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1. A feladat az ókor kulturális életével kapcsolatos. (K/4)
Párosítsa  a  képekhez  a  fogalmakat  és  az  építmények  nevét!  (Elemenként  0,5  pont)  Írja  a
táblázatba a fogalmak betűjelét, illetve az építmények sorszámát!

FOGALMAK
A)  A  legnagyobb  ókori,  római  szórakoztató  központ.  Gladiátor-  és  állatviadalok,  valamint
sporttevékenységek színhelye.
B) Rendszerint domboldalra épített félkör alakú, lépcsőzetesen emelkedő padsorokból álló épület.
C)  A  szüzességet  fogadott  papi  rend  tagjai  e  helyen  őrizték  a  szent  lángot,  a  szerződéseket,  a
hagyatékot.
D)  A  Római  Birodalom  határvonalán  kiépített  védelmi  rendszer,  amely  a  nehezen  védhető  vagy
támadásnak leginkább kitett helyeken fal- és őrtoronyrendszert is jelentett.
E) Az a pilléreken nyugvó, boltívekkel összekötött, föld feletti rendszer, amelynek enyhe
lejtése biztosította a forrásokból összegyűjtött víz folyamatos áramlását.

AZ ÉPÍTMÉNYEK NEVEI
1. Vesta-templom; 2. színház; 3. Colosseum; 4. vízvezeték; 5. limes

Képek Építmények Fogalmak

a)

b)

c)

d)
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2. A feladat a hellenizmus kulturális emlékeivel kapcsolatos. (K/3)
Azonosítsa  a  képeket  a  megfelelő  információkkal!  Írja  a  képek  betűjelét  a  szövegek  melletti
négyszögbe! (Elemenként 1 pont.)

a) A rhodosziak – miután Kr.e. 305-ben győztek a makedón király felett – hálából fogadalmi
ajándékot állítottak istenüknek, Héliosznak a kikötő bejáratánál. A mintegy 35 méter magas
szobor a „rhodoszi Kolosszus” néven vonult be a történelembe.

b) A  szoborcsoport  mitikus  jelenetet  örökít  meg:  Laokoón  történetét.  A  hellenisztikus  kor
mozgalmassága jól megfigyelhető a művön.

c) Az alexandriai világítótorony az ókor hét csodája közé tartozott, Pharosz szigetén emelték a
Kr. e. III. században, s csak a Kr. u. XIV. században dőlt romba.
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3. A feladat a görög mitológiával kapcsolatos. (K/4)
Döntse el a forráshoz kapcsolódó állításokról, hogy igazak vagy hamisak! (Elemenként 1 pont.)
Választását X jellel jelölje!

„Amikor  Zeusz  felnőtt,  Métiszhez,  Ókeanosz  leányához  fordult  segítségért.  Métisz  olyan  varázsitalt
adott Kronosznak, amitől Kronosz kihányta a követ s nyomában a lenyelt gyermekeit is. Zeusz pedig
velük együtt háborút indított Kronosz és a titánok ellen. Már tíz éve folyt a küzdelem, amikor Gé azt
jósolta Zeusznak, hogy megnyeri a háborút, ha szövetkezik azokkal, akik a Tartaroszban sínylődnek.
Zeusz megölte hát a Küklopszok mellett őrködő Kampét, és szabadon bocsátotta őket. A küklopszok
hálából Zeusznak ajándékozták a mennydörgést meg a villámokat és a mennykövet, Plutónak sisakot
adtak, Poszeidónnak pedig szigonyt. Mindezekkel felfegyverkezve le is győzték a titánok egymást váltó
generációit,  bezárták őket a Tartaroszba és a százkezűeket rendelték őrizetükre.  Ők hárman pedig
megosztoztak a hatalmon: Zeusz az égbolt ura lett, Poszeidón a tengeré, Plutón a Hádészé.”

(Apollodórosz: Mitológia)

Állítás Igaz Hamis

a) Plutó sisakot adott Zeusznak.

b) Kronosztól kapott varázsitallal győzte le Poszeidon Zeuszt.

c) Plutó és Poszeidon segítségével győzte le Zeusz a titánokat.

d) A mennydörgés és a villámok Zeusz tulajdonai.

4. A feladat a kereszténység főbb tanításaihoz kapcsolódik. (K/3)
Melyik bibliai  személy neve hiányzik az alábbi idézetekből? A nevet írja a táblázatba,  a név
mellé írja oda, hogy az idézet az Ó- vagy az Újszövetséghez köthető! (Elemenként 0,5 pont.)

a) „______________ még mindig lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elment a
főpaphoz, s arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogy ha talál ott
embereket,  férfiakat  vagy  nőket,  akik  ezt  a  tanítást  követik,  megkötözve  Jeruzsálembe
hurcolhassa őket. Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség
vette körül.”

b)  „Én vagyok az út,  az igazság és az élet – válaszolta ______________ – Senki sem juthat el az
Atyához,  csak  általam.  Ha  engem  ismernétek,  Atyámat  is  ismernétek,  de  mostantól  fogva
ismeritek és láttátok.”

c)  „Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek Urának, Izráel csapatai
Istenének  a  nevében  megyek  ellened,  akit  te  kicsúfoltál.  […]  Belenyúlt  ______________  a
tarisznyájába,  kivett  belőle  egy követ,  a  parittyájával  elröpítette,  és  úgy homlokon találta  a
filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant.”

Név Ószövetség vagy Újszövetség

a)

b)

c)
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5. A feladat az athéni demokrácia intézményrendszerével kapcsolatos. (K/4)
Jelölje  meg  az  ábra  tanulmányozását  követően  az  alábbi  állításokról,  igazak  vagy  hamisak!
(Elemenként 1 pont.)

Állítás Igaz Hamis

a) A  demokrácia  létrejöttét  követően  az  athéni  állam  legnagyobb  hatalommal
rendelkező testülete az Areioszpagosz volt.

b)  A  sztratégoszt  (hadvezért)  azért  választották,  mert  a  hadvezetéshez
szakértelemre volt szükség.

c) Az ötszázak tanácsának tagjait közvetlenül az ekklésia választotta.

d) A tisztségek többségét sorsolták, hogy minden athéni polgárnak legyen esélye
hivatalt viselni.
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6. A feladat Aquincum római kori történetével kapcsolatos. (K/3)
Párosítsa  a  képeket  a  megfelelő  meghatározásokkal!  Írja  a  képek  betűjelét  a  szöveg  alatti
táblázatba! (Nem tud minden képet megfeleltetni.) (Elemenként 1 pont.)

a) Az itteni egyenetlenebb éghajlat időjárási adottságai különleges fűtési rendszert hívtak életre.  A
légfűtés,  amit  padló-,  esetleg  falfűtésként  alakítottak  ki,  általában  minden  lakó-  és  középületben
megtalálható volt. Padlófűtés esetén a járófelületet sűrűn elhelyezett, körülbelül 60 centiméter magas
kőoszlopok tartották, melyek között a felmelegített levegő keringett.

b) A katonaváros déli határán nagyobb amfiteátrum romjait tárták fel, mely a római birodalom északi
tartományainak  egyik  legnagyobb  emléke.  13000  ember  befogadására  alkalmas  építmény.  Falai
kőlapokkal burkolt öntött falak. Alaprajza nem egészen elliptikus, kissé mandula alakú, és nemcsak
hossz-, hanem rövidebb kereszttengelyében is kapui voltak.

c)  Aquincum  építményei  közül  jelentős  az  aquaduct,  mely  a  Római-fürdőtől  a  katonaváros
amphitheatrumáig vezetett. A nagy római vízvezetékekhez hasonló, egyszerű, tömör pilléreken nyugvó
árkádsor a Római-fürdő forrásvizét szállította a polgár- és katonaváros köz-, illetve magánfürdőibe.

Szöveg Kép

a)

b)

c)
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7. A feladat az ókori Róma történelmére vonatkozik. (K/3)
Válassza ki a következő felsorolásból a megfelelő évszázadot, és írja a térképvázlatok betűjele
mellé!  Ezután nevezzen meg három olyan provinciát,  amely a c  térképvázlat  korszakában a
birodalomhoz tartozott! Használja a történelmi atlaszt is! (Elemenként 0,5 pont.)

Időszakok: Kr. e. XI. sz.; Kr. e. X. sz.; Kr. e. VIII. sz.; Kr. e. II. sz.; Kr. u. II. sz.; Kr. u. VI. sz.
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8. A feladat az ókori görög történelemre vonatkozik. (K/3)
Írja a pontozott vonalra a felsorolt válaszlehetőségek közül a megfelelőt!  (Egy elemet nem tud
társítani.) (Elemenként 0,5 pont.)

népgyűlés – cserépszavazás – szenátus – Athén – rabszolgák – sztratégoszok – sorsolás

a) __________________________________________
b) __________________________________________
c) __________________________________________
d) __________________________________________
e) __________________________________________
f) __________________________________________

9. A feladat a római köztársaság történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Töltse ki a forrásszöveg segítségével az alábbi folyamatábrát! Válassza ki a hiányzó négy elemet
a felsorolt hat közül, és számukat írja a megfelelő mezőbe!  Egy elemet csak egyszer használjon!
(Elemenként 1 pont.)

„A gazdagok szerezték ugyanis meg a nagy részét a földnek. Ha a közelükben egy szegény embernek
volt egy kis birtoka, azt részben pénzen, részben erőszakkal megszerezték, s így szétdarabolt kicsiny
földek  helyett  nagy  birtokon  gazdálkodtak.  A  földművelésre  és  állataik  őrzésére  rabszolgákat
vásároltak,  mert  attól  tartottak,  hogy  a  szabad  embereket  elvonja  majd  a  katonai  szolgálat  a
földműveléstől.  Ennek következtében az  előkelők rendkívüli  módon meggazdagodtak,  a  rabszolgák
száma  is  gyarapodott.  Itália  szabad népessége  azonban fogyott  és  tönkrement,  hiszen szegénység,
súlyos  adók  és  örökös  hadviselés  sújtotta  őket.  Akiknek  nem  kellett  katonáskodniuk,  azok  is
tétlenségre  voltak  kárhoztatva,  mert  a  föld  a  gazdagok  kezében  volt,  s  azt  szabadok  helyett
rabszolgákkal műveltették.” 

(Appianosz: Római történelem)
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10. A feladat a nagy világvallásokra vonatkozik. (K/2)
Ossza két csoportra a felsorolt vallásokat, és írja be a fogalmakat a táblázatba! (Elemenként 0,5
pont.) 

brahmanizmus; iszlám; buddhizmus; kereszténység

Politeizmus Monoteizmus

11. A feladat a Nyugatrómai Birodalom bukásával és a népvándorlással kapcsolatos. (K/3)
Karikázza be a megfelelő válasz számát a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Orestes fővezér a hadsereg élére állt, kivonult Rómából, hogy az ellenség ellen induljon; megérkezett
Ravennába,  és  ott-tartózkodása alatt  fiát,  Augustulust,  császárrá  tette.  Nepos,  amint  erről  értesült,
Dalmáciába menekült, és ott trónfosztottan meghalt.
Miután  Orestes  a  fiát,  Augustulust,  Ravennában  a  császári  trónra  emelte,  a  rugius  törzsből  való
Odoaker,  a  torcilingusok  királya,  scirus,  herulus  és  egyéb  törzsekből  toborzott  segédcsapataival
elfoglalta Itáliát,  megölette  Orestest;  a  fiát,  Augustulust  megfosztotta a tróntól,  és mindössze azzal
büntette, hogy a campaniai Lucullus-kastélyba száműzte.
Így a Nyugatrómai Birodalom, amelynek első császára Octavianus Augustus volt a Város alapításának
709.  évében,  ezzel  az Augustulusszal  elpusztult,  az addigi  császárok uralkodásának ötszázhúsz éve
után. Ezentúl a gótok királyai uralkodtak Rómán és Itálián.” 

(Iordanes: Getica)

a) Mi lett Augustulus sorsa?
1. Odoaker megölette; 2. száműzték Ravennából
3. császárrá koronázták Rómában; 4. Dalmáciába menekült, ahol trónfosztottan meghalt

b) Melyik eseménnyel téveszti össze Iordanes Octavianus hatalomra kerülésének évét?
1. az actiumi csatával; 2. Caesar halálával
3. a pharszaloszi csatával; 4. Jézus születésével
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c) Ki volt Orestes?
1. római hadvezér; 2. Hannibál fővezére
3. keleti-gót király; 4. az utolsó római császár

12. A feladat az ókori Kelet vallásaihoz, kultúrájához kapcsolódik. (K/4)
Azonosítsa az egyes területekhez,  civilizációkhoz köthető képeket!  Írja  be  a  képek  betűjelét  a
táblázat megfelelő mezőibe! Egy mező üresen marad. (Elemenként 1 pont.)

Terület/Civilizáció Kép

India

Kína

Palesztina/Izrael-Judea

Egyiptom

Mezopotámia
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13. A feladat az ókor vallásaira vonatkozik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.)
a) Válassza ki a felsorolásból a képekhez tartozó neveket, és írja számjelüket a képek alá! (Egy
számot beírtunk. Két név kimarad!)

1. Menkauré fáraó Hathor istennővel és egy felső-egyiptomi kerületet megszemélyesítő nőalakkal
2. Buddha; 3. Jézus Krisztus; 4. Mózes; 5. Pál apostol; 6. Zeusz

b) Írja a vonalra annak a képnek a betűjelét, amely a monoteista valláshoz tartozik! ____________

c) Írja az odaillő képek betűjelét a térképen jelzett mezőkbe! (Egy elemet csak egy helyre írjon! Két
mező kimarad.)
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14. A feladat Pannónia római kori történetével kapcsolatos. (K/4)
Párosítsa  a  leírásokat  a  megfelelő  képekkel!  Írja  a  képek  sorszámát  a  táblázatba!  Egy  kép
kimarad. (Elemenként 1 pont.)

Leírások:
A) Az Itáliát az Északi-tengerrel összekötő kereskedelmi út Pannónián vezetett keresztül. Az út 5 méter
széles, jól ledöngölt, kavicsból és nagyobb kövekből készült töltésen futott. Az utak felső rétegében a
kavicsot habarcsos kötőanyaggal tették szilárdabbá, tetejét bazaltlapokkal burkolták.

B) A  szent  kerület  a  Borostyán út  felé  nyitott  oszlopcsarnokon át  volt  megközelíthető,  ahonnan a
hatalmas  előcsarnokba  léphettek  a  hívek.  Innen  monumentális  gránitoszlopok  között  juthattak  az
oszlopcsarnokokkal  keretezett,  mészkőlapokkal  burkolt  udvarra,  amelynek  fő  helyén,  egy  magas
pódiumon állt Ízisz istennő központi szentélye.

C) Az aquaduct – Aquincum egyik jelentős építménye – a Római-fürdőtől a katonavárosig vezetett. A
nagy római  vízvezetékekhez  hasonló,  tömör  pilléreken nyugvó árkádsor  a  Római-fürdő forrásvizét
szállította a polgár- és katonaváros köz-, illetve magánfürdőibe.

D) A különleges fűtési rendszer egyik része a suspensura, a kis oszlopkákra helyezett padló, amely alatt
a  meleg  levegő  keringett.  A  padló  magassága  változó  volt,  annak  függvényében,  hogy  az  épületet
mennyire kellett kifűteni.
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15. A feladat az athéni demokrácia intézményeivel kapcsolatos. (K/4)
Írja be a lenti táblázatba a Kr. e. V. századi Athén politikai intézményeire vonatkozó hiányzó
adatokat! A táblázatban az ábrán megtalálható fogalmak közül négynek, és a rájuk vonatkozó két-két
állítás betűjelének kell szerepelnie. (Soronként egy elem már szerepel a táblázatban.) Egy betűjelet csak
egy helyre írhat. (Elemenként 0,5 pont.)

„[Periklész] a színházi pénzekkel, a törvényszéki napidíjakkal, s a más címeken fizetett összegekkel és
közsegélyekkel megnyerte magának a népet, és felhasználta az Areioszpagosz tanácsa ellen, amelynek
ő maga nem volt tagja, mivel sorsolással soha nem választották meg arkhónná. […] Periklész, mihelyt
biztonsággal támaszkodhatott a népre,  letörte a tanács hatalmát […].  Ezenfelül Kimónt mint Spárta
barátját és a nép ellenségét, osztrakiszmosszal száműzette […].”  (Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok.
Periklész.)

Állítások:
A) Eredetileg akkor alkalmazták, ha gyanú merült fel valaki ellen, hogy egyeduralomra tör.
B) A lakókörzetenként kiállított katonai alakulatok élén álló tisztségviselő.
C) Tagjai napidíjban részesültek, és felesküdtek az igazságos ítélethozatalra.
D) Periklész összesen több mint tíz éven keresztül töltötte be ezt a tisztséget.
E) Minden 20. életévét betöltött, polgárjoggal rendelkező athéni férfi tagja volt.
F) A demokrácia virágkorában ez a testület gyakorolta a legfőbb hatalmat.
G) Az Areioszpagosz háttérbe szorítása után megnőtt a szerepe a bíráskodásban.
H) A Kr. e. V. században többször is visszaéltek vele, és a politikai ellenfelek eltávolítására használták.

Fogalom: A két állítás betűjele:

a) A,

b) népgyűlés

c) C,

d) D,
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16. A feladat az ókori Róma történetével kapcsolatos. (K/4)
Oldja  meg  a  feladatokat  a  köztársaság  kori  Rómára  vonatkozó  források  és  ismeretei
segítségével! (Elemenként 1 pont.)

A) „Hárman barátságot kötöttek és azt esküvel is megpecsételték, majd az állam ügyeit mind maguk
intézték.” (Cassius Dio)

B)  „Galliát  meghódító  hadjárataiban  […]  éppen  olyan  jó  katonának  és  elismerten  tehetséges
hadvezérnek bizonyult, akár kora legnagyobb hadvezérei.” (Plutarkhosz)

C)  „[…]  bevonult  Rómába,  felszólította  a  senatorokat,  hogy  a  haza  nevében  segítsék  meg,  majd
megtámadta Pompeius legerősebb csapatait, […] átkelt Macedoniába, és ott négy hónapig tartó ostrom
után a pharsalosi csatában végleges győzelmet aratott.” (Suetonius)

D)  „A  személyes  biztonság  megőrzésére  a  legjobb  eszköznek  a  nép  rokonszenvét  tartotta.  Ezért
ünnepségekkel és ingyengabona-osztással […] a nép kegyét kereste. Katonái részére pedig új telepes
városokat alapított.” (Plutarkhosz)

a) A fenti forrásrészletek egy történelmi személyiség pályafutásának fontos állomásait jelenítik
meg. Nevezze meg ezt a személyt!
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Melyik fogalmat írja körül az A) jelű forrás? __________________________________________

c) Mi volt az a Marius nevéhez köthető, hadsereget érintő reform, amely elősegítette, hogy a
hadvezérek fontos szerepet töltsenek be a politikai életben?
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Hogyan folytatódik az alábbi mondat? Karikázza be a helyes folytatás sorszámát!
A hadvezérek versengése a Kr. e. I. században…

1. a köztársasági rend megszilárdulását idézte elő.
2. polgárháborús helyzetet teremtett.
3. hozzájárult a Római Birodalom kettészakadásához.
4. a Nyugat-római Birodalom bukásához vezetett.

17. A feladat a világvallásokhoz kapcsolódik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.)
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a) Melyik valláshoz kötődik a kép?
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezze meg a festmény közepén található személyt!
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Hogyan nevezzük a középső alak körül elhelyezkedő személyeket?
_____________________________________________________________________________________________________________________

18. A feladat az ókori Kelet történetéhez kapcsolódik. (K/3)
Az  ókori  Kelet  kultúrtörténetének  melyik  alakjához  kapcsolódnak  a  képek?  Válassza  ki  a
felsorolásból, és írja a képek mellé a hozzájuk kapcsolódó egy-egy (valós vagy mitikus) személy
nevét! (Elemenként 1 pont.)

Személyek: Hammurapi; Mózes; Salamon; Xerxész; Konfucius; Buddha; 
I. Dareiosz; Jézus; Kheopsz; Dávid; Noé; Ádám
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19. A feladat a római köztársaság válságához kapcsolódik. (K/4)
Párosítsa a római történelem alakjait a rájuk vonatkozó forrásokkal! Írja be a forrás után a
megfelelő nevet! A felsoroltak közül válasszon! Két név felesleges. (Elemenként 1 pont.)

Nevek: Antonius; Caius Gracchus; Marius; Pompeius; Spartacus; Sulla

a)
„A  meggyilkolt  polgárok  rabszolgái  közül  tízezer  fiatal,  erőteljes  embert  felszabadított,  római
polgárjoggal ajándékozta meg őket. Azért tette ezt, hogy legyen a nép között tízezer ember, aki minden
parancsát  vakon  teljesíti.  Ugyanez  a  szándék  vezérelte  őt  akkor,  amikor  az  ő  zászlói  alatt  harcolt
huszonhárom  legio  között  egész  Itáliában  az  egyes  városok  határában  lévő,  elkobzott  földeket
szétosztotta.”

