történelemre vonatkozó rövid feladat és
 egy, a magyar történelemre vonatkozó hosszú feladat.
A két feladatnak különböző korszakokra kell vonatkoznia.
A feladatok értékelése a tanulók hibás feladatválasztása esetén:
 Ha a tanuló helytelenül választott a korszakok, a feladattípus stb. vonatkozásában, akkor
azt a feladatát kell figyelmen kívül hagyni, amelyikben a kevesebb pontot érte el, így az
összpontszám kiszámításánál a legkisebb pontveszteség éri.
 Ha a tanuló kettőnél több feladatba is belekezd, de nem jelöli egyértelműen a választását,
akkor a legkisebb sorszámú megoldott feladattól indulva, a jó választás szabályai alapján
emelkedő számsorrendben kell a feladatokat értékelni: vagy 13. és 16., vagy 14. és 15.
2. A feladatok értékelése
A feladatok értékelésében a következő szempontok a meghatározók:
a) feladatmegértés,
b) a követelményeknek (kompetenciák, tartalmak, kifejtettség) való megfelelés.
A szöveges feladatok értékelése a javítókulcs felhasználásával történik, amely tartalmazza a
konkrét értékelési szempontokat és a műveleteket, valamint a hozzájuk rendelhető tartalmakat.
a) Útmutató a feladatmegértés pontozásához:
A feladatmegértés kapcsán a következő szempontokat kell figyelembe venni:
 A feladat (téma, korszak) azonosítása: a diák a megadott problémáról, témáról, korszakról íre?
 A tématartás, a lényeg kiemelése: lényegre törően, a feladatban felvetett problémára
koncentrál-e?
 Tartalmi mélység, kifejtettség: megállapításai és következtetései mennyire összetettek, illetve
relevánsak-e a probléma szempontjából?
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A műveleti sokszínűség és eredményesség: használja-e a megfelelő forrásokat, és tud-e
lényeges megállapítást, következtetést tenni?

A feladatok konkrét értékelésénél az első lépés annak eldöntése, hogy a feladatmegértésre adható
2 pontból elért-e a vizsgázó legalább 1 pontot, azaz van-e legalább egy jó megállapítása az adott
kérdésről. Ha nem, akkor a feladat összpontszáma csak 0 pont lehet. Amennyiben a feladatmegértése
megfelel az adott feladat értékelési útmutatójában feltüntetett elvárásoknak, és a forráshasználatra és az
eseményeket alakító tényezők feltárására adható pontok több mint felét megkapta a vizsgázó, 2 pontot
kap.
b) A tartalmi elemek pontozása
A javítókulcsban az egyes kompetenciák (pl. idő- és térbeli tájékozódás, ismeretszerzés, a
források használata stb.) alkalmazásához kapcsolódó műveleteket és a hozzájuk rendelhető tartalmi
elemeket az adott szempont kezdőbetűjével jelöltük:
Szempont

Jel

Ismeretszerzés, a források használata
Kommunikáció és a szaknyelv alkalmazása
Tájékozódás térben és időben
Az eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú
gondolkodás

F
K
T
E

Tartalmi elem
jelölése
F1., F2., F3. stb.
K1., K2., K3. stb.
T1., T2., T3. stb.
E1., E2., E3. stb.