A dictator neve: __________________________________________

b)
„Számos törvényjavaslatot terjesztett elő, hogy a népnek kedvezzen, a senatust pedig gyengítse. Ilyen
volt  pl.  telepítési  törvénye,  amely  az  állami  földet  a  szegényeknek  juttatta.  A  szövetségesekre
vonatkozó  törvénye  Itália  lakóit  a  római  polgárokkal  egyenlő  jogokkal  ruházta  fel.  De  a  senatus
hatalmát leginkább azzal nyirbálta meg, hogy a törvényszéki eljárást szabályozta. Addig csak a senatus
tagjai  ítélkeztek peres ügyekben.  Ezért  tartott  tőlük a  nép,  meg a  lovagrend.  Ő háromszáz lovagot
választott a háromszáz senátori bíró mellé.”

A néptribunus neve: __________________________________________

c)
„Miután mégis elnyerte a consulságot, katonákat toborzott, de nem az ősi szokás szerint a vagyonos
osztályból,  hanem  mindenkit  felvett,  akinek  kedve  volt,  sok  teljesen  vagyontalant  is.  Egyesek
véleménye szerint a népszerűséget hajhászta ezzel. Ugyanis ez a társadalmi osztály tette őt híresé és
naggyá.  A  hatalomra törő  embernek éppen a  legszegényebbek jöttek kapóra,  mert  hiszen ezeknek
nincsen gondjuk jószágukra, mivel semmivel sem rendelkeznek, és mindent becsületesnek tartanak,
ami hasznot hoz nekik.”

A consul neve: __________________________________________

d)
„Végül a rómaiak két consult két légióval küldtek ellene. […] Hosszú ideig tartott és hevesen dúlt a harc,
hiszen több tízezer egyaránt elszánt ember vívta. […] Egy lándzsától combján megsérült, térdre esett,
de  pajzsát  maga előtt  tartva  tovább harcolt  az  ellene törőkkel.  […]  Az élve  elfogottakat  Crassus  a
Capuából Rómába vezető út teljes hosszában keresztre feszíttette.”

A csatában vesztes fél seregének vezetője: __________________________________________
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20. A feladat az ókori görög művészethez kapcsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a képek és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

a)  Az  alábbi  képen  egy  istenszobor  rekonstrukcióját  látja.  Az  eredeti  szobor  aranyból  és
elefántcsontból  készült,  az  ókori  világ  egyik  csodájaként  is  számon  tartják.  Melyik  görög  istent
ábrázolja?

__________________________________________

b) Ott, ahol az eredeti szobor állt, a fenti isten tiszteletére egy össz-görög, sajátos vallásos eseményre
került sor szabályos időközönként. Mi a helyszín neve?

__________________________________________

c)  Az eredeti  szobor alkotója a klasszikus kor leghíresebb szobrásza volt,  a  Kr.  e.  V.  században élt.
Jelentősebb művei közé tartoznak Pallasz Athénéről készült szobrai. Ki ő?

__________________________________________

d)  Az említett  alkotó két Athéné-szobra az alábbi rekonstrukción látható épületegyüttes része volt.
Melyik városban állt egykor ez az épületegyüttes?

__________________________________________
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21. A feladat az ókori kultúrával kapcsolatos. (K/3)
Nevezze meg azokat a városokat, amelyekre a leírások vonatkoznak! Írja a városok neve mellé a
hozzájuk tartozó rekonstrukciós kép vagy térképvázlat betűjelét!  Egy kép kimarad. (Elemenként
0,5 pont.)

a) Az Eufrátesz partján fekvő település több birodalomnak is fővárosa volt az ókorban. Fénykorát a Kr.
e. VI. században élte, amikor nevezetes építményei közé tartozott a kettős falrendszer, a függőkertekkel
körülvett uralkodói palota, a központban magasodó templom és a hatalmas kapuhoz vezető felvonulási
út. Lépcsős toronyépülete a Bibliából is ismert.
A város neve: ____________________________ A kép / térképvázlat betűjele: ______________

b) A Kr. e. X. században vált politikai és vallási központtá. Ekkor épült templomát a Kr. e. VI. században
elpusztították,  majd  a  perzsa  uralom  idején  újjáépítették.  Később  római  uralom  alá  került,  és  a
kereszténység születésének helyszíne lett.
A város neve: ____________________________ A kép / térképvázlat betűjele: ______________

c)  A Nagy  Sándor  által  alapított,  pontos  mérnöki  tervek  szerint  épült  város  a  hellenisztikus  világ
kulturális  központja  volt.  Nevezetessége  közé  tartozott  a  „múzsák  szentélyének”  nevezett
épületegyüttes, ahol nagyjából félmillió eredeti kéziratos művet őriztek.
A város neve: ____________________________ A kép / térképvázlat betűjele: ______________
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22. A feladat az ókorban született vallásokkal kapcsolatos. (K/3)
Melyik  személyhez köthetők az alábbi  idézetek?  Válassza ki  a  felsorolásból!  Írja  a  megfelelő
személy nevét az idézetek alá! Két név kimarad. (Elemenként 1 pont.)

Személyek: Mózes; Dávid; Buddha; Jézus Krisztus; Noé

a)  „Miután negyven nap és negyven éjjel  böjtölt,  végül  megéhezett.  Odajött  hozzá a kísértő és  ezt
mondta neki: »Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek legyenek kenyérré«. De ő ezt válaszolta:
»Írva van: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik«.”

__________________________________________
b)  „Férfikorom elején, síró és jajveszékelő szüleim akarata ellenére, hajamat és szakállamat lenyírva,
sárga ruhát öltve, otthonomból az otthontalanságba távoztam. Remete lettem, s az igaz üdvöt keresve,
[…] a páratlan, legmagasabb rendű nyugalom ösvényét kutatva, egyik helyről a másikra vándoroltam
[…].  A boldogságon és a szenvedésen túllépve, az egykori vidámság és bánat megsemmisítése után
elértem a szenvedés nélküli, boldogság nélküli, egykedvű és tiszta emlékezést.”

__________________________________________
c) „Hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez. És megjelenék néki az Úr angyala
tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor
meg nem emésztetik  vala,  […]  és  szólítá  őt  Isten a  csipkebokorból,  mondván:  […]  Én vagyok  a  te
atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene.”

__________________________________________

23. A feladat a népvándorlással és a Nyugatrómai Birodalom bukásával kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

A)  „Orestes  fővezér  a  hadsereg  élére  állt,  kivonult  Rómából,  hogy  az  ellenség  ellen  induljon;
megérkezett  Ravennába,  és  ott-tartózkodása  alatt  fiát,  Augustulust  császárrá  tette.  […]  A  rugius
[germán]  törzsből  való  Odoaker  […]  segédcsapataival  elfoglalta  Itáliát,  megölette  Orestest,  fiát,
Augustulust megfosztotta a tróntól. […] Ezentúl a gótok királyai uralkodtak Rómán és Itálián.”

(Jordanes)
B)  „A törvényhozó nem adhatja azok kezébe a fegyvert, akik nem az ő törvényei között születtek és
nevelkedtek. Csak vakmerő nézheti tétlenül, anélkül, hogy a félelem átjárná, hogy egy saját törvényei
szerint élő nagy létszámú fiatalság a saját országában háborús gyakorlatokat hajt végre.” (Synesius)
C)  „Nincsenek kijelölt  lakóhelyeik,  nincs otthonuk,  […]  hanem megállás  nélkül  kóborolnak,  mintha
megállás nélkül menekülnének valaki elől. […] Ennek a népnek minden tagja éjjel-nappal lóháton intézi
az adásvételt, így eszik és iszik, és az állat keskeny nyakára dőlve alszik.” (Ammianus Marcellinus)
D)  „Ostromolják  Rómát,  a  polgárok  életét  arannyal  váltják  meg,  s  miután  kifosztották  őket,  újból
bekerítik,  hogy  vagyonuk  után  életüket  is  elveszítsék.  Elfoglalják  a  várost,  amely  az  egész  világot
magába foglalta. Sőt, mielőtt fegyverrel bevennék, éhen pusztul.” (Hyeronymus)

a)  A  C)  betűjelű  forrás  arról  az  ázsiai  eredetű  népről  szól,  amelyik  előrenyomulásával
elindította a germán népek vándorlását a IV. század második felében. Nevezze meg ezt a népet!

______________________________________________________________________
b) Nevezze meg szakkifejezéssel azt az életmódot, amelyet a C) betűjelű forrás körülír!

______________________________________________________________________
c) A 378-ban Hadrianopolisnál elszenvedett vereség után a római császár engedélyezte a nyugati gótok
betelepülését a birodalom balkáni területeire. A nyugati gótok itt a rómaiak szövetségeseként, saját
kormányzatuk alatt élhettek.
Melyik forrás mond véleményt az ennek következtében kialakult helyzetről? 

A forrás betűjele: ______________
d)  Melyik  forrás  mutatja  be  a  Nyugat-római  Birodalom  bukásának  közvetlen  politikai
körülményeit? A forrás betűjele: ______________
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24. A feladat Róma hódító háborúinak politikai következményeihez kapcsolódik. (K/4)
Döntse el, melyik római politikusra vonatkoznak a forrásrészletek!  Írja a forrásrészletek után a
megfelelő politikus nevét! A felsorolt nevekből válasszon! Egy név kimarad. (Elemenként 1 pont.)

Politikusok: Caesar; Caius Gracchus; Scipio; Marius; Sulla

a)  „Mindenütt az arcába, szemébe sújtó kardok érchegyét látta,  merénylői úgy hajszolták,  akár egy
halálos csapásokkal megsebzett vadat, míg mindegyik belé nem döfte a kardját. […] eleinte védekezett,
igyekezett elkerülni a döféseket, és segítségért kiáltozott, de mikor látta, hogy Brutus is belemártja
kardját, fejére húzta tógáját, és lerogyott a földre.” (Plutarkhosz) ____________________

b)  „Miután […] mégis  elnyerte  a consulságot,  katonákat toborzott,  de nem az ősi  szokás szerint  a
vagyonos  osztályból,  hanem  mindenkit  felvett,  akinek  kedve  volt,  sok  teljesen  vagyontalant  is.”
(Sallustius) ____________________

c)  „Így szólván felolvasta körülbelül négyszáz senatornak és ezerhatszáz lovagnak a névsorát, kiket
halálra szánt. Ő volt az első, aki a halálraítéltek névsorát nyilvánosságra hozta, aki díjat tűzött ki azok
számára, kik ezeket megölik, jutalmat azok részére, akik felkutatják és elárulják, büntette azokat, akik
elbújtatják őket.” (Plutarkhosz) ____________________

d) „A szövetségesekre vonatkozó törvénye Itália lakóit a római polgárokkal egyenlő jogokkal ruházta
fel. A gabonatörvény olcsó kenyeret biztosított a szegények részére. […] háromszáz lovagot választott a
háromszáz senatori bíró mellé.” (Varro) ____________________

25. A feladat az athéni demokrácia virágkorához kapcsolódik. (K/4)
Egészítse ki a szöveget az ábra és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

Az athéni társadalom és állam Periklész korában

A  sztratégoszi  tisztségnél  fontos  volt  a  katonai  rátermettség,  ezért  őket  a  többi  tisztségviselővel
ellentétben a) ________________________________________. A polgárok két fontos területen is előnyöket élveztek a
bevándorlókkal  szemben,  egyrészt  nem  b)  ________________________________________,  másrészt  pedig  részt
vehettek  a  c)  ________________________________________. A  tanács  és  az  esküdtbíróság  tagjai  azért  kaptak
napidíjat, hogy a d) ________________________________________ is részt vehessenek a munkájukban.
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26. A feladat a római köztársaság korához kapcsolódik. (K/4)
Döntse el a lovagrendre vonatkozó forrás és ismeretei segítségével, hogy igazak vagy hamisak
az állítások! Írjon X jelet a megfelelő mezőkbe! (Elemenként 1 pont.)

„A kereskedelmet hitványnak kell tartanunk, de a nagy árubőséggel rendelkező nagykereskedelem nem
éppen megvetendő, mivel mindenhonnan sokféle cikket szállít, és rengeteg vevőt lát el, anélkül hogy
bárkit is rászedne. Sőt úgy látszik, hogy a kereskedőt teljes joggal megilleti a dicséret, ha nyereségével
eltelve vagy inkább megelégedve visszavonul földjeire és birtokaira,  ugyanúgy,  ahogy annak idején
gyakran  futott  be  a  tengerről  a  kikötőbe.  Ám  a  hasznot  hajtó  dolgok  közül  semmi  se  jobb,
gyümölcsözőbb,  kellemesebb  és  méltóbb  egy  szabad  emberhez,  mint  a  földművelés.”  (Cicero:  A
kötelességekről)

Állítások Igaz Hamis

a) Cicero elítéli a lovagok mesterségét, életvitelét.

b) A lovagok elsősorban kereskedelmi vállalkozók, adóbérlők voltak.

c)  Cicero  szerint  a  lovagok  helyes  életcélja  (életpályájuk  végén)  a  szenátori
életforma átvétele lenne.

d) A hódító háborúk a lovagrend további gazdagodását eredményezték.

* 27. Az alábbiakban az ókori görög istenekről olvashat versrészletet. (K/4)
Válaszoljon az idézet alapján a kérdésekre! (Elemenként 1 pont)

„Zeusz pedig elrendelte Themisznek, hogy gyülekezni
hívja az isteneket sokvölgyű olümposzi bércen…
Szólt Kronidész, s nem csillapodó csata kélt a szavára,
s indult hadba az isten mind, szíve kétfele oszlott.
Ment a hajók seregéhez Héré, Pallasz Athéné,
véle a föld övezője Poszeidón és a segítő
Hermeiász, ki kitűnt közülük leleményes eszével; …

(Homérosz: Iliász, XX. ének)

a) Húzza alá a szövegben azt a sort, mely az istenek lakhelyére utal!
b) Azonosítsa az alábbi állításokat az idézetben szereplő istenségekkel, és írja be a táblázatba!

Állítás Neve

1. Ő a főisten.

2. Ő a tengerek ura.

c) Melyik kifejezés igaz a görög vallásra? Húzza alá a helyes választ!
monoteizmus politeizmus vallási dualizmus

28. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. (K/3)
Állapítsa meg,  hogy az alábbi  források közül  melyik  utal  elsősorban a politika,  a  gazdaság,
illetve a hadsereg válságára! Soronként csak egy elemet jelöljön be! (Elemenként 1 pont.)

1.  „Az Itáliában tenyésző fenevadak mindegyikének megvan a maga barlangja,  odúja  és búvóhelye,
holott  azoknak,  akik  Itáliáért  küzdenek  és  meghalnak,  egyebük  sincs  a  levegőnél,  a  világosságnál.
Lakás, állandó tartózkodási hely híján bujdosnak ezek feleségestül, gyermekestül. Hazudnak a vezérek,
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midőn a csatákon bíztatják a katonákat, hogy védjék meg sírjaikat, templomaikat az ellenségtől.”
(Plutarkhosz: Tiberius Gracchus)

2.  „[…] Ennek a megműveletlen földnek a nagy részét ugyanis a gazdagok szerezték meg […] Sőt a
szegényeknek környékükön lévő kisbirtokait is részben erőszakkal elrabolták, s így eddigi birtokaik
helyett immár hatalmas földeket műveltek meg […] a hatalmasok egyre gazdagodtak, a rabszolganép
betöltötte az egész országot.”

(Appianosz: Emphylia)

3.  „A  plebs  egy  része  ingyenélő  tömeggé  vált,  mely  napi  engedményekkel  minden  politikai  cél
érdekében megnyerhető volt, akár szavazatát is áruba bocsátotta. (Panem et circenses! = Kenyeret és
cirkuszi játékokat!)”

(Tankönyvi szöveg)

A forrás sorszáma

a) politikai válság

b) gazdasági válság

c) a hadsereg válsága

29. A feladat a népvándorlással kapcsolatos. (K/2)
Oldja meg a feladatokat a forrás és a Történelmi atlasz felhasználásával! (Elemenként 0,5 pont.)
a) Azonosítsa a térképen számmal jelölt népeket!

1. ________________________________________ 2. ________________________________________
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b) Nevezze meg a Római Birodalomnak a Kárpát-medencében lévő tartományát (Kr. u. IV. sz.)!
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezzen meg olyan népet (népeket) a VI–X. század folyamán, melyek keletről érkeztek a
Kárpát-medencébe!
_____________________________________________________________________________________________________________________

30. A feladat az ókori Kelet kultúrájával kapcsolatos. (K/3)
Állapítsa meg, hogy melyik ókori államhoz kapcsolódnak a képek! Írja a táblázatba az ókori
állam neve mellé, hogy mit ábrázol a kép! Használja a középiskolai történelmi atlaszt! (Elemenként
0,5 pont.)

Ókori állam neve Kulturális emlékek megnevezése

a)

b)

c)
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31. A feladat a Római Birodalom bukására vonatkozik. (K/2)
Válaszoljon  a  forrás  és  ismeretei  alapján  a  következő  kérdésekre!  Használja  a  középiskolai
történelmi atlaszt is! (Elemenként 0,5 pont.)

„A gótok 376-ban Trákiában megszállták a Duna partjait, majd követeket küldtek Valens császárhoz, és
alázatosan kérték befogadásukat a birodalom területére. Megígérték, hogy békében fognak élni, és ha a
helyzet követeli,  csapatokat is állítanak. A határokon túlról,  az északi népek mozgolódásáról érkező
ijesztő híreszteléseket hallva a hízelgés szakértői még nagyobbnak tüntették fel a császár szerencséjét,
amely  íme  a  világ  végéről  annyi  újoncot  hoz  és  kínál  fel  neki  váratlanul.  […]  És  valóban  azon
szorgoskodtak,  hogy a Római Birodalom jövendő felforgatói  közül  senki  se maradjon odaát,  még a
halálos beteg se.  Amikor tehát a császár engedélyezte,  hogy átkeljenek a Dunán és Trákia bizonyos
részeit lakhassák, megkezdődött az átszállítás éjjel és nappal: csapatonként rakták hajókra, tutajokra
és kivájt fatörzsekre az embereket. Ez idő tájt, amikor határsorompóink felnyíltak, a barbár föld úgy
öntötte magából a fegyveres csapatokat, mint az Etna a tüzes szikrákat. A tisztán nem látó illetékesek
ügybuzgalma így készítette elő a római világ pusztulását.” 

(Ammianus Marcellinus római író; Kr. u. IV. sz.)

a) Fogalmazza meg, a szerző miben látja a Római Birodalom bukásának okát!
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Mikor osztották két részre a birodalmat?

________________________________________ (évszám)

c) Írja le, hogy mi lett az egyes részek elnevezése!
1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

32. A feladat a nagy világvallásokra vonatkozik. (K/2)
Nevezzen meg két további olyan világvallást,  amely megfelel  a monoteizmus ismérveinek.  A
vallásokat kialakulásuk időrendjében írja a táblázatba. (Elemenként 1 pont.) 

Vallás

Zsidó vallás 
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33. A feladat az ókor nagy civilizációihoz kapcsolódik. (K/4)
Töltse ki a táblázatot a képek és az információk alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

Információk: Colosseum; Akropolisz; Buddha; Nagy fal

Kép Mit, kit ábrázol? Civilizáció

a)

b)

c)

d)
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34. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. (K/3)
Mely  társadalmi  réteghez  vagy  csoporthoz  tartoztak  azok  a  személyek,  akiknek
elégedetlenségéről szólnak a források? Válasszon a felsoroltak közül! Írja a források után a megfelelő
réteg vagy csoport sorszámát! Minden forráshoz egy sorszámot írjon! (Elemenként 1 pont.)

Társadalmi rétegek, csoportok: 1. colonusok; 2. a lovagrend tagjai; 3. patríciusok; 
4. elszegényedett kisbirtokos parasztok; 5. rabszolgák; 6. a provinciák lakói; 

7. a Rómával szövetséges itáliai népek; 8. a senatori rend tagjai.

a) „A hadvezérek hazudnak a katonáiknak, amikor a csatákban arra bíztatják őket, hogy őseik sírjáért
és  templomaiért  harcoljanak  az  ellenséggel,  hiszen ezek  közül  a  rómaiak  közül  nincs  egynek  sem
családi oltára, nincs ősi temetkezőhelye, vadidegenek fényűzéséért és vagyonáért harcolnak és halnak
meg; […].” 

(Plutarkhosz: Tiberius Gracchus) Sorszám: _________

b)  „[A  felkelők]  követeket  küldtek  Rómába,  akik  panaszt  emeltek  azért,  hogy  őket,  bár  Rómának
segítettek birodalma meghódításában, az általuk megsegített polgárok nem méltatják polgárjogra. A
senatus kemény választ adott nekik: ha megbánták eddig elkövetett tetteiket, küldjenek követséget,
ellenkező esetben azonban ne. Ők tehát minden jó reményüket elvesztvén, megindították a háborút.”

(Appianosz) Sorszám: _________

c)  „Az itáliai Capuában tartott cirkuszi gladiátorok közül […] mintegy hetven társát arra beszélte rá,
hogy  inkább  vállaljanak  minden  veszélyt  a  szabadságért,  semhogy  az  előadásokon  látványként
szolgáljanak. Őreiket erőszakkal elűzték és elmenekültek.”

(Appianosz) Sorszám: _________

35. A feladat az ókori keleti civilizációkhoz kapcsolódik! (K/4)
Azonosítsa a képeken ábrázolt írásfajtákat és személyeket, majd nevezze meg azt az ókori keleti
országot,  birodalmat  vagy  történelmi  tájegységet,  amelyhez  az  azonosított  írásfajta  vagy
személy köthető. (Soronként 1 pont.)
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ÍRÁSFAJTA VAGY SZEMÉLY ORSZÁG, BIRODALOM VAGY TÁJEGYSÉG

a)

b)

c)

d)

36. A feladat az ókor kulturális emlékeivel kapcsolatos. (K/3)
Írja a táblázatban olvasható állítások mellé a megfelelő kép betűjelét! Minden állításhoz egy kép
tartozik, egy kép betűjelét nem kell beírnia. (Elemenként 1 pont.)

Állítás A kép betűjele

a)  Az  alkotás  a  hellenisztikus  világ  kulturális  központjának  számító,  Nagy
Sándor által alapított város kikötőjének nevezetessége volt.

b) A trójai mondakörhöz kötődő alkotás drámai érzelmeket ábrázol.

c)  A  világ  hét  csodájának  egyikeként  számon  tartott  alkotás  a  napistent
jelenítette meg.
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37. A feladat a Nyugatrómai Birodalom hanyatlásához kapcsolódik. (K/4)
A  források  egy-egy  olyan  folyamat  következményét  írják  le,  amelyek  hozzájárultak  a
Nyugatrómai  Birodalom  hanyatlásához.  Írja  minden  forrásrészlet  alá  a  megfelelő  folyamat
sorszámát! Válasszon a felsorolásból! Egy sorszám kimarad. (Elemenként 1 pont.)

Folyamatok:
1. Az árutermelés hanyatlása inflációt okozott.
2. A hadsereg létszámának növelése miatt növekedett az adóteher.
3. Az árutermelés hanyatlásával a pénzforgalom visszaszorult.
4. A hódító háborúk megszűnésével elapadt a rabszolga-utánpótlás.
5. A városok hanyatlásával csökkent az ipari termelés.

a)  „A  collegiumok  [kézművesek  testülete]  ügyeiben,  illetve  a  collegiumhoz  tartozó  személyek
visszatoloncolásában  illetékes  bírák  gondoskodjanak  arról,  hogy  a  hosszabb  ideje  távollévőket
városukba  összes  javaikkal  együtt  toloncolják  vissza,  nehogy  vagyontárgyaik  hiánya  akadályozza
illetőségi helyükön való maradásukat.” (Constantinus rendelete)

A folyamat sorszáma: ____________________

b)  „Akiknek […]  bérleményük van vagy lesz,  kötelesek  lesznek az  illető  telek  tulajdonosainak […]
bárminemű gabona- és szőlőtermésük [megfelelő] hányadát a [törvény] előírásai szerint hiánytalanul
beszolgáltatni:  búzából  a  szérűről  az  egyharmadát;  árpából  a  szérűről  az  egyharmadát;  babból  a
szérűről  az  egynegyedét;  borból  a  prés  alól  az  egyharmadát;  az  összegyűjtött  olajtermésből  az
egyharmadát.” (Traianus rendelete)

A folyamat sorszáma: ____________________

c)  „A fentebbiekben felsoroltak alapján, mivel már maga az emberiesség követelte, joggal és méltán
határoztunk  úgy,  hogy  megszabjuk,  nem  az  árucikkek  árát  –  mert  azt  nem  is  lehetne  helyesen
megállapítani,  hiszen egyes  tartományokban bő volt  a  termés,  és  ezek boldogan dicsekedhetnek a
kívánatos  olcsósággal  és  a  kivételes  bőséggel,  hanem  az  árak  felső  határát,  hogyha  történetesen
drágaság ütné fel a fejét valahol – mentsenek meg az istenek ilyen csapástól! – akkor az árdrágítást,
amelyet  a  szinte  határtalan  térségeken  nem  lehetett  megfékezni,  most  rendeletünk  megállítsa  és
törvényes intézkedéssel megzabolázza.” (Diocletianus rendelete)

A folyamat sorszáma: ____________________

d)  „Távol eső birtokon, ahová a tulajdonos nem látogat ki gyakran, egyáltalán mindenféle föld több
hasznot hajt  szabad bérlők kezén,  mintha rabszolga tiszttartók gondozzák, kiváltképpen azonban a
gabonatermő föld, amelyet a bérlő a legkevésbé sem tud úgy tönkretenni, mint például a szőlőket vagy
a szőlőlugasokat.” (Columella: A mezőgazdaságról)

A folyamat sorszáma: ____________________
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1. A feladat a középkori kereskedelemmel kapcsolatos. (K/4)
Döntse el a térképvázlathoz kapcsolódó állításokról, hogy igazak vagy hamisak!  Választását X
jellel jelölje! (Elemenként 1 pont)

Állítás Igaz Hamis

a)  Nyugat-Európát  a  levantei  kereskedelem  kötötte  össze  a
világkereskedelemmel. 

b)  Magyarország és Közép-Európa a levantei kereskedelem fontos színtere
volt.

c)  Az  európai  távolsági  kereskedelem  kizárólag  szárazföldi  utakat  vett
igénybe.

d)  A Hanza kereskedelem a  fejlett  gazdaságú Flandria  iparcikkeinek és  a
fejletlenebb északi és keleti területek nyersanyagainak cseréjére épült.

2. A feladat a világvallások tanításairól szól. (K/4)
Állapítsa meg, hogy a megadott forrásrészlet melyik világvalláshoz kapcsolódik! Írja a források
sorszámát a táblázat megfelelő helyére! (Elemenként 1 pont.)

1.  „A ti  istenetek egyedüli  isten.  Nincs isten, csak ő,  a könyörületes,  az irgalmas.  Az egek és a föld
megteremtésében;  az  éjszaka  és  a  nappal  változásában;  a  hajókban,  amelyek  sietve  haladnak  a
tengeren, (szállítva) azt, ami hasznos az embereknek; abban, ahogy Allah vizet bocsát le az égből.”

2. „Két végletet kell egy útkeresőnek elkerülnie. Melyik ez a kettő? Az egyik az élvezetek útja […]. A
másik az önkínzás útja […]. Nos, ezt a két végletet elkerülve, létezik egy Középút. […] Ez visz el a […]
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megnyugváshoz, belátáshoz, kioldódáshoz s nirvánához vezet.”

3. „Jahve, Seirből jöttöd idején, Edóm mezői felől mikor lépkedtél, a föld megrendült, az ég is csepegett,
a felhőkből is víz csepegett, a hegyek meginogtak Jahve előtt, Jahve, Izrael istene előtt.„

4. „Szeresd az Urat, a te istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy
parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. E két parancsolattól
függ az egész törvény és próféciák.”

Vallások Sorszám

a) kereszténység, keresztyénség

b) zsidó vagy izraelita vallás 

c) buddhizmus

d) iszlám

3. A feladat a középkori mezőgazdasági élettel kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat az ábra felhasználásával!

a) Írja az ábra üresen hagyott helyeire a megfelelő sorszámot! (Elemenként 0,5 pont.)

b) Húzza alá azt a megállapítást, amely helytálló az ugarra vonatkozóan! (0,5 pont)
1. bevetetlen szántó; 2. irtásföld; 3. kapásnövények számára hasznosítható terület

c)  Állapítsa  meg,  hogy  az  ábrán  megjelenő  gazdálkodási  módok  közül  melyik  biztosítja  a
legtöbb termést! Indokolja válaszát! (2 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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4. A következő feladat a középkori gazdálkodásra vonatkozik.
Egészítse ki az ábrák állításait a szöveg és ismeretei felhasználásával úgy, hogy megfeleljenek az
Igaz vagy Hamis megjelöléseknek! (Elemenként 0,5 pont.)

Állítás Igaz Hamis

a) _________________________-nak nevezzük azt a földművelő módszert, amikor a
földterületet két részre osztották. Az egyik felét bevetették, a másikat pedig
_________________________ hagyták.

X

b)  A  _________________________  felváltotta  a  _________________________-ot,  így  az
állatok sokkal nagyobb erőt tudtak kifejteni.

X

c)  A  kétnyomásos  gazdálkodás  _________________________ termést  biztosított,
mint a háromnyomásos.

X

d)  A  háromnyomásos  gazdálkodás  azt  jelenti,  hogy  a  termőföld  egyik
harmadába  _________________________,  másik harmadába  _________________________
vetették el a magokat, egyharmada pedig _________________________ maradt.

X
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5. A feladat a középkor két nagy stílusirányzatával kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatot  a  képek és  a  rajzok segítségével!  (Nem tud minden üres  kört  kitölteni!)
(Elemenként 0,5 pont.)

a) Nevezze meg a képeken látható stílusirányzatokat!
A: _________________________; B: _________________________

b) Írja be a képek alatt lévő körökbe az odaillő rajzok sorszámát!
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6. A feladat a középkori céhes iparral kapcsolatos. (K/3) 
Rendelje a táblázatban felsorolt fogalmakhoz az odaillő forrásrészlet számát! (Egy fogalomhoz 
több szám is tartozhat!) (Soronként 1 pont.)

„Mi,  Frankfurt posztókészítő mesterei,  az alábbiakban a főbíró urak és az egész tanács tudomására
hozzuk jogainkat és szokásainkat, ahogyan azokat ősidőktől fogva megőriztük. 
1.  Szegéllyel  ellátott  posztót  céhünk  egyetlen  tagjának  sem  szabad  készíteni,  csakis  a  főbírók
megrendelésére, akik családjaikkal együtt viselhetnek ilyen posztót. […]
5. Olyanoknak, akik nincsenek benne céhünkben és nem élnek városunkban, tilos posztóra alkalmazott
pecsétünket használni. […]
9.  Ősidőktől  fogva szokásban van nálunk, hogy mesterségünk szükségleteivel kapcsolatban minden
rendelkezést magunk adhatunk ki, kivéve, ha olyan rendelkezésekről van szó, amelyek a város bíráinak
vagy  a  tanácsnak  a  hatáskörébe  tartoznak.  […]  A  bírságokat  és  büntetéseket,  amelyeket  nálunk
megállapítottak, és amelyeket mi is megtartunk, az alábbiakban soroljuk fel.
12.  […]  Ha  valahol  szegéllyel  ellátott  vagy helyenként  bevágott  posztót  találnak,  vagy pedig  olyat,
amelyről  kiderül,  hogy  hulladékból  vagy  gyapjúcafatokból  készült,  vagy  amelyet  világos  fonallal
javítottak  meg,  az  ilyen  posztót  el  kell  kobozni  a  mestertől,  az  utóbbi  pedig  fizet  egy  font  heller
bírságot. […]
24. Ha valakinél elrejtett szövőszéket találnak, 1 márkát fizet utána. […]
31. Akit éjjeli munkán tetten érnek, 1 márkát fizet. […]
35. Ha valamely mester bolyhozza a posztót, és a két mester feljelentést tesz, hogy azt rosszul mosta ki,
a hibás fizet egy verdung büntetéspénzt és bead egy negyed bort a céhházba…
47. Senki sem csalhatja el más embereit, sem munkást, sem munkásnőt. Bírságpénz: fél márka.”

(A frankfurti posztókészítők 1345. évi szabályzatából)

Fogalom Forrásrészlet száma

a) kontár

b) a minőség szabályozása

c) a verseny korlátozása
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7. A feladat a XV-XVII. századi Európa művészettörténetére vonatkozik. (K/5)
A mellékelt képeken látható műalkotások két nagy korstílus szerint csoportosíthatók. Nevezze
meg a két stílust, majd írja a megfelelő helyre a képek betűjelét! Segítségül megadjuk a szerzők
szerinti betűrendben az alkotók nevét és a művek címét! (Elemenként 0,5 pont.)

Giovanni Bernini: Szt. Teréz eksztázisa; SandroBotticelli: Vénusz születése; 
Michelangelo Buonarotti: Dávid; Albrecht Dürer: Önarckép; André Le Notre: Versailles. Királyi kastély és
park; Gian Christoforo Romano: Mátyás király; Pieter Pauwel Rubens: Leukipposz lányainak elrablása; 

Leonardo da Vinci: Szt. Anna harmadmagával

Korstílus neve: _____________________________________________________________________________
Az alkotások betűjele: _____________________________________________________________________________

Korstílus neve: _____________________________________________________________________________
Az alkotások betűjele: _____________________________________________________________________________
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8. A feladat a középkori egyház politikai szerepével kapcsolatos. (K/4)
a) Egészítse ki a szöveget a hiányzó szavakkal! (Elemenként 0,5 pont.)

A pápák és  császárok  több évszázados  küzdelme (1.)  _____________________  (1073–1085) pápaságával
kezdődött, aki az egyházat az egész világ fölött uralkodó szervezetté kívánta emelni. A német király,
IV. Henrik  (1056–1106)  még nem volt  (2.)  _____________________-rá  koronázva,  s  csak a  pápa kezéből
kaphatta  meg  a  koronát.  A  pápa  dekrétumban  fogalmazta  meg  a  világi  hatalommal  szembeni
elsőbbségét, mire IV. Henrik a wormsi birodalmi gyűlésen megfosztotta méltóságától a pápát. A pápa
válaszképpen (3.) _____________________ IV. Henriket az egyházból.  Több évtizedes szembenállás után a
pápaság és a császárság az invesztitúra kérdésében (4.) _____________________-ben [évszám] Wormsban
kompromisszumot kötött.

b) Párosítsa a képeket a felsorolt fogalmakkal! Írja be a fogalmak számát a táblázatba!  (Egy
fogalom kimarad.) (Elemenként 0,5 pont.)

Fogalmak:

1. invesztitúra; 2. a pápai hatalomról szóló dekrétum; 3. konkordátum; 4. Canossa-járás; 5. úriszék

Képek A) B) C) D)

Fogalmak
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9. A feladat a középkori kultúrára vonatkozik. (K/4)
A középkor egyik művészeti stílusának rövid ismertetését közöljük néhány kép kíséretében.
Nevezze meg ezt a stílust, és ismerje fel a képeken!

„A  stílus  Franciaországban  született.  Építőmesterei  számos  technikai  újítást  vezettek  be.  A
legfontosabb  a  teherhordó  vázszerkezet  volt:  a  boltozati  terhelést  nem  a  falak  hordják,  hanem  a
boltozatot  zárókövétől  kezdve  a  bordákon  és  pillérkötegeken  át  az  épület  külsejéhez  illesztett
támszerkezet hordozza. A támívek viszik át az oldalnyomást az épületet körülvevő erős támpillérekre.
Csúcsíves kapuk és ablakok, égbe törő pillérek határozzák meg az így épült templomok külsejét és
belső terét.” (Művészeti Lexikon)

A. A párizsi Notre-Dame homlokzata; B. A chartres-i székesegyház; 
C. Az angliai Lincoln katedrális főhajója; D. A németországi Maria Laach bencés apátsági temploma;

E. A firenzei San Miniato al Monte templom főhajója

C D E

a) A stílus neve: ________________________________________________ (1 pont)
b) A képek közül válassza ki azokat, amelyek a megnevezett stílus jegyeit tükrözik! (Elemenként 
1 pont.)

A kiválasztott épületek betűjele: ________________________________________________
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10. A feladat a középkori gazdaság történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Töltse ki a táblázatot az ábra és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

Közös  használatban  lévő  területek
megnevezése

a)

b)

c)

A  földesúr  használatában  lévő  terület
megnevezése

d)

A  jobbágy  saját  használatában  lévő
területek megnevezése

e)

f)

A jobbágy földesúri szolgáltatásai 
(Írjon két példát!)

g)

h)



Egyetemes történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – Középszint –  38

11. A feladat a középkor gazdaságtörténetéhez kapcsolódik. (K/4)
Azonosítsa a középkori kereskedelem főbb helyszíneit! Írja a térképen látható számokat a táblázat
megfelelő mezőibe! Két mező üresen marad. Használja a középiskolai történelmi atlaszt! (Elemenként 0,5
pont.)

útvonal, terület, város szám

a) Champagne

b) Firenze

c) Konstantinápoly

d) A svájci hágók

e) Róma

f) A levantei kereskedelem útvonala

g) Flandria

h) Velence

i) A Hanza-kereskedelem útvonala

j) A Selyemút
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12. A feladat a középkori Európa történetére vonatkozik. (K/4)
Döntse  el  a  forrás  és  ismeretei  alapján,  hogy  az  alábbi  állítások  igazak-e  vagy  hamisak!
Választását X-szel jelölje! (Elemenként 0,5 pont.)

„[...]  mi  a  luccai  polgároknak  […]  királyi  hatalmunk  teljességéből  megadjuk  […],  hogy  egyetlen
hatalmasság, egyetlen ember se merészelje Lucca városának a várost körülvevő régi vagy új városfalát
sem megrongálni, sem lerombolni, s azokba a házakba, amelyek e városfalon belül épültek vagy ezután
épülnek majd[…] egyetlen halandónak se legyen szabad bármiféle módon,  bármiféle ürüggyel – ha
nincsen  erre  törvényes  bírói  ítélet  a  kezében  –  berontani.  Ezenfelül  megengedjük  ugyanazon
polgárainknak, hogy sem a városon belül, sem fellegvárukban ne legyenek kötelesek számunkra királyi
palotát építeni. […] Megadjuk nekik ezenfelül azt a kiváltságot is, hogy ezentúl senki ne merészeljen
tőlük semmiféle katonatartást követelni. […] Azt is elhatároztuk, hogy ha bárki felfelé haladna akár a
Sercolo, akár a Motro folyón, akár egy hajóval, akár többel azért, hogy kereskedjék a luccaiakkal, ezeket
a kereskedőket avagy a luccabelieket senki se merészelje sem akkor, amikor felfele haladnak a folyón,
sem  akkor,  amikor  visszatérnek,  sem  akkor,  amikor  megállnak,  zaklatni,  avagy  bármiféle
törvénytelenséget cselekedni velük szemben, se ne merészelje megrabolni őket […]. Megparancsoljuk
azt is, hogy ha kereskedők jönnének az országúton Luna felől Luccába, senki se tiltsa meg ezek szabad
közlekedését. […] S a város és alsó városa lakói közül senkit se tartóztassanak le törvényes bírói ítélet
nélkül. […] Megparancsoljuk azt is, hogy az említett luccaiak szabadon adhassanak-vehessenek a Szent
Domninus-i és Szent Comparmulus-i vásáron, azzal a kikötéssel, hogy a firenzeieknek ugyanakkor ne
legyen meg ez a kiváltságuk.” 

(IV. Henrik kiváltságlevele Lucca városának; 1081)

Állítás Igaz Hamis

a) A kiváltságokat Lucca meghatározott időre kapta.

b) Csak a polgárjoggal rendelkező luccaiak részesültek az összes kiváltságban.

c) A város építményei védelem alatt álltak.

d)  Lucca  köteles  IV.  Henrik  számára  a  fellegvárban  palotát  építeni  és
fenntartani.

e) A király hadjárataihoz a város 100 gyalogos zsoldjával járul hozzá. 

f) A Luccába irányuló vízi és szárazföldi kereskedelmet senki sem gátolhatja.

g) Bírói ítélet kell a luccai polgárok személyes szabadságának korlátozásához.

h)  Az  oklevélben  említett  vásárokon  minden  itáliai  város  lakosai
kereskedhettek.
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13. A feladat a középkori városok történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Az ábra a középkori város társadalmát és fontosabb intézményeit, tisztségviselőit mutatja be.
Írja be a megfelelő fogalmak betűjelét az ábra üres mezőibe! Egy fogalom kimarad! (Elemenként 1
pont.)

a) kereskedők b) plébános c) legények, inasok
d) városi tanács e) jobbágyparasztok

14. A feladat a középkori gazdaság fejlődésével kapcsolatos. (K/3)
A talajváltó,  a két-,  illetve háromnyomásos rendszer közül  melyikre jellemzőek a következő
állítások? Írja a megfelelő ábra betűjelét az állítás után! Két állításhoz nem tud betűjelet rendelni;
ezekhez X jelet tegyen! (Elemenként 0,5 pont.)

a) A művelés alá vont területet kimerülésig használták, majd másutt új területet törtek fel: ____
b) Ez tekinthető a három közül a legfejlettebbnek: ____
c) Szorosan kapcsolódik hozzá az istállózó állattartás: ____
d) A megművelt földterület egyharmadán takarmánynövényt termesztettek: ____
e) Ugyanazon a földterületen csak két évente termesztettek gabonát: ____
f) A három közül ez a legintenzívebb talajművelési forma: ____
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15. A feladat a mezőgazdasági technika X–XI. századi fejlődésével kapcsolatos. (K/3)
Válaszoljon  a  mezőgazdasági  technikának  a  X–XI.  században  bekövetkezett  fejlődésére
vonatkozó kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„A gyakran kerékkel ellátott aszimmetrikus nehézeke, melynek régészeti nyomai már a IX–X. századból
ismeretesek, nemcsak az elvetendő mag földbe juttatását biztosította, hanem a föld mélyebb rétegeit is
megforgatva elősegítette a sikeresebb termést. A nehézeke nagyobb befektetést, több igaerőt igényelt.”