Szoros összefüggés van az értékelési szempontok között, a műveletek csak a konkrét
tartalmakon keresztül értelmezhetők és értékelhetők. Az értékelési útmutató tartalmazza a műveleti
elemeket, de pontszám nem rendelődik hozzá. Egy tartalmi elem két részből tevődik össze: a
rögzítésből és a következtetésből/megállapításból.
Általános szabályként az egyes tartalmak pontozásakor az alábbiakat kell érvényesíteni:
Egy-egy szempontelemhez/kompetenciához egy vagy több tartalmi elem is tartozhat. A
tartalmi elemeknél szereplő példák (pl.) azt jelzik, hogy mely tartalmak fogadhatók el jó válaszként.
Természetesen a tartalmi válaszelemeknél – különösképpen a felsorolásoknál és a következtetéseknél
– másfajta jó kombináció is elfogadható, mint amit a javítókulcs tartalmaz! A javítókulcsban néhány
tartalmi elemnél a „vagy” szóval elválasztva több válaszlehetőség is szerepel, mindez nem zárja ki,
hogy más, jó tartalmi elemeket is elfogadjon az értékelő.
Az értékelés pontozása a rövid esszé esetében:
Pontozás
Feladatmegértés
2 pont
Tájékozódás térben és időben T (tér és idő)
2 pont
Kommunikáció, a szaknyelv
K1. (általános és konkrét
alkalmazása
fogalmak)
K2. (szerkesztettség, logikus felépítés,
4 pont
nyelvhelyesség,
helyesírás)
Ismeretszerzés, a források
F1. rögzítés (1 pont) + megállapítás (2 pont) 3 pont
használata
Eseményeket alakító
E1. rögzítés (1 pont) + megállapítás (2 pont)
tényezők feltárása,
E2. rögzítés (1 pont) + megállapítás (2 pont) 6 pont
kritikai
és
problémaközpontú
gondolkodás
Összesen
17 pont
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Az értékelés pontozása a hosszú esszé esetében:
Pontozás
Feladatmegértés
Tájékozódás térben és időben T1. (idő)
T2. (tér)
Kommunikáció, a szaknyelv K1. (általános fogalmak)
alkalmazása
K2. (konkrét fogalmak)
K3. (szerkesztettség, logikus felépítés,
nyelvhelyesség,
helyesírás
Ismeretszerzés, a források
F1. rögzítés (1 pont) + megállapítás (2 pont)
használata
F2. rögzítés (1 pont) + megállapítás (2 pont)
F3. rögzítés (1 pont) + megállapítás (2 pont)
Eseményeket alakító
F1. rögzítés (1 pont) + megállapítás (2 pont)
tényezők feltárása,
F2. rögzítés (1 pont) + megállapítás (2 pont)
F3. rögzítés (1 pont) + megállapítás (2 pont)
kritikai és
F4. rögzítés (1 pont) + megállapítás (2 pont)
problémaközpontú
gondolkodás
Összesen

2 pont
4 pont

6 pont

9 pont

12 pont

33 pont

A „Tartalmi elemek” (F1., F2., F3., K1., K2. stb.) pontozása
Pont akkor adható, ha a válasz helyes adatot tartalmaz, az elemzés hivatkozik a forrásokra
(szerzőre, szándékokra, körülményekre stb.), valamint jellemző, tipikus okot, következményt
fogalmaz meg, és/vagy említ az eseményekhez kapcsolódó történelmi személyisége(ke)t.
Nem adható pont, ha nincsenek adatok, összefüggések, vagy ha teljesen hibás megállapítások
vannak a megoldásban.
A javítás folyamán a javító tanár a jó válaszok/válaszelemek megjelölése () mellett jelzi azt is a sor
szélén, hogy mely szempont szerinti megoldáselemet értékelte: a szempont kezdőbetűje megszámozva
szerepel (pl. F1., F2., F3. vagy K1., K2. stb.).
Az esszékérdések esetében az egy rögzítésre és a hozzá kapcsolódó megállapításra összesen három
részpont adható. Ebből a megállapítás maximum kettő részpontot érhet, abban az esetben, ha a
megállapítás helyes, és lényegi kérdésre irányul. Egy részpont jár a megállapításért, ha a
megállapítás pontatlan, részleges, vagy nem a lényeges elemekre vonatkozik. 0 részpont jár, ha a
megállapítás hiányzik, vagy téves.
Az esszénél a következő jelöléseket alkalmazzuk (pl. E1 esetében):
 Ha az adott kompetenciához kapcsolódó rögzítés történik, de a megállapítás
hiányzik, vagy téves, a jelölés: E, és 1 részpont jár;
 Ha az adott kompetenciához kapcsolódó rögzítés és egy ahhoz kötődő pontatlan,
részleges megállapítás történik, a jelölés: E1, és 2 részpont jár;
 Ha az adott kompetenciához kapcsolódó rögzítés és egy ahhoz kötődő helyes,
lényegi elemre vonatkozó, összetett megállapítás történik, a jelölés : E1., és 3
részpont jár.1
A tartalmi elemeknél szereplő példák (pl.) azt jelzik, hogy mely tartalmak fogadhatók el jó válaszként.
Természetesen a tartalmi válaszelemeknél – különösképpen a felsorolásoknál és a következtetéseknél
– másfajta jó kombináció is elfogadható, mint amit a javítókulcs tartalmaz! A javítókulcsban néhány
tartalmi elemnél elválasztva több válaszlehetőség is szerepel (/), mindez nem zárja ki, hogy más, jó
tartalmi elemeket is elfogadjon az értékelő.

1

Az alkalmazott jelölések az OFI történelem tantárgyi munkacsoportjának ajánlásai, kísérleti jelleggel kerültek a
feladatsorba. A javítás végleges eljárását az OH tételkészítő bizottsága dolgozza ki.
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3. A szöveges feladatok terjedelme
Fontos szövegalkotási kompetencia, hogy a vizsgázó a gondolatait az előre meghatározott
terjedelem keretei között fejtse ki. Indokolt esetben a kipontozott helyen megkezdett gondolat a lap
üres helyein befejezhető, és az a válaszelem is értékelhető. Ez a rövid feladatoknál kb. 2-3 sort, a
hosszú feladatoknál kb. 4-5 sort jelent.
4. A szöveges feladatok értékelésének javasolt menete
1. Tanulmányozza át a feladatok javítókulcsait!
2. Tekintse át az értékelési szempontsor mintáját!
3. Ellenőrizze a vizsgázó feladatválasztásait!
4. Legalább kétszer olvassa el a tanuló dolgozatát!
5. A javítókulcs elemei szerint állapítsa meg az egyes szempontok szerint elért pontszámot!
6. Állapítsa meg az összpontszámot!
7. Számítsa ki a két esszéfeladatban elért összesített vizsgapontszámot, majd írja be a feladatlap
utolsó oldalán az összesítő táblázat megfelelő rovataiba!
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I. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK
1. Ókori vallások (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.)
a)
3.
b)
1.
c)
4.
d)
2.
e)
3.
2. Romanika, gótika (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.)
a) román b) gótikus
c) – h)

3
3

4

A 3-as szám bármelyik jelölése elfogadható!
3. Szent István egyházszervező munkája (Összesen 8 pont.)
a)-b)1000/1001-1038 (Elemenként 0,5 pont)
c) tized vagy dézsma
d)-e) 1., 18. (Elemenként 0,5 pont)
f) „(kivéve) azokat, akik a tüzet őrzik”
g) Akik megzavarják a mise rendjét.
h) Ha valaki megsérti a böjtöt.
i) a fiatalabbakat; indok: az idősebbek csak dorgálásban részesülnek, míg a fiatalabbak testi
fenyítésben (csak jó indoklással ellátott válaszért jár az 1 pont). Egyéb, szakmailag helyes válasz is
elfogadható.
j) püspök
k) 90 % (elemenként 0,5 pont)
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4. A nagy földrajzi felfedezések (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.)
a) (Fernando) Magellán
b) Bartolomeo Diaz
c) Kolumbusz Kristóf (az ábra alapján Kolombusz Kristóf is elfogadható)
d) Vasco de Gama vagy Vasco da Gama
Elfogadható a válasz a vezetéknévvel is!
e) spanyolok
f) portugálok
Az e)-f) válaszainak sorrendje mindegy.
5. Magyarország három részre szakadása
(Elemenként 0,5 pont.)
a) Szolnok:
1547-1566
b) Buda:
1526-1547
c) Nagyvárad: 1606-1664
d) Kanizsa: 1566-1606
e) 1526-1547 (0,5 pont)
f)-g) A törökök létszámbeli fölényével, a végvárrendszer kezdetlegességével, a csekély ellenállással, a
védelemhez szükséges pénz hiányával (Más, tartalmilag helyes válasz is elfogadható.) (Elemenként
0,5 pont.)
h) Egyre nagyobb idő telik el két számottevő területi gyarapodás között, vagy egy-egy időszak között
egyre kisebb területtel gyarapodott a Török Hódoltság. Más, tartalmilag helyes válasz is elfogadható.
(0,5 pont)
6. A XIX. század eszméi (Elemenként 0,5 pont, összesen 5 pont.)
Az eszmerendszer neve
A forrás betűjele
A meghatározás sorszáma
Konzervativizmus
a) D)
b) 1.
Liberalizmus
c) A)
d) 3.
Nacionalizmus
e) B)
f) 2.
Utópikus szocializmus
g) C)
h) 5.
Forradalmi szocializmus
i) E)
j) 4.
7. Áprilisi törvények (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.)
Állítások
1. A törvényhozó testület összehívásában bekövetkezett változásokat rögzíti.
2. A jobbágyfelszabadításról rendelkezik.
3. A végrehajtó hatalom terén bevezetett módosításról szól.
4. Meghatározza a választásra jogosultak körét.