(Nagy Balázs, történész)

a)  Magyarázza  meg  röviden,  hogyan  függött  össze  a  szügyhám  alkalmazása  a  nehézeke
elterjedésével!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Írja le röviden, miért hagyták ugaron a föld egyik részét a nyomásos gazdálkodásban!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Melyik az a jelenség, amely egyszerre volt legfontosabb ösztönzője és következménye is a 
mezőgazdasági technika X–XI. századi fejlődésének? Húzza alá a helyes választ! 
- a népesség növekedése
- a céhek kialakulása
- a távolsági kereskedelem fellendülése

16. A feladat a világ jelentős vallásaihoz kapcsolódik. (K/5)
Írja a táblázatba az egyes vallásokhoz tartozó állítás sorszámát és kép betűjelét!  Egy valláshoz
egy állítás és egy kép tartozik. Egy sorszámot és egy betűjelet nem kell beírnia a táblázatba. (Elemenként
0,5 pont.)
1. Elsősorban Indiában elterjedt többistenhitű összetett vallási rendszer.
2. A Földközi-tenger medencéjében az ókorban jelentős szerepet játszó többistenhit.
3. A Római Birodalom területén nem sokkal időszámításunk kezdete után keletkezett vallás.
4. A zsidó és a keresztény hagyományokra is építő egyistenhit.
5. Az ókori Közel-Keleten, több mint háromezer évvel ezelőtt született vallás.
6. Dél- és Kelet-Ázsia számos vidékén elterjedt vallás, amelynek alapítója a hagyomány szerint egy kis
indiai állam uralkodójának fia volt.

Vallás: a) buddhizmus b) hinduizmus c) iszlám vallás d) kereszténység e) zsidó vallás 

Az állítás száma

A kép betűjele
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17. A feladat a középkori egyház történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Döntse el  az állításokról a forrás segítségével,  hogy igazak vagy hamisak! Tegyen a táblázat
megfelelő mezőjébe X jelet! (Elemenként 1 pont.)

„Miután a kölni dómban mindent előkészítettek, a szentmise után Vilmos fegyvernököt a cseh király a
bíboros elé vezette. A bíboros pedig e szavakat intézte a fegyvernökhöz: – Úgy illik, hogy mindenki, aki
a lovagi pályára akar lépni, nagylelkű, tisztességes, bőkezű, kifogástalan és becsületes legyen. Mielőtt
fogadalmadat  leteszed,  hallgasd  meg a  szabályokat.  A  lovagság szabályai  a  következők:  hallgasson
naponként  misét,  kockáztassa  életét  a  katolikus  hitért,  szabadítsa  meg  a  szentegyházat  minden
zaklatójától,  védje  az  özvegyeket,  árvákat,  kerülje  az  igazságtalan  háborúkat,  tagadja  meg  a
tisztességtelen szolgálatot, párbajozzon minden ártatlan megszabadításáért, a lovagi tornákat csak a
hadi gyakorlat kedvéért szeresse, engedelmeskedjen világi dolgokban a római császárnak. […] Akarod-
e Isten nevében alázatosan megkapni a lovagi méltóságot és megtartani a szabályokat? – A fegyvernök
válaszolt:  –  Akarom!  […]  Erre  a  cseh  király  egyet  ütött  a  fegyvernök  nyakára  és  így  szólt:  –  A
mindenható isten dicsőségére lovaggá avatlak. Emlékezz arra, hogy a világ Megváltóját arcul ütötték, és
kigúnyolták, királyi palástot adtak rá és kicsúfolták, az egész világ szeme láttára meztelenül és sebekkel
borítva  keresztre  feszítették.  Arra  intelek:  gondolj  az  ő  szégyenére,  azt  tanácsolom  neked:  vedd
magadra az ő keresztjét, arra buzdítalak: bosszuld meg halálát!” 

(Vilmos holland gróf lovagi esküje)

Állítás Igaz Hamis

a) A középkori egyház erkölcsi alapon korlátozta a lovagi életmód harciasságát.

b)  A középkori egyház hatalma kizárólag a lelkiekre terjedt ki, társadalmi és
jogi kérdésekbe nem avatkozott bele.

c) A szövegben említett római császár a kelet-római, azaz a bizánci uralkodó.

d) A szertartás során a leendő lovagot a keresztény vértanúkhoz hasonlítják.

18. A feladat az iszlám valláshoz kapcsolódik. (K/4)
Oldja meg a feladatot a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 

a) Melyik két vallásból merít – a szöveg alapján – az iszlám?
„Hiszünk  Allahban  és  abban,  ami  kinyilatkoztatás  gyanánt  leküldetett  hozzánk  és  Ábrahámhoz,
Izmáelhez, Izsákhoz, Jákobhoz és Izrael törzseihez és hiszünk abban, amit Mózes, Jézus és a próféták
kaptak  az  Uruktól.  Nem  teszünk  különbséget  egyikük  javára  sem  közülük.  Mi  Allahnak  vetjük  alá
magunkat.” (Korán, 2. szúra)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Egészítse ki az alábbi szöveget – az iszlám szempontjából – az odaillő névvel!
„És  emlékezz arra,  amikor  Jézus,  Mária  fia,  azt  mondta:  Izrael  fiai!  Allah  küldött  engem  hozzátok,
bizonyságául annak, ami a Tórából előttem volt, és hogy örömhírt hozzak egy küldöttről, aki én utánam
jön el, s akinek ________________________ a neve.” (Korán, 61. szúra)

c)  Fogalmazza  meg,  mi  az  a  keresztény  hittétel  (katolikusoknál:  dogma),  amelyet  az  alábbi
forrás elítél!
„Ne dicsőítsetek engem, ahogyan [a más vallásúak] dicsőítik Mária fiát, mert én csak egy szolga vagyok.
Tehát hívjatok engem Allah szolgájának és küldöttének.” (Sahih al-Bukhari: A Próféta mondásai)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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19. A feladat az oszmán hódítás állomásaihoz kapcsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!

„Első rohamaink eredménytelensége miatt – ezeket a bizánciak és az olaszok vitézsége hiúsította meg
oly teljesen, mert állandóan ez utóbbiak voltak felül – a szultán igen haragosnak mutatkozott. Mivel e
szégyent  nem  tudta  elviselni,  szünet  nélkül  előre  küldte  mindazon  csapatait,  amelyeket  későbbre,
tartaléknak  hagyott.  […]  Mohamed  szultán  azonban  észrevette,  hogy  a  védők  kezdenek  eltűnni  a
sáncokból és a résekből, hiszen ő maga sem állt messze a harc színhelyétől. […] Itt esett el Konstantin
császár is, mialatt vitézül harcolt hű katonái között. A janicsárok, majd nyomukban a többi seregrészek,
rövidesen bezúdultak a városba, mint a vízáradat. […] A fal előtt, amelyre nagy lobogóját vonatta fel,
sugárzó  arccal  állt  a  szultán,  és  örvendett  a  látványnak:  a  nap  most  virradt  fel  végül  teljes
világossággal.” 

(Korabeli történetíró)

a) Melyik város ostromát írja le a forrás? ________________________ (1 pont)

b) Mikor történt (év) az ostrom? ________________________ (1 pont)

c) Kik küzdöttek egymás ellen? Töltse ki a táblázatot! (Elemenként 0,5 pont.)

Győztes fél Vesztes fél

Állam c) d)

Uralkodó neve e) f)
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20. A feladat középkori városok történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a kép és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

Középkori város vázlatos rajza

a)  Melyik  az  a  –  képen  is  látható  –  természetföldrajzi  tényező,  amely  elősegíthette  a  város
kialakulását?
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Melyik az a városi jog (és egyben kötelesség), amely döntő módon meghatározza a képen
látható város külső képét is?
_____________________________________________________________________________________________________________________

c)  A  városi  önkormányzatiság  melyik  eleme  kötődik  a  képen  látható  központi  épületet
működtető intézményhez?
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  Melyik  az  a  várossá  válás  szempontjából  döntő  kiváltság,  amely  a  város  központjában
található nyílt térséghez kötődik?
_____________________________________________________________________________________________________________________
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21. A feladat az oszmán hódításhoz kapcsolódik.
A  térképvázlaton  feltüntetett  sorszámok  az  Oszmán  Birodalom  jelentős  városait,  illetve
területeit  jelölik.  Rendelje  ezeket  a  város  /  terület  meghatározásaihoz!  Írja  a  megfelelő
sorszámot a meghatározásokhoz! Két sorszám kimarad! (Elemenként 1 pont.)

Terület vagy város meghatározása Terület vagy város
sorszáma a térképen

a) Ennek a városnak az elfoglalása után vehette fel az oszmán uralkodó a
legfőbb muzulmán vallási vezető címét.

b) Ez a város az iszlám harmadik szent helye, de egyben a kereszténység és
a zsidó vallás számára is alapvető jelentőségű. 

c) Ennek a városnak az elfoglalásával szűnt meg a Kelet-római Birodalom.

d) Az Oszmán Birodalom román vazallus állama, amely korábban magyar
és lengyel hűbéres is volt.
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22. A feladat a középkori kereskedelemhez kapcsolódik. (K/4)
Nevezze  meg  a  térképvázlat  és  ismeretei  segítségével  a  leírásnak  megfelelő  várost  vagy
kereskedelmi útvonalat! Írja a megfelelő nevet a kipontozott vonalra! (Elemenként 1 pont.)

Európa gazdasága a virágzó középkorban

a) Fejlett textilipara és a pápai udvar pénzügyeinek kezelése révén is komoly banki tevékenysége tette
gazdaggá.

A város neve: ________________________

b) Európa egyik leggazdagabb állama. A Földközi-tengeri kereskedelem jelentős központja, a keresztes
hadjáratok szállítója és finanszírozója, időszakonként a Magyar Királyság politikai ellenfele volt.

A város neve: ________________________

c)  Ennek  a  tengeri  kereskedelmi  útvonalnak  a  forgalma  hozzájárult  az  európai  pénzgazdálkodás
zavaraihoz, mivel megcsapolta a nemesfém-készleteket.

Az útvonal megnevezése: ________________________

d)  Ezen  a  kereskedelmi  útvonalon  nagyobb  részt  tömeges  fogyasztásra  szánt  olcsóbb  árucikkek
cseréltek gazdát. A sűrűn lakott Flandriát is ezen az úton látták el gabonával.

Az útvonal megnevezése: ________________________
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23. A feladat a középkori uradalmi gazdálkodással kapcsolatos. (K/5)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Frigyes,  Isten kegyelméből a hamburgi  egyház érseke,  minden keresztény hívőnek a jelenben és a
jövendőben,  örökös  áldásomat  küldöm.  Azt  akarjuk,  hogy  mindenki  számára  legyen  ismert  ez  a
szerződés, amelyet mi a Rajnán inneni emberekkel, akiket hollandoknak neveznek, kötöttünk. Ezek az
emberek felkeresték felségünket, igen erősen kérve a püspökségünk területén fekvő eddig műveletlen,
mocsaras, az ország lakói számára haszontalan földek átengedését, hogy azt termővé tegyék. […]

Egyezséget  kötöttünk,  amelynek  értelmében  a  fent  nevezett  földbirtok  minden  mansusáért
évenként 1 dénárt fizetnek nekünk. Szükségesnek tartjuk lejegyezni itt a  mansus  kiterjedését, azért,
hogy a jövőben ne legyen semmi viszály a lakosság között: tehát 720 királyi vessző hosszúságú és 30
szélességű, a földön áthaladó folyóval együtt, melynek használatát hasonló módon átengedjük nekik.
Végül akaratunknak megfelelően elfogadták, hogy a föld gyümölcsének tizedét nekünk adják.” 

(XII. századi oklevél)

a) Mivel tartoztak a telepesek a püspöknek a szerződés idézett részlete alapján? Karikázza be a
helyes válasz sorszámát!

1. Pénzjáradékkal és terményadóval.
2. Pénzjáradékkal és robottal.
3. Kizárólag pénzjáradékkal.

b) Melyik latin kifejezés a helyes megnevezése a forrásban szereplő telepeseknek? Karikázza be
a helyes válasz sorszámát!

1. familiáris
2. hospes
3. serviens

c)  Mi  a  forrásban  említett  „mansus”  szó  magyar  megfelelője?  Karikázza  be  a  helyes  válasz
sorszámát!

1. hűbérbirtok
2. jobbágytelek
3. majorság

d)  Milyen  (gazdasági  jellegű)  körülmény  kényszerítette  a  korszakban  a  leggyakrabban
szülőföldjük elhagyására a parasztokat?
________________________________________________________________________

e) A szerződés viszonylag kedvező feltételeket biztosított a telepesek számára. Magyarázza meg
ennek okát a forrás alapján!
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

24. A feladat az iszlám valláshoz kapcsolódik. (K/4)
Válassza ki a következő szent szövegek közül az iszlám valláshoz kötődő négy idézetet! Írja a
megfelelő források betűjelét a táblázatba! (Elemenként 1 pont.)

A) „Az emberek kötelessége […] a Házhoz történő zarándoklat, de csak annak, aki módot talál rá. Ám
aki tagadja, az maga látja kárát.”

B)  „Saját  testrészeiből  teremtette  az  egyes  kasztokat.  Fejéből  a  papokat,  kezéből  a  harcosokat,
derekából a pásztorokat, lábából a szolgákat.”

C)  „Amikor  imádkozott,  megnyílt  az  ég,  és  a  Szentlélek  galamb  alakjában  leszállt  rá.  Szózat  is
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hallatszott az égből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

D) „Bizony Mi látjuk orcád fordulását az ég felé, ezért megváltoztatjuk neked az imairányt úgy, hogy
azzal elégedett leszel.  Fordítsd hát orcádat a Tilalmas Mecset felé, és bárhol is vagytok, fordítsátok
orcátokat arra!”

E)  „Emberi korlátokon túlpillantó,  megtisztult,  égi látásommal így láttam távozni és újraszületni az
élőlényeket, közönségeseket és kiválókat, szépeket és rútakat, boldogokat és boldogtalanokat, amint
tetteiknek megfelelően térnek vissza.”

F)  „Csupán egyetlen isten. Magasztaltassék! Nincs szüksége gyermekre, amikor Övé mindaz, ami az
egekben és a földön van.”

G)  „Nincs itt.  Feltámadt,  ahogy előre megmondta.  Gyertek,  nézzétek meg a helyet,  ahol  nyugodott!
Aztán  siessetek,  vigyétek  hírül  tanítványainak:  Feltámadt  a  halálból,  előttetek  megy  Galileába.  Ott
viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.”

H)  „Harcoljatok  […]  azok  ellen,  akik  harcolnak  ellenetek!  Ám  ne  szegjétek  meg  a  törvényt,  ne
harcoljatok a fegyvertelenek ellen!”

Az iszlám valláshoz kötődő négy idézet betűjele:

25. A feladat a középkori egyházhoz kapcsolódik. (K/4)
A képek és a forrásszövegek a középkori egyház politikai szerepére vonatkoznak. Rendelje a
képekhez a tartalmilag megfelelő szövegrészletet! Írja a megfelelő szöveg sorszámát a képek alá!
Egy forrásszöveg kimarad. (Elemenként 1 pont.)

1. „Mindazok pedig, akik oda elmennek és akár szárazföldi,  akár tengeri útjukban, akár a pogányok
ellen harcolva életüket vesztik, bűneik bocsánatát elnyerik: Istentől ekkora hatalommal felruházva, ezt
engedélyezem az útra készülőknek.”

(II. Orbán pápa felhívása a clermonti zsinaton, 1095)

2. „Ekkor volt, hogy megkapta az imperator és augustus címeket, amitől eleinte annyira idegenkedett,
hogy  kijelentette,  hogy  nem  tette  volna  aznap  a  lábát  a  templomba,  ha  előre  látta  volna  a  pápa
szándékát.”

(Einhard: Nagy Károly élete, IX. század)

3. „Itt a herceg jelenlétében, Pierre de La Forest, Rouen érseke és Franciaország kancellárja, ismertette
a három renddel a király foglyul ejtésének történetét.”

(Franciaország Nagy Krónikája, 1375)

4. „Ha valakinek az Isten tízet adott egy évben, a tízedik részt adja Istennek”
(Szent István II. törvénykönyve, XI. század)

5.  „Az  […]  elmarasztaltakat  pedig  a  mindenkori  világi  hatalmak  legfőbb  képviselőinek  vagy  azok
megbízott ügyvivőinek kell megbüntetés céljából átadni, a kellő figyelmeztetéssel.”

(A IV. lateráni zsinat határozatai, 1215)
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a) ___________ b) ___________

c) ___________ d) ___________
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* 26. A térképvázlaton az Oszmán-Török Birodalom terjeszkedését látja. (K/3)
Oldja meg a következő feladatokat! Használja a Történelmi atlaszt!

a) Írja a vonalakra a térképen 2-es és 4-es számmal jelölt városok nevét!
2. ____________________________________________ (0,5 p); 4. _________________________________________ (0,5 p)

b) Ki volt az a XVI. századi oszmán-török uralkodó, aki többek között Budát is elfoglalta? (1 p)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Húzza alá, hogy melyik területet vesztették el a törökök a XVII. század végén! (1 p)
Balkán Magyarország  Havasalföld

27. Az alábbi feladat a világvallásokkal kapcsolatos. (K/4)
Állapítsa  meg,  hogy  a  megadott  forrásrészlet  melyik  világvalláshoz  kapcsolódik!  Írja  a
táblázatba a források betűjele mellé a vallás megnevezését! (Elemenként 1 pont)

a)  „Harcoljatok Allah ösvényén azzal, aki harcol veletek; csak ne lépjétek túl az előírást úgy, hogy ti
kezditek elsőnek a harcot; láthatjátok: Allah nem szereti a túllépőket.”
b) „Bizonyos meghatározott napokon hajnal hasadta előtt össze szoktak gyülekezni, és váltakozva két
karban énekelnek az Istennek hitt Krisztus tiszteletére, és esküvel kötelezik magukat, nem ám valami
gaztettre, hanem arra hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem követnek el házasságtörést, nem szegik
meg esküjüket.”
c) „A Védák tanulmányozását és oktatását, áldozatok bemutatását, önmagukért és másokért, a jótékony
adományok elfogadását és szétosztását a brahmanák feladatává tette. […] A súdra számára az Úr csak
egyetlen kötelességet jelölt ki: azt, hogy ezeket a kasztokat megadással szolgálja.”
d) „Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat istenedet, szíved, lelked mélyéből,
minden erőddel!  Ezeket a parancsokat,  amelyeket ma szabok neked,  őrizd meg szívedben,  és vésd
gyermekeidnek is az eszébe, beszélj róluk, amikor lefekszel s amikor fölkelsz. Igen, jelként kösd őket a
kezedre, legyenek a homlokodon. Írd fel őket házad ajtófejfájára és kapujára!” 

Forrás Vallás

a)

b)

c)

d)
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28. A következő feladat a reneszánsz korszakára vonatkozik. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a tankönyvi szöveg és ismeretei segítségével!

„A  képzőművészet  a  reneszánsz  korában  a  természet  kutatásának  és  megismerésének  egyik
legfontosabb  eszköze.  A  művészek  a  valóság  hiteles  bemutatására  törekednek.  Behatóan
tanulmányozzák az emberi test felépítését, a dolgok térbeli tulajdonságait,  s mindenekelőtt magát a
teret.  Kidolgozzák a térbeli  kapcsolatok rögzítésének pontos módszerét,  a  perspektíva szerkesztési
szabályait.  A reneszánsz rendkereső szelleme azt kívánta,  hogy a tér  határozott egységgé záruljon,
hogy tökéletessé kiegyensúlyozott s egy nézőpontból egyszerre teljes egészében áttekinthető legyen.
Ennek a követelménynek elsősorban a központos elrendezés felelt meg. A reneszánsz legjellegzetesebb
térformája tehát az egyszerű vagy bővített centrális tér. A művészek antik római mintákat követnek.”
(Tankönyvi szöveg) 

a) Válassza ki a műalkotások közül a reneszánsz stílusúakat! (Elemenként 0,5 pont.)

A reneszánsz stílusú képek számjele: ________________________________________________

b) Nevezze meg a reneszánszhoz szorosan kötődő világszemléletet! (1 pont)
__________________________________________________________________________________________________________________

c) Válassza ki, melyik leírás illik erre a világszemléletre! (1 pont)
1) XI–XIII.  századbeli filozófiai irányzat, gondolkodásbeli módszer, melyet a tények, jelenségek közti
rendkívül erős ok-okozati összefüggés megteremtése, a gondolatok egymásra épülése jellemez. Ezt a
gondolkodási és bizonyítási módszert az iskolákban, egyetemeken tanították, innen az elnevezés.

2) A megerősödő itáliai polgárság új, magabiztos, világi életeszményét tükrözi. A művészeti alkotások
középpontjába a vallásos témák helyett az ember és a természet került. Az emberközpontúságon túl a
klasszikus műveltséget is  jelentette,  amely szinte kötelezővé tette a görög-római kultúra utánzását,
imitációját.

3) A polgári rendnek a polgári forradalmat megelőző időszakban kialakított ideológiája, filozófiája és
esztétikája.  Elnevezése  arra  utal,  hogy  az  emberiséget  a  tudatlanság  sötétjéből  az  ész,  a  fény
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birodalmába kell átvezetni.

A kiválasztott leírás sorszáma: ________________________________________________

d) Tegye időrendbe a felsorolt hazai művészettörténeti korszakokat!  (Helyes sorrend esetén 1
pont.)

Korstílus Sorszám

Barokk

Gótika

Reneszánsz 

Román

29. A feladat a középkori városok társadalmához és kultúrtörténetéhez kapcsolódik.
Válaszoljon a kérdésekre az ábra és a szövegek alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

„[…]  Polgárjoggal  csak  az  rendelkezett,  aki  saját  ingatlannal  bírt  a  városban.  […]  Firenze  […]
lakosságának  több  mint  háromnegyede,  textilipari  munkások,  napszámosok,  szolgák,  fuvarosok  –,
akiknek  nem  volt  a  városban  saját  házuk  […]  nekik  semmi  szavuk  nem  volt  a  város  ügyeinek
intézésében […].” (Katus László: A középkor története)
„A reneszánsz […] tért hódít […] Firenzében […] néhány fiatal művész összefogott […] és megteremtik
az  új  építészetet.  […]  Vezetőjük  Filippo  Brunelleschi  volt  (1377–1446).  A  város  őt  bízta  meg  a
dómépület  befejezésével.  A  firenzei  dómot  gótikus  stílusban  kezdték  építeni.  […]  A  firenzeiek
mindenáron kupolával akarták betetőzni székesegyházukat, de addig egyetlen építésznek se sikerült
olyan szerkezetet kitalálni,  amellyel  áthidalhatta volna a hatalmas teret.  Brunelleschi  megoldotta a
feladatot […].” (E. H. Gombrich: A művészet története)

a) Nevezze meg azt a társadalmi csoportot, amely nem vett részt a város irányításában!
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Határozza meg a szöveg alapján a polgárjog feltételét a középkori városokban!
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg, hogy egy középkori városban a polgárjoggal rendelkezők közül
1. kiből válhatott bíró? ________________________________________________
2. kik lehettek a nagytanács tagjai? ________________________________________________
3. kikből kerültek ki a szenátus tagjai? ________________________________________________
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d) Sorolja fel a XII–XIV. században az itáliai városok arculatát meghatározó építészeti stílusokat
megjelenésük sorrendjében!
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________

e) Nevezze meg azt az építészeti elemet, amelyet a középkorban a firenzei dóm építése során
alkalmaztak először! Használja a középiskolai történelmi atlaszt!
_____________________________________________________________________________________________________________________

30. A feladat a középkori eretnek mozgalmakra vonatkozik. (K/4)
Írja a forrásrészletek után, hogy melyik eretnek mozgalomra vonatkoznak! (Elemenként 1 pont.)

bogumilok albigensek  valdensek

a) „Péter cár éveiben bukkant fel bolgár földön egy Bogomil nevű – valójában azonban Isten előtt nem
kedves  –  pap,  aki  elsőnek  kezdte  el  hirdetni  bolgár  földön  azt  az  eretnekséget,  amelyről  később
szólunk. Külszínre az eretnekek olyanok, mint a juhok: szelídek, alázatosak, hallgatagok és sápadtak,
mintegy  a  képmutató  böjtöléstől;  haszontalan  szót  nem  ejtenek,  hangosan  nem  nevetnek,  nem
hivalkodnak, elrejtőznek a szemérmetlen tekintet elől, és külszínre mindent úgy csinálnak, hogy nem
lehet  megkülönböztetni  őket  az  igazhitű  keresztényektől,  belül  azonban  farkasok.  Az  eretnekek
széthasogatják a kereszteket és szerszámokat készítenek belőlük [...] az eretnekek nem imádják önként
az ikonokat, hanem bálványoknak nevezik azokat. Az eretnekek gúnyt űznek a szentek csontjaiból, és
kinevetnek bennünket, akik tiszteljük azokat.” (Kozma presbiter; X. század)

________________________________________________
b) „A manicheizmussal egybehangzóan két őselemet vesznek fel: Egy jó és egy gonosz Istent, vagyis az
ördögöt, aki szerintük megteremtett minden testet, míg a jó isten minden lelket... Tagadják azt, hogy a
testek  feltámadnak;  nevetnek  azokon  jótéteményeken,  melyeket  az  élők  a  holtaknak  megadnak,
haszontalan  dolognak  tartják  templomba  járást  vagy  az  imádkozást  a  templomban...  Elvetik  a
keresztelést, s káromolják Krisztus testének és vérének szentségét [...].” (Heisterbachi Cézár: Dialogus
Miraculorum; XIII. sz.)

________________________________________________
c) „Egy bizonyos lyoni polgártól, Valdesiustól vagy Valdensustól erednek, aki javakban bővelkedett, de
mindenét otthagyva elhatározta, hogy ezentúl szegénységben él, és az evangéliumi tökéletességre fog
törekedni,  miként  erre  példát  adtak az  apostolok.  A maga számára lefordíttatta  francia  nyelvre  az
evangéliumot  és  a  Bibliának  egyik-másik  könyvét,  valamint  Szent  Ágostonnak,  Jeromosnak,
Ambrusnak és Gergelynek egynéhány jelentős mondását, címszavak szerint rendben, amelyeket ő és
követei szentenciáknak neveztek.” (Bernát inkvizítor jelentéséből; XIV. század eleje)

________________________________________________

d)  Válaszoljon  az  alábbi  forrásrészlet  segítségével!  Hogyan  viszonyult  az  egyház  az
eretnekekkel szemben?
„2. §. Azokat pedig, akiket az eretnekségnek csak gyanújával is meg lehet bélyegezni, abban az esetben,
ha  a  gyanú  jellege  és  személyük  minősége  szerint  saját  ártatlanságukat  kellő  tisztázással  be  nem
tudnák  bizonyítani,  az  egyházi  átok  kardjával  kell  sújtani,  s  mindaddig,  míg  kellő  elégtételt  nem
szolgáltatnak, kerülje el mindenki; és ha egy éven át megmaradnak kiközösített állapotukban, akkor
eretnekekként kell ítélkezni felettük.” (A IV. lateráni zsinat határozatából; XIII. sz.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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31. A feladat az iszlám valláshoz kapcsolódik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! 

a) Egészítse ki a következő mondatokat! (Elemenként 0,5 pont.) 
Az iszlám hívők fő kötelessége: hit Allahban és prófétájában, ________________________-ben. (személy)
Az iszlám hívő számára kötelező a napi ________________________ ima. (szám)
A Korán előírja az adakozást, az alamizsnát a ________________________ számára. (csoport)

„Ti hívők! Előíratott nektek a böjtölés, amiként előíratott azoknak, akik előttetek éltek. Talán istenfélők
lesztek. [Böjtöljetek] bizonyos számú napig! Ha valaki közületek beteg vagy úton van, akkor [azonos]
számú napig [kell böjtölnie]! […] [A böjt ideje] a ramadan hónap, amikor a Korán mint útmutatás [első
ízben] küldetett le az emberek számára. […] Aki közületek e hónap idején jelen van, az böjtölje végig!
[…] Végezzétek el a zarándoklatot és az umrát [kis zarándoklat] Allahnak! Ha akadályozva lennétek,
akkor [engesztelésképpen ajánljanak föl] áldozati állatot, ami könnyen előteremthető nektek! […] Aki
beteg közületek, vagy fájlalja a fejét, az kárpótlással tartozik: böjt vagy alamizsna vagy áldozati állat
formájában.” (Korán)

b) Melyik hónapra utal a böjti előírás? Adja meg a hónap nevét! (0,5 pont) _________________________

c) Melyik város a zarándoklat központja? (1 pont) ______________________________________________________

32. A feladat a középkori kultúrára vonatkozik. (K/4)
a) A középkor egyik művészeti stílusának rövid ismertetését közöljük néhány kép kíséretében. 
Nevezze meg a stílust! (1 pont) 

„A korszak vezető  műfaja  az  építészet,  a  legfontosabb építészeti  feladat  pedig  a  templom volt.  Az
épületet (templomot) súlyos zártság jellemzi. A formák tömbszerűek, az arányok vaskosak, a szerkezet
világosan tagolt. Az épületek hatását a félkörív is hangsúlyozza, amely az épület külsején és belsején
egyaránt  jelentkezik,  pl.  mint  boltozati  elem,  ablak,  ajtó  íve,  díszítő  szerepű  galéria.”  (Művészeti
Lexikon)

A stílus neve: ________________________________________________

b)  Válassza  ki  a  következő  épületek  közül  azokat,  amelyek  a  megnevezett  stílus  jegyeit
tükrözik! (Elemenként 1 pont.)

A kiválasztott épületek betűjele: ________________________________________________
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33. A feladat az Oszmán Birodalom katonai rendszerével kapcsolatos. (K/4)
Írja  a  kipontozott  helyekre  a  megfelelő  szakkifejezéseket!  A  felsorolt  szakkifejezések  közül
válasszon! Két szakkifejezést nem kell beírnia. (Elemenként 1 pont.)

Szakkifejezések: janicsárok; kalifa; nádor; szpáhik; szultán; várnépek 

„A kis-ázsiai török törzseket Oszmán vezér szervezte katonaállammá. A birodalom gazdasági alapját a
meghódított területek kizsákmányolása jelentette. A születési előjogokat nem ismerték, minden föld a
a) ________________________-é lett, aki egyben a legfőbb egyházi méltóság, a b) ________________________címét is
megszerezte. Az államgépezet legfőbb része a hadsereg volt, amely két fontos fegyvernemre oszlott. A
lovaskatonák, a c) ________________________, szolgálatukért földbirtokot kaptak, de ez nem volt örökíthető.
A  szultán  bármikor  visszavehette.  A  gyalogos  d) ________________________________________________
zsoldoskatonák  voltak,  akiket  toboroztak,  vagy  nagyobb  részben  gyermekkoruktól  katonának,  az
iszlám terjesztőjének neveltek.” (Tankönyvi szöveg)

34. A feladat a középkori Európa gazdaságával kapcsolatos. (K/3)
Oldja  meg  a  források  és  ismeretei  segítségével  a  távolsági  kereskedelemre  vonatkozó
feladatokat! (Elemenként 1 pont.)

a)  „A velenceiek semmiféle illetéket sem tartoznak fizetni, amit szokás folytán vagy más okból tőlük
megkövetelhetnének, sem akkor, mikor megérkeznek, itt tartózkodnak, eladnak, vesznek, letelepednek,
sem amikor eltávoznak, csakis akkor, ha zarándokokat szállító hajókon érkeznek vagy távoznak, akkor
ugyanis a király szokásjoga szerint harmadrészt tartoznak a királynak adni.” 

(Jeruzsálem királyának oklevele, 1124)
Az idézett oklevél hozzájárult egy középkori tengeri kereskedelmi útvonalhálózat forgalmának
fellendüléséhez. Nevezze meg ezt az útvonalhálózatot! ________________________________________________

b) „Mi, Bréma város konzuljai és közönsége a tengeri városok, s más városok konzuljainak, valamint a
Római Szent Birodalom német [szövetségéhez] tartozó valamennyi kereskedőnek mérhetetlen nagy
hálánkat  fejezzük  ki,  amiért  kegyelmükbe  fogadtak,  és  a  mondott  kalmárok  szabadságaiból  és
kiváltságaiból nekünk is részt engedtek […].” 

(Bréma városának levele)
Nevezze meg azt a kereskedelmi szövetséget, amelyhez Bréma városa a levelet intézte!
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) „Az angol király lezárta az összes tengerszorosokat, semmit sem engedve jönni [a Franciaországgal
szövetséges  területről],  sem  érkezni  oda,  legkevésbé  pedig  gyapjút  és  gyapjas  báránybőrt.  [A
Franciaországgal szövetséges terület egész lakossága] megdöbbent, hiszen a posztókészítés a legfőbb
mesterség […].  Igaz ugyan,  hogy sok gabona jön részükre Franciaországból,  de  miből  vegyék meg,
miből fizessék, ha nincs kereset.”

(XIV. századi krónika)
Melyik terület kereskedelmi lehetőségeinek beszűküléséről szól a forrás? Karikázza be a helyes
válasz sorszámát!

1. Champagne 2. Dalmácia 3. Flandria 4. Szilézia
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35. A feladat a középkori feudális gazdasági és társadalmi rend témájához kapcsolódik. (K/5)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.)

A középkorban kialakult háromnyomásos gazdálkodás egyik változata

a)  Aláhúzással  válassza  ki  a  rendszer  kialakulásának  és  általánossá  válásának  időszakát
Nyugat-Európában!

IV–V. század, VI–VII. század, XI–XII. század, XV–XVI. század

b) Válassza ki, melyik fogalomcsoportra vonatkoznak az E, H, J betűk! (Választását a táblázatban
X jellel jelölje!)

erdő, legelő, nádas

majorság, jobbágytelek, vetésforgó

őszi vetés, tavaszi vetés, ugar

c) Magyarázza meg a grafikai jelzéseket!

 ________________________________________________

 ________________________________________________

d) Mit jelölnek a kisbetűk (a-h)?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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36. A feladat a középkori kereskedelemmel kapcsolatos. (K/3)
Döntse  el  a  térképvázlat  és  ismeretei  segítségével,  hogy  a  levantei  vagy  a  Hanza-
kereskedelemre igazak az állítások! Tegyen X jelet a táblázat megfelelő oszlopába! Egy sorban csak
egy X jel szerepelhet. (Elemenként 0,5 pont.)

Állítás Levantei
kereskedelem 

Hanza-
kereskedelem

a)  Fellendülésében  jelentős  szerepet  játszottak  a  keresztes
háborúk.

b)  Élelmiszerrel  és  nyersanyaggal  látta  el  a  népes  flandriai
városokat. 

c) Jelentős mennyiségű nemesfém áramlott ki Európából ezen az
útvonalon.

d)  Árui nagyrészt az európai nemesség leggazdagabb rétegeinek
igényeit elégítették ki.

e)  A  német  kereskedővárosok  egymással  szövetkezve
biztosították a kereskedelmi útvonalakat.

f) A nagy földrajzi felfedezések hozzájárultak hanyatlásához.
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37. A feladat a világvallások civilizációformáló szerepéhez kacsolódik. (K/4)
Nevezze meg azt a világvallást, amelynek szent szövegéből az idézet származik!  Az idézetekből
kihagytuk az isten nevét. (Elemenként 1 pont.)

a)  „[…]  saját  testrészeiből  teremtette  az  egyes  kasztokat.  A  világrend  fenntartása  érdekében azok
számára, akik fejéből, kezéből, derekából és lábából kerültek elő, külön-külön hivatást állapított meg.”

A vallás neve: ____________________________________________________________

b)  „Én pedig  azt  mondom  nektek,  szeressétek  ellenségeiteket,  és  imádkozzatok  üldözőitekért!  Így
lesztek fiai […], aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is.”

A vallás neve: ____________________________________________________________

c)  „Harcoljatok […] ösvényén azzal,  aki  harcol  veletek;  csak ne lépjétek túl  az előírást úgy,  hogy ti
kezditek elsőnek a harcot; láthatjátok: […] nem szereti a túllépőket. És öljétek őket, ahol csak rájuk
találtok, és űzzétek őket onnan, ahonnan ők elűznek benneteket.”

A vallás neve: ____________________________________________________________

d) „És ez a szenvedés okának nemes igazsága, szerzetesek: az ok a Szomj [vágy], amely újjászületéshez
vezet,  élvezet  és  szenvedély  kíséri,  örömet  talál  különböző  dolgokban.  Ez  [a  szomj]  a  következő:
gyönyörök szomja,  lét  szomja,  birtok szomja.  És ez a szenvedés megszüntetésének nemes igazsága,
szerzetesek: a szomjnak teljes vágytalanság révén történő megszüntetése, elvetése, feladása, elhagyása,
elutasítása.” 

A vallás neve: ____________________________________________________________
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1.  A XVI.  század  meghatározó  történelmi  eseménysorozata  volt  a  reformáció  és  a  katolikus
megújulás  (ellenreformáció).  Nevezze  meg  a  forrásrészletek  alapján  a  hozzájuk  köthető
felekezetet, illetve szerzetesrendet! (Elemenként 1 pont) (K/4)

a)  „Eleve  elrendelésnek  pedig  Istennek  azt  az  örök  elhatározását  nevezzük,  amellyel  önmagában
elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék minden egyes emberrel.”  (Kálvin: A keresztyén vallás
rendszere)
b)  „21. Ennélfogva tévednek azok a búcsúhirdetők, akik azt tanítják, hogy a pápa búcsúja az embert
általában minden büntetés alól feloldja és üdvözíti…” (Luther 95 pontja)
c)  „Bárki,  aki  társaságunkban,  melyet  Jézusról  kívánunk  elnevezni,  a  kereszt  lobogója  alatt  Isten
harcosa kíván lenni, és csak az Urat és annak földi helytartóját, a pápát akarja szolgálni, az ünnepélyes
szüzességi fogadalom után lélekben legyen felkészülve…” (Loyola Ignác)
d) „Ha az Antikrisztusnak három Isteninek hamis vélekedésétől meg nem szabadultunk az Krisztus
igéjének igaz értelmére nem mehetünk [Egy az Isten]” (Dávid Ferenc: Rövid útmutatás 1567)

Az idézet betűjele A felekezet/szerzetesrend megnevezése

a)

b)

c)

d)

2. A feladat a francia abszolutizmus gazdaságpolitikájára vonatkozik. (K/5)
Az ábra a merkantilizmus jellemzőit mutatja. Válassza ki a felsorolásból a megfelelő szavakat,
és írja be betűjeleiket a táblázat üresen hagyott helyeire! (Elemenként 1 pont.)

A merkantilizmus iparfejlesztő politikája
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Betűjel Jellemzők

a) Mértékrendszer és fémpénz egységesítése.

b) Állam

c) Gyarmati nyersanyagok behozatala

d) Készárukivitel

e) Manufaktúrák terjedése

3. A feladat különböző államformákkal kapcsolatos. (K/5)
Írja a fogalmak mellé a megfelelő meghatározások betűjelét! (Elemenként 1 pont.)

a) Az uralkodó a megnövekedett jövedelem birtokában tőle függő hivatalnoki  hálózatra,  az állandó
hadseregre és a bírói szervezetre támaszkodva irányítja az országát, a rendi gyűlés mellőzésével.

b)  Az uralkodók felülről  bevezetett  reformokkal kívánták modernizálni birodalmukat.  Merkantilista
vámpolitikával,  adókedvezményekkel,  a  jobbágyság adóhelyzetének javításával  kívánták fellendíteni
államuk gazdaságát, hogy a hatalmi versenyben ne maradjanak alul.

c)  Olyan  államforma,  amelyben  az  államfőt  meghatározott  időre  választják,  a  szuverenitás  tehát  a
népet illeti meg.

d)  Olyan uralkodási forma, amely korlátok közé szorította a királyi hatalmat (pl. megtiltotta, hogy a
parlament  hozzájárulása  nélkül  adót  vessen  ki,  hadsereget  tartson,  illetve  parlamenti  képviselőt
politikai szerepléséért felelősségre vonhasson stb.).

e) Az állam irányítása az uralkodó és a rendek közös törvényhozására és hatalomgyakorlására épül.

Fogalmak Betűjelek

Abszolutizmus

Alkotmányos királyság

Felvilágosult abszolutizmus

Rendi monarchia

Köztársaság
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4. Az alábbi feladat a felvilágosodás gondolatkörével kapcsolatos. (K/4)
Fejezze be, vagy egészítse ki a mondatokat, a források felhasználásával! (Elemenként 1 pont.) 

„A természet nemcsak arra ad jogot, hogy megvédje javait: azaz életét, szabadságát és vagyonát mások
jogtalansága […] ellen, hanem arra is, hogy ítéljen, […] de az államban az önbíráskodás nem lehetséges,
[…] e jog az államra van ruházva.” 