A törvénycikk
betűjele
a) B)
b) D)
c) A)
d) C)

8. Az első világháborút megelőző szövetségi rendszerek (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.)
Állítás

Antant

a) Össznépességük lényegesen jelentősebb.

Központi
hatalmak

Egyik sem

X

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 fölénye
kibontakozik.

8 / 13

X
X
X

Történelem – középszint

Javítási-értékelési útmutató

9. Az ellenforradalmi rendszer politikai konszolidációja (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.)
a) szélsőséges (szélsőbal, szélsőjobb) vagy erőszakos. Elfogadható még a forrásszöveg első
mondatának idézése is („az állam és a társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatására
vagy megsemmisítésére… irányuló”).
b) a Tanácsköztársaság kommunista hatalomátvételére utal
c) Teleki Pál
10. Európai Unió (3 pont)
a) Európai Unió Tanácsa
b) Bizottság vagy Európai Bizottság
c) X
d) Gazdasági és Szociális Bizottság vagy Európai Parlament.
e) X
f) Bizottság vagy Európai Bizottság
11. A Kádár-korszak agrárpolitikája (Összesen 4 pont.)
a)-b) (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.)
Lehetséges válaszelemek:
– az állami beszolgáltatások eltörlése
– a felvásárlási árpolitika megváltoztatása
– a szerződéses munkavállalás bevezetése
– a szövetkezetek nagyobb önállósága, vagy a szövetkezetekben a vezetés megválasztásának
lehetősége
– a háztáji gazdálkodás engedélyezése
– szövetkezeti segítség a háztáji gazdálkodásban
c-d) (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.)
c) Gazdasági cél
Például:
– A parasztokat érdekeltté teszik a termelésben, ezáltal javulnak a terméseredmények.
– Ezek az agrárpolitikai intézkedések kevésbé jártak a mezőgazdasági termelés visszaesésével,
és így biztosították később a jó élelmiszer-ellátást.
– A Rákosi-korszakban elkezdett kollektivizálás befejezése volt a cél.
Más, hasonló jó válasz is elfogadható.
d) Politikai cél
Például:
– Az életszínvonal növelésével a lakosság bizalmának és támogatásának a megnyerése.
– A parasztság megnyerését szolgálták az intézkedések.
– Ezekkel az intézkedésekkel akarták a parasztsággal a rendszert elfogadtatni.
Más, hasonló jó válasz is elfogadható!
12. Munkavállalói és munkáltatói jogok, kötelezettségek (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.)
a) 4.
b) 1.
c) X
d) 5.
e) 2.
f) X
g) 7., 8., 9., 10. (Bármelyik elem elfogadható.)
h) 6.
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II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK
13. Kleiszthenész reformjai (rövid)
Műveletek és tartalmak
A vizsgázó bemutatja a Kleiszthenész-kori athéni demokrácia működési
rendszerét. A válasz a források felhasználásával lényegi összefüggésekre
Feladatmegértés
utal (pl. Athénban a legfőbb hatalom a népgyűlés kezébe került).
A vizsgázó a történelmi eseményeket térben és időben elhelyezi, és tesz
egy-egy helyes megállapítást az athéni demokrácia térbeli és időbeli
helyének jelentőségére vonatkozóan.
Tájékozódás
T.1. Rögzíti, hogy az athéni demokrácia rendszere a Kr.e. V. század
térben és időben
közepére teljesedett ki.
T.2. Rögzíti a téma valamely térbeli vonatkozását (pl. Athén az Attikaifélszigeten fekszik, vagy az ókori Hellász egyik jelentős polisza volt).
A vizsgázó helyesen használja a témához kapcsolódó általános, illetve
konkrét fogalmakat.
Kommunikáció, a
K.1. Szakszerűen használja az alábbi általános és konkrét történelmi
szaknyelv
fogalmakat: demokrácia, népgyűlés, esküdtbíróság, sztratégosz,
alkalmazása
cserépszavazás stb.
K.2. A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan felépített. A válasz
nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibát.

Pont
0–2
0

1

2

0–2

0

1

2

0-4
0

1

2

0

1

2

Ismeretszerzés, a
források
használata

A vizsgázó a válaszába beépíti a forrásokban található információkat, és
0–3
következtetéseket von le belőlük.
Rögzít
F.1. Rögzít egy lényeges tényt a forrás alapján (pl. Kleiszthenész Attikát
területi alapon, kerületekre osztotta fel), és ezzel kapcsolatban lényegi
1
megállapítást tesz (pl. a kerületi felosztás alapján válhattak a polgárok az 0
intézmények tagjaivá/az állampolgárok választhatók is voltak az állami Megállapít
tisztségekre/a végrehajtó hatalmat is az állampolgárok ellenőrizték).
0 1 2

Az eseményeket
alakító tényezők
feltárása, kritikai
és
problémaközpontú
gondolkodás

A vizsgázó igazolja, hogy az athéni demokrácia intézményrendszere
Kleiszthenész korában biztosította a polgárok részvételét az állam
működésében.
E.1. Rögzíti a népgyűlés jogait, és ezzel kapcsolatban lényegi
megállapítást tesz (pl. a legfőbb hatalom a népgyűlés kezébe került/a
népgyűlés fő feladata a törvényhozás volt/a hatalmi ágak szétválasztása a
demokrácia alapja/az athéni berendezkedés közvetlen demokrácia volt).
E.2. Rögzíti, hogy a népgyűlés munkájában minden athéni polgár részt
vehetett, és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. a területi
beosztás biztosította az athéni polgárok számára a közéletben való
közvetlen részvételt/a szabad polgárok közvetlen részvétele a döntésekben
biztosította az állam feletti ellenőrzés lehetőségét/ez csökkentette az
államhatalommal való visszaélés lehetőségét, így a zsarnokság
visszatérését).

0–6
Rögzít
0
1
Megállapít
0 1 2
Rögzít
0

1

Megállapít
0

1

2

Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, az eseményeket alakító tényezők)
pontozásánál is.
A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM
17

10 / 13

Történelem – középszint

Javítási-értékelési útmutató

14. A XIX. századi közlekedés változásai (rövid)
Műveletek és tartalmak
Pont
A vizsgázó bemutatja, hogy a XIX. században a közlekedés forradalma
0–2
miatt az emberi gondolkodásban és életmódban jelentős változások
következtek be. A válasz a források felhasználásával lényegi összefüggéFeladatmegértés
sekre utal (pl. a közlekedés fejlődése az áruk és az emberek gyors és 0 1 2
tömeges mobilizálását eredményezte).
A vizsgázó a történelmi eseményeket térben és időben elhelyezi, és tesz
egy-egy helyes megállapítást az ipari forradalmak térbeli és időbeli
0–2
helyének jelentőségére vonatkozóan.
T.1. Rögzíti, hogy az ipari forradalom kezdete a 18. század utolsó
harmada, az ipari forradalom második hulláma pedig a 19. század utolsó
Tájékozódás
harmadától kezdődött.
térben és időben
T.2. Rögzíti, hogy az első ipari forradalom Angliából indult, az ipari 0 1 2
forradalom második hullámának fő centrumai az Amerikai Egyesült
Államok, a Német Császárság és Anglia.

Kommunikáció, a
szaknyelv
alkalmazása

Ismeretszerzés, a
források
használata

Az eseményeket
alakító tényezők
feltárása, kritikai
és
problémaközpont
ú gondolkodás

A vizsgázó helyesen használja a témához kapcsolódó általános, illetve
konkrét fogalmakat.
K.1. Szakszerűen használja az alábbi általános és konkrét történelmi
fogalmakat: gazdaság, ipar, közlekedés, ipari forradalom, vasút stb.
K.2. A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan felépített. A válasz nem
tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibát.