(Locke: Két értekezés a polgári alkotmányzatról)
„Nem szükséges,  hogy a  képviselők,  akik választóiktól  általános utasításokat  kaptak,  minden egyes
ügyre  külön  utasítást  kapjanak  […]  minden  állampolgárt  meg  kell,  hogy  illessen  az  a  jog,  hogy
szavazhasson a képviselőválasztáson […]” 

(Montesquieu: A törvények szelleméről)
„Ha a törvényhozó hatalom a végrehajtó hatalommal ugyanabban a személyben vagy ugyanabban a
hatósági testületben egyesül, nincsen szabadság, mivel attól lehet tartani, hogy az ilyen uralkodó […]
zsarnoki törvényeket fog hozni, és […] zsarnoki
módon fogja végrehajtani.” 

(Montesquieu: A törvények szelleméről)
„Az első ember, akinek eszébe jutott, hogy egy darabka földet elkerítvén így szóljon: ez az enyém, s aki
elég együgyű embereket talált,  hogy ezt  elhiggyék,  volt  a  polgári  társadalom megalapítója.  Mennyi
bűntől, háborútól és gyilkosságtól, mennyi nyomorúságtól mentette volna meg az emberi nemet, aki
ekkor kihúzza a karókat […]”

(Rousseau: Az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól)

a) Locke szerint az államra van ruházva ____________________________________________________________.
b) Montesquieu szerint az állampolgárok mindegyikét megilleti, hogy ________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Ha a hatalmi ágak egy kézben összpontosulnak, az ________________________________________ vezet.
d) Egyikőjük szerint a háború, a bűn, a gyilkosság oka a _________________________________ megjelenése.

5. feladat a reformáció terjedésével kapcsolatos. (K/5)
Válaszoljon a kérdésekre a térkép és saját ismeretei segítségével! (Használja a Történelmi atlaszt
a megoldáshoz!) 

A reformáció három irányzatának néhány előfordulási helye
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a) Határozza meg, a reformáció mely ága volt jellemző a térképen jelzett területeken!
Készítsen jelmagyarázatot! (Elemenként 0,5 pont.)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

b) Nevezze meg a reformáció három vallási irányzatát, amely a XVI. században jelentős volt 
Magyarországon! (Elemenként 1 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Nevezze meg, melyik az a katolikus szerzetesrend, amely a reformáció visszaszorítására jött 
létre! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

6. A feladat a kora újkori európai történelemre vonatkozik. (K/4)
Ismeretei alapján egészítse ki a kép magyarázó szövegét! (Elemenként 1 pont.) 

A  francia  király  látogatása  egy  faliszőnyegüzemben.  …..  a)  főminisztere,  Colbert  1662-ben  Királyi
Kárpitszövő  Műhely  és  a  Korona  Kárpitszövői  néven szervezte  újjá  a  párizsi  faliszőnyeg-készítést.
Charles le Brun (1619–1690), a képen látható faliszőnyeg készítője került a műhely élére, és itt készült
a  …..  b)-ban  és  más  királyi  palotákban  is  látható  szemet  gyönyörködtető  kárpitok  nagy  része.  A
kitűnően működő ….. c) [üzem] ötezernél is több faliszőnyeget állított elő.
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a) A király neve: ____________________________________________________________
b) A királyi székhely neve: ____________________________________________________________
c) Nevezze meg a szövegben előforduló üzemszervezeti formát!
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Nevezze meg a főminiszter által megvalósított gazdaságpolitikát!
_____________________________________________________________________________________________________________________

7. A feladat a felvilágosodáshoz kapcsolódik. (K/3)
Írja a betűjelek mellé a meghatározásnak megfelelő fogalom sorszámát! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Társadalmi, politikai és filozófiai eszmeáramlat. Célja, hogy az emberiséget a tudatlanság és a vallási
előítéletek sötétségéből az ész, a világosság birodalmába átvezesse. Jellemzője a racionalizmus, a világ
megismerhetőségének és megváltoztathatóságának eszméje.
b) Az állami főhatalom megosztottsága annak érdekében, hogy a hatalom ellenőrizhető legyen, s így az
azzal való visszaéléseket meg lehessen akadályozni. Elmélete visszavezethető Locke és Montesquieu
munkásságára.
c) Az állam és a jog keletkezésének elmélete, amely szerint az állam és a jog az emberek közötti tudatos
megegyezésen alapuló szerződés eredménye.
d)  Annak  elismerése,  hogy  a  társadalomban  és  a  közéletben  vallási  különbség  nélkül  mindenki
érvényesülhessen, aki erre alkalmas.
e)  XVIII.  századi  kelet-közép-európai  kormányzati  rendszer,  melyben az abszolutizmus sajátosságai
modernizációs  törekvésekkel  párosulnak.  Jellemzője  a  merkantilista  gazdaságpolitika,  a  jobbágyok
védelme, a vallási türelem hangsúlyozása, az oktatás és az egészségügy fejlesztése.
f)  1751-1772 között  harmincöt  kötetben megjelent  könyvsorozat,  amely a korszak ismeretanyagát
összegezte. A tudományos vállalkozásban Diderot vezetésével mintegy százötven munkatárs vett részt.

a) ________________________________________ 1. hatalommegosztás
b) ________________________________________ 2. Enciklopédia
c) ________________________________________ 3. felvilágosult abszolutizmus
d) ________________________________________ 4. társadalmi szerződés
e) ________________________________________ 5. felvilágosodás
f) ________________________________________ 6. vallási türelem

8. A feladat a nagy földrajzi felfedezésekkel kapcsolatos. (K/3)
Oldja meg a feladatokat a térkép és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)
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a) Adja meg a térképen számmal jelölt útvonalakon hajózó felfedezők nevét!
1. ________________________________ 2. ________________________________ 3. ________________________________

b)  Nevezze  meg  melyik  ország  királya  hódíthatott  a  tordesillasi  és  a  zaragozai  szerződés
értelmében a térképen betűkkel jelzett térségben?

A) ________________________________ B) ________________________________ C) ________________________________

9. A feladat az angol alkotmányos monarchiára vonatkozik. (K/4)
A forrás és ismeretei segítségével oldja meg a feladatokat!

„Az egyházi és világi lordok és az alsóház […] azért, hogy megvédjék és  megerősítsék ősi jogaikat és
szabadságukat, kijelentették:
1. Hogy a bitorolt hatalom, ti. a törvényeknek ideiglenesen hatályon kívül helyezése vagy a törvények
végrehajtásának megakadályozása, csupán királyi tekintély alapján, a parlament hozzájárulása nélkül,
törvénytelen.
4. Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel bármily ürügy vagy praerogatívák [kiváltságok] alapján a
parlament hozzájárulása nélkül, hosszabb időre és más módon, mint ahogyan a megajánlás megszabta
vagy meg fogja szabni, törvénytelen.
5. Hogy az alattvalóknak joguk van a királyhoz folyamodni és az ilyen kérelmezések miatt való minden
elfogatás és üldözés törvénytelen.
6.  Hogy az országban béke idején, a parlament hozzájárulása nélkül állandó hadsereg felállítása és
tartása törvénytelen.
8. Hogy a parlamenti választások szabadok.
9.  Hogy  a  szólás,  vitatkozás  és  tárgyalás  szabadságát,  a  parlamenten  kívül  semminemű  hatóság,
semmiféle helyen kérdés tárgyává nem teheti.
11. Hogy az esküdteket szabályszerűen kell meghívni és elbocsátani, és hogy esküdtek felségsértési
pörökben csak szabad birtokosok lehetnek.
12. Hogy pénzbírság törvénytelen és érvénytelen, mielőtt a vádlottra a bűnt rá nem bizonyították.
13.  És,  hogy  a  sérelmek  orvoslására  és  a  törvények  javítására,  megerősítésére  és  megtartására
parlamentet össze kell hívni.”

(Jognyilatkozat)

a) Mikor keletkezett a nyilatkozat? ________________________________ (1 pont)

b) A következő felsorolásból válasszon ki aláhúzással három olyan alapelvet, amellyel az angol 
alkotmányos monarchia jellemezhető! (Elemenként 0,5 pont.)

- A választásokat nem befolyásolhatja a hatalom ____________
- Az uralkodó a legfőbb bíró ____________
- Adók csak a parlament hozzájárulásával vethetők ki ____________
- Hadsereg felállítása békében a király joga ____________
- Véleményének kinyilvánításában senkit sem szabad korlátozni ____________
- Az uralkodó önállóan korlátozhatja a törvények végrehajtását ____________
- Az alattvalóknak tilos kérvénnyel fordulniuk az uralkodóhoz ____________

c) A b) feladatban kiválasztott elvek mellé írja oda a Jognyilatkozatnak azt a pontját, amely 
választását igazolja! (Elemenként 0,5 pont.)
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10. A feladat az angol alkotmányos monarchia működésével kapcsolatos. (K/4)
a)  Párosítsa  a  testületek  nevét,  illetve  a  jogkörökre  vonatkozó  kifejezéseket  az  ábra
betűjeleivel, a hiányzó szavakat (F és G) pedig pótolja értelemszerűen! (Elemenként 0,5 pont.)

„A miniszterelnököt a király nevezte ki és váltotta le, de a parlament beleegyezésével, tehát mindkettő
bizalmát  bírnia  kellett.  A  miniszterek  egy-egy  részterületet  irányítottak,  de  közösen  vállalták  a
felelősséget a kormány tetteiért a parlament előtt. A király a XVIII. század második felétől nem vett
részt a kormány ülésein.” (Szántó György történész)

Közigazgatás, hadsereg

(független) bíróság

Alsóház

Lordok Háza

Megnyitja és berekeszti, szentesíti a törvényeket

F

G

b)  Melyik  mondat  illik  leginkább  az  alkotmányos  monarchia  uralkodójára?  Karikázza  be  a
megfelelő sorszámot!

1. Az állam én vagyok.
2. A király uralkodik, de nem kormányoz.
3. Király nélküli királyság.
4. Kalapos király.
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11. A feladat XIV. Lajos uralkodásához kapcsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!

a)  Tegye  időrendi  sorrendbe  a  XIV.  Lajos  uralkodásának  különböző  időszakaira  vonatkozó
leírásokat! Kezdje a legkorábbival! (Helyes sorrend 1 pont.)
A)  Irreális  nagyhatalmi  célokat  követett,  s  feladta  a  vallási  toleranciát,  visszavonta  a  nantes-i
ediktumot, vagyis betiltotta a kálvini hit gyakorlását. A háborúk miatt az állam eladósodott; a pénzügyi
hiány  arra  kényszerítette  a  királyt,  hogy  megszegje  a  nemesség  egyik  legfontosabb  előjogát,  az
adómentességét;  minden  alattvalóra  kivetette  a  fejadót,  majd  a  tizedadót  is.  A  spanyol  trónért
folytatott háborúban kudarcot vallottak az európai francia hegemóniára törő kísérletek.
B)  Mazarin  bíboros  első  miniszterként  szolgálta  az  uralkodót.  A  harmincéves  háború  és  az
államszervezet  kiépítése  egyre  több  bevételt  igényelt.  Az  adók  megnövelése  társadalmi
elégedetlenséget  váltott  ki,  ahogy  az  intendánsi  rendszer  és  az  első  miniszter  különlegesen  nagy
hatalma is. A felkelések azonban megbuktak, és ezzel lezárult az abszolút monarchia ellen irányuló
utolsó nyílt lázadás.
C) Lajos nem nevezett ki első minisztert, hanem ő maga fogott a kormányzásba. Pénzügyi főellenőre
Colbert  volt,  aki  gazdaságpolitikájával  elsődlegesen  az  állami  bevételek  növelését  szolgálta.
Megteremtette  a  modern  állami  költségvetés  alapjait,  közel  húsz  éven  át,  egyensúlyban  tartva  a
bevételeket és a kiadásokat. A több százezer fősre fejlesztett hadsereg fölényt biztosított Franciaország
számára szomszédaival szemben.

Sorrend: ____ – ____ – ____

b)  Nevezzen  meg  a  forrás  alapján  két  olyan  intézkedést,  melyekkel  Colbert,  XIV.  Lajos
pénzügyminisztere  az  iparfejlesztést  támogatta!  Nevezze  meg  az  intézkedések  célját  is!
(Soronként 1 pont.)
„El  kell  mennie  felülvizsgálni  a  boldogult  Lallemand  úr  által  alapított,  gyapjúanyagokat  készítő
manufaktúrát, amely jelenleg fia és veje kezén van; meg kell vizsgálni a velük kötött szerződéseket, s
különösen a legutóbbit, melynek értelmében 40 000 livres-t adtam nekik, amikor megnősültek; ezt az
összeget  azzal  a  feltétellel  adtam  kölcsön  boldogult  apjuknak,  hogy  120  gépet  állít  be,  melyek
természetesen két műszakban dolgoznak. Fontolóra kell venni Derier és Gelet intendáns urakkal együtt
azt is, hogyan lehetne könnyen hajózhatóvá tenni a Scarpe folyót, megteremteni a hajózást Douai-tól
Lille-ig, s alkalmassá tenni a kocsiutakat a szállítás megkönnyítésére” 

(Colbert utasítása; 1667)

Intézkedés Intézkedés célja

c) Hogyan nevezzük a Colbert által is követett gazdaságpolitikai elvet? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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12. A feladat a kora újkori európai történelemre vonatkozik. (K/4)
Töltse  ki  a  táblázat  üres  rovatait  XIV.  Lajos  abszolutizmusának  és  a  Jognyilatkozatban
megalapozott  angol  alkotmányos (parlamentáris)  monarchiának ismeretében!  (Elemenként  1
pont.)

XIV. Lajos abszolutizmusa Az angol alkotmányos
monarchia

Hatalom A király hatalma elvileg
korlátlan, kiterjed a hatalom
minden területére.

A király hatalma korlátozott.
A hatalmi ágak különválnak.

Törvényhozás A király akarata törvény. a)

Adókivetés b) Az adókivetés a parlament joga.

Igazságszolgáltatás A bírói rendszert a király
irányítja.

c)

Gazdaságpolitika d) Állami beavatkozás nélküli
szabadverseny.

13. A feladat az angol alkotmányos monarchia működésével kapcsolatos. (K/4)
Döntse el az ábra tanulmányozása után, hogy az állítások igazak vagy hamisak!  (Ha az állítás
bármelyik  eleme  helytelen,  akkor  az  állítás  hamis!)  Írjon  X  jelet  a  táblázat  megfelelő  helyére!
(Elemenként 1 pont.)

Megállapítás Igaz Hamis

a)  A  XVIII.  századi  ellenreformáció  győzelmeként  Angliában  megalakult  az
anglikán egyház, melynek feje a király.

b)  A  király  továbbra  is  befolyásolni  tudta  a  törvényhozást,  hiszen  bizonyos
feltételekkel feloszlathatta a Parlamentet, illetve szentesítése nélkül érvénytelenek
voltak a törvények.

c) A végrehajtó hatalom a törvényhozónak volt felelős.

d)  Az alkotmányos monarchia két garanciája a hatalmi ágak elválasztása,  és az
általános választójog.
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14. A feladat az újkori egyetemes történelemhez kapcsolódik. (K/3)
a)  Párosítsa  a  forrásrészleteket  az  ellenreformációhoz/katolikus  megújuláshoz  kötődő
intézkedésekkel  (illetve  alapelvekkel)!  Írja  a  forrásrészletek  betűjelét  az  intézkedések
(alapelvek) mellé! Az egyik intézkedéshez nem talál forrást; ehhez X jelet tegyen! (Soronként 0,5 pont.)

Forrásrészletek:
A) „Továbbra is lehetnek királyságunk területén, s folytathatják kereskedői tevékenységüket, élvezhetik
javaikat. Senki sem háborgathatja, senki sem akadályozhatja őket vallásuk ürügyén, feltéve, hogy azt
nyíltan nem gyakorolják, és imádság vagy az említett vallás kultusza céljából nem gyűlnek össze.” 

(A francia kálvinisták vallásgyakorlatáról, XIV. Lajos)
B) „Legyen  mindenki  arról  meggyőződve,  hogy  az  isteni  gondviselés  őt  elöljárói  által  irányítja  és
kormányozza, mintha holttest lenne, amelyet bárhová lehet vinni, és amellyel bármit lehet cselekedni.” 

(Részlet a jezsuiták szabályzatából)
C)  „Felségednek  az  az  óhaja,  hogy  Maastricht  városában  citadella-erődöt  emeltessenek.  Az  a
véleményem,  hogy  sokkal  megfelelőbb  volna  egy  jezsuita  iskola  felállítása  a  trón  és  az  oltár
ellenségeivel szemben.”

(Németalföld helytartója II. Fülöp spanyol királynak)

Intézkedések (alapelvek):
1. A búcsúcédulák árusítását megszüntetik: ____________
2. Nagy gondot fordítanak a papok képzésére: ____________
3. Korlátozzák a protestánsok vallásgyakorlatát: ____________
4. Feltétlen engedelmességet követelnek a rendi vezetőknek: ____________

b) A következő forrás a korszak jellemző művészeti stílusára vonatkozik. Írja le a stílus nevét és
a hozzá tartozó kép betűjelét! (Elemenként 0,5 pont.)
„Szélsőséges,  patetikus,  nem  egyszer  földöntúli  emberi  érzelmek  hangsúlyos  ábrázolása  válik
jellemzővé. A szobrok mozgalmasak, diszharmonikusak, gyakran kihasználják a fény-árnyék hatások
nyújtotta illúziókeltési lehetőségeket.” (Lexikoncikk)

A stílus neve: ______________________________; A kép betűjele: ______________________________;
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15. A feladat az ellenreformáció / katolikus megújulás történetével kapcsolatos. (K/4)
Döntse el a jezsuita rendre vonatkozó állításokról a források és ismeretei segítségével, hogy
igazak vagy hamisak! Írjon X jelet a túloldali táblázat megfelelő helyére! (Elemenként 1 pont.)

Il Gesù: a jezsuiták első római temploma

„Bárki,  aki  társaságunkban  a  kereszt  lobogója
alatt Isten harcosa kíván lenni, és csak az Urat és
annak földi helytartóját, a pápát akarja szolgálni,
az  ünnepélyes  szüzességi  fogadalom  után
lélekben  legyen  felkészülve  arra,  hogy  olyan
társaság  tagja  lesz,  melynek  célja  a  lelkeknek  a
keresztény  tanok  szerinti  gondozása,  a  hit
terjesztése  nyilvános  prédikációk  útján,  Isten
igéjének  szolgálata,  lelki  gyakorlatok  és  a
gyermekek  és  a  kereszténységet  nem  ismerők
tanításában  és  a  gyóntatásban  megvalósuló
szeretetszolgálat  révén,  illetve  a  keresztények
hitben való megerősítése.”
(Részlet a jezsuita rend szabályzatából)

Állítás Igaz Hamis

A, A jezsuita rendet Loyolai Szent Ignác alapította a XV. században.

B, A jezsuiták tagadták a pápa egyházfőségét.

C, A jezsuiták iskolákat alapítottak, és feladatuknak tekintették a protestáns
tanok visszaszorítását.

D, A jezsuiták első templomaikat román stílusban építették.
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16. A feladat a nagy földrajzi felfedezésekkel kapcsolatos. (K/4)
A  térképen  szereplő  földrajzi  felfedezők közül  melyikre  igazak  az  állítások?  Írjon  X  jelet  a
táblázat megfelelő oszlopaiba! Egy sorban több X jel is szerepelhet. (Soronként 1 pont.)

Állítás Da Gama Kolumbusz Magellán Egyik sem

a) Útja során meg akarta találni az Indiába vezető utat.

b) Spanyol szolgálatban indult.

c) Útja az angol gyarmatosítás kezdetét jelentette.

d) Egyik  hajójának  sikeres  útja  beigazolta,  azt  a
feltételezést, hogy a Föld gömb alakú.

17. A feladat Franciaország kora újkori gazdaságtörténetéhez kacsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„A hollandok iparcikkeket szállítanak nekünk, hogy cserébe a szükséges nyersanyagokat megkapják
tőlünk.  Ehelyett  nálunk  is  ____________(c)____________-kat  kell  felállítani,  hogy  ne  csak  a  saját
szükségleteinket elégítsék ki, hanem kivitelre is termeljenek. Ezzel pénz áramlana be az országba, ami
a  kereskedelem  legfőbb,  sőt  egyetlen  célja.  A  nagyobb  mennyiségű  készpénz  mellett  az  is  a
____________(c)____________-k  előnye  lesz,  hogy  egymillió  munkanélküli  keresheti  általuk  a  kenyerét.
Továbbá  a  hajókon  és  a  kikötőkben  számosan  találhatnak  munkát.  A  hajók  számának  növelése
hasonlóan emeli az állam nagyságát és erejét. Ezek azok a célok, amelyekre a népét szerető, jóérzésű
királynak törekednie kell.” (Colbert előterjesztése)
a) Hogy nevezik a forrásban ismertetett gazdaságpolitikát?
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Hogy hívják az uralkodót, akinek Colbert előterjesztette a terveit?
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Pótolja a forrásszövegből kihagyott, mindkét kipontozott helyre illő kifejezést!
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Említse meg Colbert-nek még egy, a külkereskedelem fejlesztésére, befolyásolására szolgáló 
intézkedését, amely az idézett szövegben nem szerepel!
_____________________________________________________________________________________________________________________
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18. A feladat a barokk művészethez kapcsolódik.
Azonosítsa a barokk műalkotásokat! Írja be a négy barokk műalkotás betűjelét a táblázatba! (A
többi műalkotás más korszakból származik.) (Elemenként 1 pont.)