0–4
0

1

2

0

1

2

A vizsgázó a válaszába beépíti a forrásokban található információkat, és
következtetéseket von le belőlük.
0–3
F.1. Rögzít egy lényeges tényt a források alapján (pl. ismerteti az első és a
második ipari forradalom meghatározó közlekedési találmányait), és ezzel
kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. a XIX. század folyamán a
találmányok hatására lecsökkent az utazási idő/felgyorsult a személyRögzít
és/vagy áruszállítás/fejlődött a városi infrastruktúra), vagy
Rögzíti az ipari forradalom első hullámának jellegzetes közlekedési
1
eszközeit (pl. gőzhajó, gőzmozdony), és ezzel kapcsolatban lényegi 0
megállapítást tesz (pl. a szárazföldi és a vízi közlekedés is gyorsabbá
vált), vagy
Rögzíti, hogy a második hullám új közlekedési formája a gépjármű (pl. Megállapít
benzin- és dízelüzemű motor, személy- és tehergépkocsik, földalatti vasút,
villamos), és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. a
gépjárművek szabadabb mozgást biztosítottak a kötött pályás eszközökhöz 0 1 2
képest).
A vizsgázó feltárja a közlekedés változásának okait, és vizsgálja azok
hatásait.
E.1. Rögzíti a közlekedésben bekövetkezett változások okait, az új
energiaforrások megjelenését, és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást
tesz (pl. alapja az ipari forradalmak kibontakozása volt/a 19-20. század
fordulójára kialakultak a mai közlekedés legjellemzőbb formái/a
közlekedés minden színtérre [szárazföldi, légi, vízi, közút, vasút, városi
stb.] kiterjedt/a világot most már teljes egészében feltárta az ember/a
környezetszennyezés új problémaként jelentkezett).
E.2. Rögzíti, hogy a gyorsabb közlekedési eszközök megjelenésével
csökkent az utazási idő, és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást tesz
(pl. megnőtt az áruk és a munkaerő mobilizációja/szélesebb lett [megnőtt]
a munkaerő- és árupiac/a világ „kitágult”/új ismeretek, információk
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Rögzít
0
1
Megállapít
0

1

2

Rögzít
0

1

Megállapít
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jutottak el az emberekhez).

0 1 2
Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, az eseményeket alakító tényezők)
pontozásánál is.
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15. Hunyadi Mátyás gazdaságpolitikája (hosszú)
Műveletek és tartalmak
A vizsgázó bemutatja, hogyan újította meg Hunyadi Mátyás az
államháztartást. A válasz a források felhasználásával lényegi
Feladatmegértés
összefüggésekre utal (pl. az adók, vámok beszedésével kapcsolatos
változtatások az uralkodói jövedelem emelkedését eredményezték).
A vizsgázó a történelmi eseményeket térben és időben elhelyezi, és tesz
egy-egy helyes megállapítást a Mátyás-korabeli Magyarország térbeli és
időbeli helyének jelentőségére vonatkozóan.
Tájékozódás
T.1. Rögzíti, hogy Hunyadi Mátyás 1458-1490 között uralkodott.
térben és időben
T.2. Rögzíti a téma valamely térbeli vonatkozását (pl. utal arra, hogy
Mátyás jövedelmei európai viszonylatban is kiemelkedőek voltak, utal a
bányák elhelyezkedésre, megnevezi a szászok egy kiváltságos területét,
említi a visegrádi királyi udvart).
A vizsgázó helyesen használja a témához kapcsolódó általános, illetve
konkrét fogalmakat.
Kommunikáció, a K.1. Szakszerűen használja az alábbi általános történelmi fogalmakat:
állam, adó, gazdaság, bevétel, kiadás stb.
szaknyelv
K.2. Használja a témához tartozó konkrét szakkifejezéseket (pl. füstpénz,
alkalmazása
harmincad, rendkívüli hadiadó, regálé stb.).
K.3. A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan felépített. A válasz nem
tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibát.
A vizsgázó a válaszába beépíti a forrásokban található információkat, és
következtetéseket von le belőlük.
F.1. Rögzít egy lényeges tényt az első szöveges forrás alapján (pl. a
koronavám beszedése uralkodói monopólium volt, a koronavám fizetése
alól csak a nemesek kaptak mentességet), és ezzel kapcsolatban lényegi
megállapítást tesz (pl.
a koronavám a harmincadvámot váltotta fel, a korábban adott mentességek
megszűntek, ezzel az uralkodó jövedelemre tett szert a kereskedelemből).
F.2. Rögzít egy lényeges tényt a második szöveges forrás alapján (pl. a
Ismeretszerzés, a
kapuadót felváltotta a füstpénz), és ezzel kapcsolatban
források
lényegi megállapítást tesz (pl. a korábbi mentességek megszűntek, a
használata
füstpénzt háztartásonként szedték).