A) B)

C) D)

E) F)
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G) H)

Barokk műalkotások:

19. A feladat az angol alkotmányos monarchia XVII–XVIII. századi történetéhez kapcsolódik. 
Döntse el az egyes állításokról a források és ismeretei segítségével, hogy melyik igaz, és melyik
hamis! Tegyen a táblázat megfelelő mezőjébe X jelet! (Elemenként 1 pont.) (K/4)

„1. Hogy a […] törvényeknek ideiglenesen hatályon kívül helyezése vagy a törvények végrehajtásának
megakadályozása a […] parlament hozzájárulása nélkül törvénytelen.
3. Hogy egyházi törvényszékeknek és más hasonló [...] törvényszékeknek elrendelése […] törvénytelen
és veszedelmes.
4. Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel […] a parlament hozzájárulása nélkül törvénytelen.
5. Hogy az alattvalóknak joguk van a királyhoz folyamodni, és az ilyen kérelmezések miatt való […]
üldözés törvénytelen.
6. Hogy az országban béke idején, a parlament hozzájárulása nélkül állandó hadsereg felállítása […]
törvénytelen.
7. Hogy az alattvalók, akik protestánsok, saját védelmükre fegyvert viselhetnek. 
8. Hogy a parlamenti választások szabadok.
11. Hogy az esküdteket szabályszerűen kell meghívni és elbocsátani.” (Jognyilatkozat, 1689)

Megállapítás Igaz Hamis

a) A felsőházban a papság és nemesség jelent meg személyesen, míg az alsóházban
a polgárság választott képviselői ültek.

b)  Fokozatosan  kialakult  a  parlamentáris  kormányzás;  a  király  a  parlamenti
többség vezetőjét nevezte ki miniszterelnöknek.

c)  A parlament szabályozta az állami jövedelmeket,  és engedélyezte a fegyveres
erők felállítását, ezáltal ellenőrizte a végrehajtó hatalmat.

d) A  király  személyében  az  állami  és  egyházi  hatalom  összefonódott,  ezért  a
papság megőrizte kiváltságait (pl. önálló igazságszolgáltatás, egyházi vagyon).
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20. A feladat XIV. Lajos uralkodásához kapcsolódik. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Jelenleg  úgy  látjuk,  hogy  […]  fáradozásainkkal  elértük  a  magunk  elé  kitűzött  célt,  mivel  […]
alattvalóink jobb és nagyobb része ____________a)____________ hitre tért.” (XIV. Lajos rendelete, 1685)

a) Nevezze meg a forrásból kihagyott egyházat / felekezetet! _________________________________

„Nálunk is manufaktúrákat kell felállítani, hogy ne csak a saját szükségleteinket elégítsék ki, hanem
kivitelre is termeljenek. Ezzel pénz áramlana be az országba, ami a kereskedelem legfőbb, sőt egyetlen
célja.” (Colbert előterjesztése XIV. Lajosnak, 1664)

b) Nevezze meg szakkifejezéssel a forrásban leírt gazdaságpolitikát! ________________________

„A kastélyon a kor legnevesebb művészei-mesterei dolgoztak, s megvalósították mindazt a fényűzést,
amit  a  kisszámú  udvari  nemesség  megengedhetett  magának.  Ünnepségek,  bálok,  gyertyafényes
színházi előadások pazar színtere volt a kastély. Minden az uralkodó körül forgott, aki – maga is amatőr
táncos lévén – szerette és pártolta a művészeteket és művelőit is.” (Harmat Árpád Péter, történész)

c)  Nevezze  meg  a  leírásban  szereplő  kastélyt,  amely  más  európai  uralkodók  
építkezéseihez is mintául szolgált! ____________________________________________________________

d) Mi volt XIV. Lajos leggyakrabban használt, állandó jelzője? A képen látható jelmez is erre utal.
_____________________________________________________________________________________________________________________

XIV. Lajos színpadi jelmezben
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21. A feladat a kora újkori gyarmatosítás történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Az állítások egy-egy, a térképen is megnevezett gyarmatosító hatalomra igazak. Írja a táblázatba
a megfelelő gyarmatosító nevét az állítások mellé! (Elemenként 1 pont.)

Állítások Gyarmatosító
hatalom neve

a)  Gyarmatai  magukban foglalják az  általa  meghódított  azték és  inka birodalmak
területét.

b) Fő riválisával egy a XV. század végén kötött egyezmény határolta el érdekszféráját.
Az ekkor megállapított vonaltól keletre terülnek el gyarmatai.

c) Az amerikai kontinensen ázsiai terjeszkedése folytatásaként jött létre gyarmata.

d) Gyarmatait részben üldözött protestáns kisebbségek népesítették be. 

22. A feladat a reformáció korszakához kapcsolódik. (K/4)
Döntse el a forrás és ismeretei segítségével, hogy az állítások igazak vagy hamisak! Írjon X jelet a
megfelelő mezőbe! (Elemenként 1 pont.)

„Hogy a  vallásszakadás dolgában a béke […]  a  római  császári  felség,  a  német  nemzet római  szent
birodalmának  választófejedelmei,  fejedelmei  és  rendjei  között  létrejöjjön,  megvalósuljon  és
megmaradjon, sem mi, a római császári felség, sem a szent birodalom választófejedelmei, fejedelmei és
rendjei a birodalmi rendek közül senkit az augsburgi [evangélikus] hitvallás, tanítás okából vallása és
hite  miatt  erőszakos  módon  meggyőzni,  megsérteni,  vele  hatalmaskodni,  vagy  más  módon
lelkiismerete,  tudása  és  akarata  ellenére  ettől  az  augsburgi  hitvallástól  […]  elkényszeríteni,  vagy
ugyanezért bántalmazni vagy gyalázni nem fogunk. […] Azonban mindazok, akik a fent említett két
valláshoz nem tartoznak, ebbe a békébe bele nem értetnek.” (Az augsburgi vallásbéke, 1555)
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Állítások Igaz Hamis

a)  A  béke  általános  szabad  vallásgyakorlatot  engedélyezett  a  Német-római
Császárságban.

b) A béke szövegében említett vallásszakadásra a huszita tanok miatt került sor.

c) A béke a német tartományurakat hatalmazza fel az engedélyezett felekezetek
közti választásra.

d) A béke Luther tanításainak elterjedését segítette.

23. A feladat az angol alkotmányos monarchia működéséhez kapcsolódik. (K/3)
Feleltesse  meg  a  XVII–XVIII.  századi  angol  alkotmányos  monarchia  intézményeit,  működési
elveit Montesquieu  A törvények szelleméről  című írása részleteinek!  Válaszoljon a kérdésekre az
ábra és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

Az angol alkotmányos monarchia államszervezetének ábrája
(cenzusos választójog: a választójog feltételekhez való kötése)

a)  „Minthogy  szabad  államban  minden  szabad  lelkű  ember  maga  kell,  hogy  kormányozza  magát,
következtetésképp a nép egészét kell, hogy illesse a törvényhozó hatalom. Minthogy azonban ez nagy
államokban keresztülvihetetlen, és kis államokban is sok hátránnyal jár, a népnek a maga képviselői
útján kell megtennie mindazt, amit maga nem tud megtenni.”

Melyik intézmény gyakorolja Angliában ezt a hatalmat? ________________________

b)  „Az államban mindig vannak olyanok, akik születésüknél,  gazdagságuknál vagy rangjuknál fogva
kiválnak a többiek közül. […] Olyan testületet alkotnak, amelynek joga van a nép kezdeményezéseit
megállítani, éppúgy mint a népnek is joga van arra, hogy az ő kezdeményezéseiket megállítsa.”

Melyik angol testület felel meg a leírásnak? ________________________

c)  „De ha szabad államban a törvényhozó hatalomnak nem is lehet meg az a joga,  hogy megállítsa a
végrehajtó hatalmat, joga van, és lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy megvizsgálja, miként hajtják
végre az általa hozott törvényeket.”

Melyik intézmény képviseli az említett végrehajtó hatalmat Angliában? ________________________



Egyetemes történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – Középszint –  78

24. A feladat a nagy földrajzi felfedezésekhez kapcsolódik. (K/4)
Állapítsa  meg  a  térkép  és  ismeretei  segítségével,  hogy  a  források  melyik  felfedezőút
következményeit mutatják be! Írjon X jelet a táblázat megfelelő mezőjébe! Egy sorba csak egy X
jel kerülhet. (Elemenként 1 pont.)

Kolumbusz és Vasco da Gama útja

A)  „A  magas  szerződő  felek  […]  egy  egyenes  vonalat  húznak  a  Zöld–foki-szigetektől  2000  km
távolságra nyugat  felé.  […]  Mindazok a  szigetek,  illetve  szárazföldi  területek,  amelyeket  Portugália
királya, illetve az ő hajói felfedeztek, vagy fel fognak fedezni, e határvonaltól keletre […] az említett
portugál király úr és az ő utódai örökös tulajdonába mennek át. Azok pedig, amelyeket Kasztília és
Aragon királya  és  királynője,  illetve  az  ő  hajóik  az  említett  határsávtól  nyugatra  fedeztek fel  vagy
fognak felfedezni […] az említett király úr, illetve királynő és az ő utódai örökös tulajdonába mennek
át.” 

(A tordesillasi szerződés, 1494)

B)  „Az  említett  tartományok  összeköttetésbe  lépnek  egymással,  szövetkeznek  és  egyesülnek  úgy,
mintha örök időktől  összeköttetésben lettek volna,  hogy egymás mellett  kitartsanak teljesen olyan
formában és módon, mintha csak egy tartomány volnának. […] Egyes tartományokban el kell  tehát
hárítani még az akadályokat, amik a vallásszabadság útjában állanak.” 

(Részlet az észak-németalföldi tartományok által létrehozott utrechti unió szövegéből, 1579)

C)  „1504.  február  ötödik  napján […]  Velencébe érkezett  három gálya.  […]  Ezek üresen,  áru nélkül
érkeztek, pedig senki nem emlékezett arra, hogy valaha is megtörtént volna, hogy egy gálya útjáról áru
nélkül térjen haza.”

(Girolamo Priuli naplója, 1504)

D) „Aztán mindent kihurcoltak, […] minden értékes és becses holmit: nyakékeket nagy kövekkel, finom
művű karpereceket, arany karkötőket és csuklófüzéreket, bokára való arany csörgődíszes pereceket és
királyi koronákat, valódi királyi holmikat […].”

(Indián krónika, XVI. század eleje)
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Kolumbusz útja Vasco de Gama útja Egyik sem

A)

B)

C)

D)

25. A feladat a felvilágosodáshoz kapcsolódik. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Minthogy  szabad  államban  minden  szabad  lelkű  ember  maga  kell,  hogy  kormányozza  magát,
következtetésképpen  a nép egészét  kell,  hogy illesse a törvényhozó hatalom. Minthogy azonban ez
nagy  államokban  keresztülvihetetlen,  és  kis  államokban  is  sok  hátránnyal  jár,  a  népnek  a  maga
képviselői útján kell megtennie mindazt, amit maga nem tud megtenni. A képviselőknek nagy előnye,
hogy az ügyeket meg tudják vitatni, a nép erre egyáltalán nem alkalmas.

Az  emberek  jobban ismerik  saját  városuk  szükségleteit,  mint  más  városokéit,  és  mindenki
jobban  meg  tudja  ítélni  szomszédai  képességeit,  mint  más  honfitársaiéit.  Nem  szabad  tehát  a
törvényhozó  testület  tagjait  általában  a  nemzet  összességéből  kiválasztani,  hanem  az  a  helyes,  ha
minden fontosabb helyen a lakosok maguk választanak maguk számára képviselőt.”

(Montesquieu: A törvények szelleméről, 1748)

a) Nevezze meg szakkifejezéssel a felvilágosodás (államelméletének) azon alapelvét, amelyre a
forrás aláhúzott szakasza utal!
__________________________________________________________________________________________________________________

b) A törvényhozó hatalom melyik formáját ajánlja Montesquieu a forrás első bekezdésében?
Húzza alá a megfelelő szakkifejezést!

közvetlen képviselet egykamarás törvényhozás
közvetett képviselet kétkamarás törvényhozás

c)  Fogalmazza  meg  saját  szavaival,  milyen  két  érvet  hoz  fel  Montesquieu  az  egyéni
választókerületi rendszer mellett a forrás második bekezdésében! 
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
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1. Az alábbi feladat az USA XVIII. századi államszervezetének működésére vonatkozik. (K/3)
Válaszolja meg a kérdéseket az ábra segítségével! (Elemenként 1 pont)

a) Nevezze meg az államformát! Húzza alá a helyes választ!
1. alkotmányos monarchia 2. köztársaság 3. királyság 4. rendi monarchia

b) Fejezze be a mondatot az indoklással!
Érvényesül a hatalmi ágak szétválasztása, mert …
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Nevezze meg a törvényhozó hatalmat és alkotóelemeit!
_____________________________________________________________________________________________________________________

2. Az alábbi feladat a francia polgári forradalommal kapcsolatos.
Egészítse  ki  a  megállapításokat  a  forrás  szövegének  felhasználásával!  Írja  a  megfelelő
sorszámokat a kipontozott helyre! (Elemenként 1 pont.) (K/3)

„2. Minden politikai egyesülés célja az ember természetes és elévülhetetlen jogainak megőrzése. Ezek a
jogok a szabadság, a tulajdon, a biztonság és az elnyomásnak való ellenállás.
3.  Minden  szuverenitás  alapelve  lényegileg  a  nemzettől  származik.  Semmilyen testület,  semmilyen
egyén sem gyakorolhat olyan hatalmat, amely nem kifejezetten ebből ered.
7. Mindenkit csak a törvény által előírt és általa meghatározott formák szerint lehet vád alá helyezni,
letartóztatni  vagy  fogságban  tartani.  Meg  kell  büntetni  azokat,  akik  önkényes  intézkedéseket
szorgalmaznak, hoznak, hajtanak vagy hajtatnak végre, …
9.  Minden  embert  ártatlannak  kell  tekinteni,  amíg  bűnössé  nem  nyilvánították,  ha  letartóztatását
elkerülhetetlennek  ítélik,  a  törvénynek  szigorúan  meg  kell  torolnia  minden  olyan  erőszakosságot,
amely nem szükséges az illető személy elfogásához.
16.  Az olyan társadalomnak,  ahol  a  jogok garanciáját nem biztosították,  a hatalmak szétválasztását
pedig nem határozták meg, nincs alkotmánya.”

(Részletek az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatából, 1789. augusztus 26.)

a) A népszuverenitás elvét a dokumentum ____________ pontja fogalmazza meg.
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b) Az ártatlanság vélelmét ____________ fogalmazza meg.

c) A hatalommegosztásról a ____________ szól.

3. A feladat az ipari forradalom technikai változásaival kapcsolatos. (K/4)
A  két  fénykép  ugyanazt  a  budapesti  teret  ábrázolja  –  100  év  különbséggel.  Egészítse  ki  a
táblázatot a minta alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

1. kép (1900 körül) 2. kép (2000 körül)

Kép sorszáma Az ipari forradalom vívmányai Az ipari forradalom mely szakaszára
jellemző ez a találmány?

1. Lóvontatású vasút első

a)

b)

c)

d)

4. A feladat a második ipari forradalommal kapcsolatos. (K/3)
Döntse el a források és ismeretei alapján, hogy a megállapítások a második ipari forradalom
okaira  vagy  következményeire  vonatkoznak!  Írjon  X  jelet  a  táblázat  megfelelő  oszlopába!
(Elemenként 0,5 pont.)

Kronológia:
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Megállapítás Ok Következmény

a) A  második  ipari  forradalom  által  előidézett  egyenlőtlen  gazdasági
fejlődés kiélezte a nagyhatalmak közötti ellentéteket.

b) Európa gazdag szén- és vasércbányáinak is köszönhetően az acélgyártás
és a közlekedés ugrásszerűen fejlődött.

c) A  hitelszervezetek  fejlődése,  az  ipari  és  a  banktőke  összeolvadása
létrejötte nélkül nem bontakozott volna ki a második ipari forradalom.

d) A tudomány nagyarányú fejlődése is szerepet játszott a második ipari
forradalom kibontakozásában.

e) Az elektromosság forradalmasította a közvilágítást.

f) Angliában  az  ipari  forradalom  hatására  a  mezőgazdaságból  származó
nemzeti jövedelem jelentősen visszaesett.

5. A feladat az ipari forradalom következményeivel foglalkozik. (K/4)
Írja a forrás és ismeretei alapján a fogalmak betűjeleit az ábra üresen hagyott helyeire!  Egy
elemet nem kell felhasználni! (Elemenként 1 pont.)

„[…] Munkára születtem, és szívesen dolgoztam. Szerettem a szövőszékemet, az is szeretett engem. […]
És miért jutottam ide? Miért jutottam ide, s velem együtt Őfelségének hatszázezer becsületes, hű és
szorgalmas híve? Miért jutottunk ide sokéves küszködés után, miért süllyedtünk egyre lejjebb, miért
űztek el bennünket boldog otthonunkból, szeretett vidéki házunkból? Először komor, zárt városokba
kerültünk, s fokozatosan leszorultunk a pincékbe és odúkba, amelyekből hiányzik minden, ami a puszta
léthez szükséges; először az élet szerény kellékei fogytak el, azután a ruházat, s végül az élelem.

A Kapitalista rabszolgát talált, amely helyettesíti az emberi munkát és találékonyságot; ma már
legjobb esetben vigyázunk a gépre, de még ez a foglalatosság is kicsúszik a kezünkből az asszony és a
gyerek kezébe.[…]” 

(Benjamin Disraeli: Sybil vagy a Két Nemzet)

Fogalmak: 
A) Iparvárosok kialakulása
B) Alacsony munkabér
C) Géprombolás
D) Gyáripar
E) Bekerítés

A bérmunkások 
kialakulása, helyzetük,

munkakörülményeik
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6. A feladat a XIX. század eszmeáramlataira vonatkozik. (K/4)
Nevezze  meg  a  források  alapján  a  XIX.  század  négy  legfontosabb  eszméjét  (ideológiáját)!
(Elemenként 1 pont.)

a) „Egy új kormány alakításának puszta gondolata elegendő ahhoz, hogy undort és félelmet váltson ki
belőlünk. A Forradalom korában (az író az angol forradalomról beszél) azt akartuk, s ma is az a célunk,
hogy mindazt, amink van, őseink örökségeként birtokoljuk.  Nagy gondot fordítottunk arra, hogy ne
oltsunk  be  örökségünk  törzsébe  semmilyen  sarjat,  amely  nem  felel  meg  az  eredeti  növény
természetének…” (Edmund Burke)

b)  „A  proletariátus  arra  használja  majd  fel  politikai  uralmát,  hogy  a  burzsoáziától  fokról  fokra
elragadjon minden tőkét, hogy az állam, azaz az uralkodó osztállyá szervezett proletariátus kezében
centralizáljon minden termelési szerszámot és a lehető leggyorsabban fejlessze a termelőerők tömegét
[…]. Amikor majd a fejlődés folyamán az osztálykülönbségek eltűntek, és minden termelés a társult
egyének  kezében  összpontosult,  akkor  a  közhatalom  elveszti  politikai  jellegét…”  (Karl  Marx  és
Friedrich Engels)

c)  „Az egyén szabadságának tehát korlátozottnak kell lennie: nem lehet más emberek kárára. De ha
másokat saját ügyeiben nem zavar valaki, egyszerűen csak saját meggyőződése és megítélése szerint
cselekszik  a  rá  tartozó  dolgokban,  ugyanazok  az  okok,  amelyek  indokolták,  hogy  a  vélekedésnek
szabadnak kell lennie, azt is indokolják, hogy az egyénnek megengedjék, hogy saját számlájára nézeteit
zavartalanul átültesse a gyakorlatba.” (John Stuart Mill)

d) „A népek nem egyik napról a másikra érlelik meg kultúrájuk legjavát: semmiféle idegen nyelv ezt ki
nem kényszerítheti. A nemzeti talajon növekszik a kultúra legjobban, sőt mondhatnám, csak a nemzet
öröklött és tovább öröklődő nyelvében tud fejlődni.” (Johann Gottfried Herder)

a.) ____________________________________________________________
b.) ____________________________________________________________
c.) ____________________________________________________________
d.) ____________________________________________________________

7. A feladat az első ipari forradalom korára vonatkozik. (K/3)
Jelölje X jellel a táblázatban, melyik adatsor igazolja a megadott állításokat!  (Elemenként 0,5
pont.)
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Állítás A B C D

a) Az ipari forradalom korában a gyári termelés megsokszorozódott.

b) A gépi termelés csökkentette a termékek árait.

c) A pamutfonal ára harminchét év alatt kb. egy század részére csökkent.

d)  A  gépesítés  lehetővé  tette  a  pamutexport  ötvenszeresére  való
növekedését.

e)  A  gépi  szövőszékek  száma  1813  és  1829  között  nőtt  a  legnagyobb
arányban.

f) Egyenes arányosság van a gyapotimport és a pamutexport között.