Az
eseményeket
alakító tényezők
feltárása, kritikai
és problémaközpontú

Pont
0–2
0

1

2

0–4
0

1

2

0

1

2

0–6
0

1

2

0

1

2

0

1

2

0–9
Rögzít
0
1
Megállapít
0 1 2
Rögzít
0
1
Megállapít
0 1 2

F.3. Rögzít egy lényeges tényt a diagram alapján (pl. Mátyás
Rögzít
legjelentősebb jövedelme a rendkívüli hadiadó volt, a jövedelmek nagy
része regáléjövedelem volt), és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást
1
tesz (pl. a rendkívüli hadiadót a törökök elleni védekezésre hivatkozva 0
szedte be, a rendkívüli hadiadót időnként évente kétszer is beszedte, a
királyi birtokokról származó jövedelem nem volt jelentős, a Megállapít
regáléjövedelmeken belül csökkent a bányászathoz/pénzveréshez
kapcsolódó jövedelmek aránya).
0 1 2
A vizsgázó feltárja Mátyás gazdaságpolitikai intézkedéseinek
0–12
mozgatórugóit, és vizsgálja azok hatását.
E.1. Rögzíti az uralkodói bevételek növekedését, és ezzel kapcsolatban
Rögzít
lényegi megállapítást tesz (pl. Luxemburgi Zsigmond korához képest az
0
1
uralkodói bevételek több mint kétszeresükre/háromszorosukra nőttek,
Megállapít
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amihez hozzájárult a népesség növekedése/az árutermelés növekedése, a
bevételek növelése tette lehetővé az uralkodói hatalom megerősítését).
E.2. Rögzíti a kiadások növekedését, és ezzel kapcsolatban lényegi
megállapítást tesz (pl. Mátyás jelentős összegeket fordított a
zsoldosseregre/a hadjárataira/az udvartartására).

0

1

2

Rögzít
0
1
Megállapít
0 1 2

E.3. Rögzíti a jobbágyok adóterheinek növekedését, és ezzel kapcsolatban
Rögzít
lényegi megállapítást tesz (pl. ez változás a korábbi időszakokhoz képest,
a rendkívüli hadiadót az országgyűlés szavazta meg), vagy rögzíti, hogy a
1
jövedelmeket a kincstartó kezelte, és ezzel kapcsolatban lényegi 0
megállapítást tesz (pl. Mátyás a bárói méltóságnak számító főkincstartói
tisztséget megszüntette, köznemesi/nem nemesi származású kincstartókat Megállapít
nevezett ki, a kincstartó kinevezésénél a szakértelem/az uralkodóhoz való
0 1 2
hűség számított).
E.4. Önálló ismereteivel, helyes megállapításaival kiegészíti és
Rögzít
alátámasztja az elemzését.
0
1
Megállapít
0 1 2
Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, az eseményeket alakító tényezők)
pontozásánál is.
A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM
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16. Az 1989. évi magyarországi rendszerváltozás (hosszú)

Feladatmegértés

Tájékozódás
térben és időben

Kommunikáció, a
szaknyelv
alkalmazása

Ismeretszerzés, a
források
használata

Műveletek és tartalmak
A vizsgázó bemutatja a rendszerváltozás hatására az állam működésében
bekövetkezett változásokat. A válasz a források felhasználásával lényegi
összefüggésekre utal (pl. a rendszerváltás utáni jogállamban jogi garanciák
biztosítják az államhatalom ellenőrzését és az emberi jogok érvényesülését).
A vizsgázó a történelmi eseményeket térben és időben elhelyezi, és tesz
egy-egy helyes megállapítást Magyarország és a rendszerváltozás térbeli
és időbeli helyének jelentőségére vonatkozóan.

Pont
0–2
0

2

0–4

T.1. Rögzít valamely, a rendszerváltozással kapcsolatos eseményt (pl.
1989: Nagy Imre és társainak újratemetése, a harmadik Magyar Köztársaság 0
kikiáltása,1990: szabad országgyűlési és önkormányzati választások, 1991:
a szovjet csapatok kivonása Magyarországról).
T.2. Rögzíti a téma valamely térbeli vonatkozását (pl. utal arra, hogy
Magyarország a keleti blokkba/a szocialista országok közé tartozott/a
Varsói Szerződés felbontásában nagy szerepe volt).
A vizsgázó helyesen használja a témához kapcsolódó általános, illetve
konkrét fogalmakat.
K.1. Szakszerűen használja az alábbi általános fogalmakat: államforma,
államszervezet, választások stb.
K.2. Használja a témához tartozó konkrét szakkifejezéseket (pl. állampolgári
jogok, köztársaság, jogállam, többpártrendszer stb.).
K.3. A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan felépített. A válasz nem
tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibát.
A vizsgázó a válaszába beépíti a forrásokban található információkat, és
következtetéseket von le belőlük.
F.1. Rögzít egy lényeges tényt a forrás alapján (pl. 1989 októberében
kikiáltották a III. köztársaságot, majd Göncz Árpádot választották
köztársasági elnökké), és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást tesz
(pl. a köztársasági elnök megválasztásával biztosították a demokratikus
átmenet lehetőségét).
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1
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0–6
0

1

2

0

1

2

0

1

2

0–9
Rögzít
0
1
Megállapít
0 1 2
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F.2. Rögzíti pl., hogy az MSZMP és az EKA képviselői
Rögzít
megállapodtak a békés átmenet alapvető törvényeiről, és ezzel 0
1
kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. ez volt az első lépés a Megállapít
pártállami
diktatúra
felszámolásában/megteremtette
a
többpárti
0 1 2
parlamentáris kormányzás alapjait).
F.3. Rögzíti pl., hogy az 1989-es Alkotmány széles körben biztosítja a
Rögzít
szabadságjogokat (pl. véleménynyilvánítás, a magánlakás sérthetetlensége,
1
választójog), és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. ez 0
megteremti a demokrácia alapjait/helyreállítja az emberi és polgári jogokat Megállapít
Magyarországon).
0 1 2
A vizsgázó feltárja a rendszerváltozás fő jellemzőit, a jogállam, a
hatalommegosztás, az államforma jellegzetességeit, és lényegi
0–12
összefüggésekre utal.
E.1. Rögzíti, hogy a rendszerváltás következményeként a szovjet csapatok
Rögzít
elhagyták hazánk területét, és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást
0
1
tesz (pl. Magyarország ezzel visszanyerte teljes szuverenitását/vége szakadt
Megállapít
a szovjet típusú pártállami modellnek).
0 1 2
E.2. Rögzíti, hogy Magyarország parlamentáris kormányzati rendszerben
Rögzít
működik, és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. a 0
1
legfontosabb politikai tisztségeket és közhivatalokat választás útján töltik Megállapít
be/a magyar parlamentáris rendszerben csak a törvényhozást választják
közvetlenül/a parlamentben többséget szerzett párt vagy pártok alakíthatnak
0 1 2
kormányt/koalíciós kormányzás váltotta fel az addigi egypártrendszert).

E.3. Rögzíti, hogy a rendszerváltás Magyarországon békés keretek között
Rögzít
zajlott le, és ezzel kapcsolatban lényegi megállapítást tesz (pl. ezért a 0
1
rendszerváltás kompromisszumokkal zajlott le/a gazdasági-társadalmi Megállapít
konfliktusait teljesen nem tudta megszüntetni).
0 1 2
E.4. Önálló ismereteivel, helyes megállapításaival kiegészíti és
Rögzít
alátámasztja az elemzését.
0
1
Megállapít
0 1 2
Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, az eseményeket alakító tényezők)
pontozásánál is.
A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM
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