8. A feladat a XIX. század eszmetörténetéhez kapcsolódik. (K/4)
Írja az ideológiák neve alá a megfelelő idézet betűjelét! (Egy idézet betűjele kimarad.) (Elemenként
1 pont.)

A. „A mai rendkívül káros társadalmi rétegződés felsőbb és alsóbb osztályai helyett egyetlenegy magas 
színvonalon álló osztály lesz csupán.”

B. „Ha nélkülözhetetlen az óvatosság ott, ahol élettelen anyaggal van dolgunk, sokkal
nélkülözhetetlenebbé válik, amikor rombolásunk és alkotásunk tárgyai érző lények, akiket nyomorba 
dönthetünk gyors és meggondolatlan döntésünkkel.”

C. „[…] A jól kormányzott országban a szuverén hatalmat egyetlen embernek kell gyakorolnia, a rendek
nem részesülhetnek a hatalomból, és nem parancsolhatnak az uralkodónak.”

D. „Az egyetlen cél, amelynek érdekében jogosan lehet civilizált közösség bármely tagjával szemben – 
akarat ellenére – erőszakot alkalmazni: mások sérelmének megakadályozása. Az ő saját java nem 
elégséges indok erre.”

E. „Ne legyen többé katolikus és protestáns, ne legyen többé porosz és osztrák, szász és bajor, ne legyen
többé gondolatbeli és akaratbeli ellentét köztetek – németek, legyetek végre egységesek, akarjatok 
végre egyet!”

Liberalizmus Nacionalizmus Konzervativizmus Szocializmus
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9. A feladat az ipari forradalmakra vonatkozik. (K/3)
A képek a két ipari forradalom vívmányait ábrázolják! Válassza ki azokat, amelyek kizárólag a
második  ipari  forradalom  (az  ipari  forradalom  második  szakasza)  technikai  színvonalát
tükrözik! (Választását a képek után jelölje!) (Elemenként 1 pont.)

A) B)

C) D)

E) F)
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G)

A kiválasztott képek betűjele:

10. A feladat a balkáni kérdéssel kapcsolatos. (K/4)
A forrás és ismeretei segítségével válaszoljon a kérdésekre!  Használja a középiskolai történelmi
atlaszt! (Elemenként 1 pont.)

Délkelet-Európa az 1878. évi berlini kongresszus után

a) Fogalmazza meg, miért vált a nemzetközi hatalmi politika fontos színterévé a Balkán a XIX.
század végén!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________



Egyetemes történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – Középszint –  88

b) Nevezze meg azt a balkáni államot (illetve területet), amely
1) a XIX. század első felében sikeres szabadságharc után szakadt ki az Oszmán 

Birodalomból: ________________________
2)  a  XIX.  század  második  felében  szakadt  ki  az  Oszmán  Birodalomból,  és  az  

Osztrák–Magyar Monarchia fennhatósága alá került: ________________________
3) a berlini kongresszus után lett szuverén állam, bár már a középkorban rendelkezett

önálló államisággal, a XX. században pedig az önálló délszláv állam egyik 
létrehozója lett: ________________________

11. A feladat az egységes Németország kialakulásához kapcsolódik. (K/4)
Adja meg a hiányzó adatokat a német egység kialakulásának állomásaihoz! Írja be a táblázatba
az események évszámát és a megfelelő személyek nevét! (Elemenként 0,5 pont.)

Esemény Évszám Személy Név

„a népek tavasza” a) Az ekkor megbukott 
osztrák kancellár.

e)

A königgrätzi csata b) A legyőzött uralkodó: f)

A sedani csata c) A legyőzött uralkodó g)

A Német Császárság 
kikiáltása

d) Az ekkori német 
kancellár.

h)

12. A feladat az ipari forradalmakra vonatkozik. (K/4)
a)  Válassza  ki  az  alább  felsorolt  találmányok  közül  azt  a  négyet ,  amelyek  az  első  ipari
forradalom korában keletkeztek! Írja a pontozott vonalra a találmányok számát!  (Elemenként
0,5 pont.)

1. csigasor 2. dinamit
3. elektromos izzólámpa 4. film (mozgókép)
5. gőzmozdony 6. pedálos szövőszék
7. szövőgép 8. távíró
9. torziós inga 10. vasesztergapad

Találmányok: ____________________________________________________________

b) Hogyan nevezzük az első ipari forradalom korában kialakult új üzemszervezési formát? (1 
pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Mi az első ipari forradalom meghatározó energiaforrása? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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13. A feladat Németország nagyhatalommá válásával kapcsolatos. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

„11. tc. A szövetség elnöke Poroszország királya, aki a német császár címét viseli. A császár a birodalom
képviselője nemzetközi kapcsolatokban, hadat üzen és békét köt a birodalom nevében, szövetségeket
és más szerződéseket köt külhatalmakkal,  követeket akkreditál és fogad. A birodalom nevében való
hadüzenethez  a  Szövetségi  Tanács  beleegyezésére  van  szükség,  hacsak  nem  történt  támadás  a
szövetség területe vagy partvidéke ellen.” (Németország alkotmánya; 1871)

a) Melyik az a jelentős német anyanyelvű lakossággal rendelkező birodalom, amelyik katonai
veresége hatására kénytelen volt elfogadni, hogy nélküle valósul meg a német egység?
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Mikor és hol zajlott le a porosz sereg franciák elleni győztes csatája, amely elvezetett
a német egységhez?

Év: ________________________ Helyszín: ________________________

c) Nevezzen meg két olyan tényezőt,  amelyek hozzájárultak a franciák elleni porosz katonai
győzelemhez!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Nevezzen meg olyan területet,  amelyet az 1870-71-es francia–porosz háborút lezáró béke
csatolt Németországhoz!
_____________________________________________________________________________________________________________________

e) Mi lett a hivatalos neve Németországnak 1871-ben?
_____________________________________________________________________________________________________________________
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f)  Szükség  van-e  a  fent  idézett  német  alkotmány  értelmében  a  hadüzenethez  a  Szövetségi
Tanács egyetértésére, ha idegen állam támadja meg az országot?
_____________________________________________________________________________________________________________________

14. A feladat az Amerikai Egyesült Államok XVIII. századi történelmére vonatkozik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre az  Amerikai  Egyesült  Államok berendezkedését  bemutató ábra és
ismeretei alapján!

a) Nevezze meg a hatalmi ágakat megtestesítő legmagasabb szintű intézményt vagy tisztséget!
(Elemenként 0,5 pont.)

törvényhozó hatalom: ________________________________________________
végrehajtó hatalom: ________________________________________________

b) Fogalmazza meg a felvilágosodás államelméleteinek egy olyan elvét,  amely érvényesül  az
Amerikai Egyesült Államok működésében! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Nevezze  meg  azt  a  két  történelmi  személyt,  akikre  a  következő  leírások  vonatkoznak?
(Elemenként 1 pont.)

1. A függetlenségi háború vezéralakja, az Amerikai Egyesült Államok első elnöke, nagy szerepe 
volt abban, hogy a 13 egymással is versengő volt gyarmatból megszületett az államszövetség.

Név: ________________________________________________
2.  A Függetlenségi  Nyilatkozat  egyik  megszövegezője,  a  francia  forradalom kitörése  idején  
országa párizsi követe, az Amerikai Egyesült Államok harmadik elnöke.

Név: ________________________________________________
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15. A feladat az Amerikai Egyesült Államok kialakulásával kapcsolatos. (K/4)
Válaszoljon  az  Amerikai  Egyesült  Államok  létrejöttére  vonatkozó  kérdésekre  a  forrás  és
ismeretei alapján!

„Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az
embert teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel,  amelyekről le nem mondhat, s ezek
közé  a  jogok  közé  tartozik  a  jog  az  élethez és  a  szabadsághoz,  valamint  a  jog  a  boldogságra  való
törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az emberek kormányzatokat létesítenek, amelyeknek
törvényes hatalma a  kormányzottak beleegyezésén nyugszik.  Ha bármikor,  bármely  kormányforma
alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa
vagy  eltörölje,  és  új  kormányzatot  létesítsen,  olyan  elvekre  alapítva  és  hatalmát  olyan  módon
szervezve,  amely  jobban  védi  biztonságát,  és  jobban  elősegíti  boldogulását.  […]  Nagy-Britannia
jelenlegi  királyának  a  története  nem  egyéb,  mint  ismételt  jogtalanságok  és  bitorlások  sorozata,
amelynek határozott célja a teljes zsarnokság érvényesítése államaink felett. […] Mi tehát az Amerikai
Egyesült Államok képviselői, általános kongresszusba összegyűlve a világ legfelsőbb bírájának ajánlva
szándékaink  tisztaságát,  e  gyarmatok  becsületes  népe  nevében  és  felhatalmazása  alapján,
ünnepélyesen kinyilvánítjuk és kihirdetjük, hogy ezek az Egyesült Gyarmatok immár természetüknél és
joguknál fogva, szabad és független államok.” 

(Részletek az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatból)

a) Melyik az a XVIII. századi eszmerendszer, amelynek gondolatai megjelennek a szövegben?
(0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Melyikre nem utal a forrásrészlet szövege? Húzza alá a helyes választ! (0,5 pont)
társadalmi szerződés alapvető emberi jogok hatalmi ágak megosztása

c) Milyen „jogtalanságokat” követett el a brit uralkodó az amerikai gyarmatok ellen? Említsen
meg  kettőt  a  gyarmatokra  nézve  sérelmes  uralkodói  döntések  /  intézkedések  közül!
(Elemenként 1 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Ki vezette a nyilatkozatot megfogalmazó bizottságot? Húzza alá a helyes választ! (1 pont)
Thomas Jefferson Abraham Lincoln Franklin Delano Roosevelt
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16. A feladat az ipari forradalmakkal kapcsolatos. (K/3)
Oldja meg a feladatokat az adatok és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

1. táblázat:

Az európai országok részesedése (%-ban) gazdasági ágazatonként
1820 körül (Európa = 100%)*

Ágazatok Nagy-Britannia Franciaország Többi állam

Feketeszéntermelés 88 4 8

Nyersvastermelés 24 27 49

Gyapotfelhasználás 60 24 16

* Oroszország nélkül

2. táblázat:

Az európai országok részesedése (%-ban) gazdasági ágazatonként
1913-ban (Európa = 100%)*

Ágazatok Nagy-Britannia Franciaország Németország Többi állam

Feketeszén-termelés 52 7 34 7

Nyersvastermelés 25 13 40 22

Acélgyártás 20 12 46 22

Gépgyártás 27 5 48 20

Vegyipari termelés 19 14 41 26

Gyapotfelhasználás 43 11 19 27

* Oroszország nélkül

a) Melyik időszakra igaz a következő állítás? Karikázza be a helyes válasz sorszámát!
Az  ipari  forradalmak  korában  legfontosabbnak  számító  energiahordozó  kitermelésében  a
táblázatokban szereplő nagyhatalmak nagyjából egyenlő arányban vettek részt.

1. Az első ipari forradalom korára.
2. A második ipari forradalom korára.
3. Mindkettőre.
4. Egyikre sem.

b) Nevezze meg a táblázatokban szereplő ágazatok közül azt, amelyikre igaz a következő állítás!
Nagy-Britannia elsősorban a gyarmatairól  – főként Indiából  – érkező nyersanyagnak köszönhetően
tudta megőrizni vezető szerepét ebben az ágazatban.

Az ágazat neve: ________________________________________________

c) Nevezze meg azt az országot, amelyikre igaz a következő állítás!
Az első világháború előestéjén a legtöbb nehézipari ágazatban vezető szerepet töltött be Európában.

Az ország neve: ________________________________________________
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17. A feladat az Amerikai Egyesült Államok történetéhez kapcsolódik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források segítségével! (Elemenként 1 pont.)

a)

Vasútvonalak hossza az USA-ban

1870 85 000 km

1890 263 000 km

1910 386 000 km

Acéltermelés az USA-ban

1870 69 000 tonna

1885 1 712 000 tonna

1900 10 188 000 tonna

1913 31 301 000 tonna

Állapítson meg szoros/közvetlen ok-okozati  összefüggést  a két  táblázat adatainak alakulása
között!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)

Az USA lakossága

1861 31 millió

1910 92 millió

Nevezze meg a lakosságszám változásának legfőbb okát!
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) „Ez a törvény nem akarja lehetetlenné tenni a vállalkozók társulásait, de meg akarja gátolni az olyan
egyesüléseket, amelyek akadályozzák a versenyt, s növelik a termelő hasznát a fogyasztó terhére.”

(Az ún. Sherman-féle törvény, 1890)

Hogyan próbálták meg korlátozni a vállalatok a versenyt? Említsen meg egy ilyen – az idézett
törvény által is szabályozott – konkrét lehetőséget!
_____________________________________________________________________________________________________________________

18. A feladat az alkotmányossághoz kapcsolódik. (K/4)
Írja a megfelelő fogalmat a meghatározás után! (Elemenként 1 pont.)

a)  Több  ország  törvényhozó  testületének  elnevezése,  az  egyik  legismertebb  a  kétkamarás  angol
intézmény: ________________________________________

b) A alkotmányosság garanciája, Montesquieu egyik alapelve, az állami intézmények ezáltal ellenőrzik
egymást: ________________________________________

c) A demokrácia gyakorlásának két formája lehetséges, az egyik a népszavazásokon alapuló közvetlen
rendszer, a másik pedig a: ________________________________________

d)  Állampolgári  jog,  a  demokráciákban nem korlátozza  vagyoni-jövedelmi  vagy műveltségi  cenzus:
___________________________________________________________________________________________________________________
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19. A feladat a felvilágosodáshoz kapcsolódik. (K/4)
Rendelje  a  felvilágosodáshoz  köthető  fogalmakhoz  az  Emberi  és  Polgári  Jogok  Nyilatkozata
idézett  pontjai  közül  a  leginkább  odaillőt!  Írja  a  táblázat  megfelelő  sorába  az  odaillő  pont
sorszámát! (Elemenként 1 pont.)

„1.  Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad,  a  társadalmi különbségek
csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak.
2. Minden politikai társulás célja az ember természetes és elévülhetetlen jogainak megőrzése. E jogok:
a szabadság, a tulajdon, a biztonság s az elnyomatással szemben való ellenállás.
3. Minden szuverenitás elve természeténél fogva a nemzetben lakozik, sem testület, sem egyén nem
gyakorolhat hatalmat, mely nem határozottan tőle ered.
6. […] A törvény előtt minden polgár egyenlő, tehát egyformán alkalmazható minden közhivatalra.
9. Mindaddig, míg bűnössé nem nyilvánítják, minden ember ártatlannak vélelmezendő.
10. Senkit meggyőződése s vallási nézetei miatt háborgatni nem szabad.
16.  Az  olyan társadalomnak,  […]  ahol  a  törvényhozó és  a  végrehajtó  hatalom szétválasztását  nem
hajtották végre, semmiféle alkotmánya nincs.” (Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata)

Fogalom Pont sorszáma

a) népfelség elve

b) hatalmi ágak elválasztásának elve

c) társadalmi szerződés

d) lelkiismereti szabadság

20. A feladat a XIX. századi politikai eszmékkel kapcsolatos. (K/4)
Döntse  el,  mely  forrásrészletek  támasztják  alá  a  táblázatban  szereplő  állításokat!  Írja  a
forrásrészletek betűjeleit a táblázat megfelelő soraiba!  Egy sorba egy betűjelet írjon! Két forrás
kimarad. (Elemenként 1 pont.)

A) „A munkásforradalom első lépése a proletariátus uralkodó osztállyá emelése, a demokrácia kivívása.
A proletariátus arra használja fel uralmát, hogy a burzsoáziától fokról fokra elragadjon minden tőkét
[…].”

B)  „Teljes  joggal  remélhetjük,  […]  hogy  szervezés,  nevelés  és  propaganda  útján  […]  a  proletár  és
szocialista állam lép az oligarchikus és burzsoá állam helyébe. […] Lehetséges, hogy az új szocialista
államba való belépésünk épp oly észrevétlenül fog végbemenni, mint ahogyan a tengerészek áthajózása
az egyik féltekéről a másikra […].”

C) „Annál jobb az emberiségnek, mennél többet népesítünk be a világból. […] Ha a világ nagyobb része
a mi uralmunk alá kerül, az a háborúk végét hozza. […] Isten bizonyára kiválasztott eszközévé formálja
az angolul beszélő fajt […].”

D)  „Az  egyén  csak  annyiért  felelős  a  társadalomnak,  amennyi  viselkedéséből  másokat  érint.
Mindabban, ami csak őt érinti, jogos függetlensége korlátlan. Önmagának, saját testének és lelkének,
mindenki korlátlan ura.”

E) „Megtartani s egyszerre javítani […]. Ha nélkülözhetetlen az óvatosság és elővigyázatosság ott, ahol
élettelen anyaggal van dolgunk, sokkal nélkülözhetetlenebbé, szent kötelességgé válik akkor, amikor
rombolásunk és alkotásunk tárgya nem is kő, hanem érző lények, akiket nyomorba dönthetünk gyors
és meggondolatlan döntésünkkel.” 
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F) „Mi pedig ezt mondjuk: […] megkínálunk titeket alkotmányos polgársággal, politikai nemzetiséggel,
s mind azon javakkal, melyekkel ez a haza polgárait elárasztja, s mindezekért nem kívánunk egyebet,
mint hogy a hazát, mely titeket politikai nagykorúsággal megajándékoz, szeressétek […].”

Állítás A forrás betűjele

a) A konzervativizmus elveti a radikális, forradalmi változásokat.

b) Marx a proletárállam megteremtését erőszakos eszközökkel akarta elérni.

c)  A XIX. század első felében a liberális és nacionalista eszmék összefonódtak
egymással.

d) A liberalizmus a lehető legerősebben védi az alapvető emberi jogokat.

21. A feladat az ipari forradalmakhoz kapcsolódik. (K/3)
Fogalmazza meg egy-egy szóval / kifejezéssel a képpárok és ismeretei segítségével az első és a
második ipari forradalom közti főbb különbségeket a megadott három kérdéskörben! Töltse ki a
táblázatot! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Fejlesztés, feltalálás

b) Az erőgépek
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c) A kezdeti húzóágazatok

Kérdéskörök Az első ipari forradalom idején A második ipari forradalom idején 

a) Fejlesztés, feltalálás

b) Az erőgépek

c) A kezdeti húzóágazatok

22. A feladat az Amerikai Egyesült Államok alkotmányával kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

a) „A [.......] hatalom az Amerikai Egyesült Államok elnökét illeti.” (Részlet az alkotmányból)
Melyik kifejezés hiányzik az idézet kipontozott részéből? Karikázza be a helyes kifejezés
sorszámát!

1. legfelsőbb bírói 2. törvényhozó 3. végrehajtó 4. törvényhozó és végrehajtó

b)  „Minden itt meghatározott [.......] hatalom ezennel az Egyesült Államok Kongresszusát illeti, amely
Szenátusból és Képviselőházból áll.” (Részlet az alkotmányból)
Melyik  kifejezés  hiányzik  az  idézet  kipontozott  részéből?  Karikázza  be  a  helyes  kifejezés
sorszámát!

1. legfelsőbb bírói 2. törvényhozó 3. végrehajtó 4. törvényhozó és végrehajtó

c)  „A [törvényhozó hatalom] nem alkot törvényt vallás alapítása vagy a vallás szabad gyakorlásának
eltiltása tárgyában; nem csorbítja a szólás- vagy sajtószabadságot;  nem csorbítja a népnek a békés
gyülekezéshez való jogát.” (Alkotmánymódosítás, 1791)
Nevezze meg azt a XVIII. századi eszmerendszert (irányzatot), amelynek hatása tükröződik a
fenti alkotmánymódosításon!
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  „Az  Egyesült  Államokban  vagy  annak  fennhatósága  alá  eső  területen  sem  rabszolgaság,  sem
kényszerű szolgaság nem fordulhat elő.” (Alkotmánymódosítás)
Melyik évben fogadták el a d) feladatrészben szereplő alkotmánymódosítást? Karikázza
be a helyes válasz sorszámát!

1. 1776 2. 1783 3. 1865 4. 1918
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23. A feladat az ipari forradalomhoz kapcsolódik. (K/4)
Döntse el a forrás és ismeretei segítségével, hogy az állítások igazak vagy hamisak! Írjon X jelet a
táblázat megfelelő mezőjébe! (Elemenként 1 pont.)

„Megnéztem  több  és  többféle  nagy  gyárakat,  ezek  között  [egy]  gyapotgyárat,  mely  […]  roppant
terjedelmű. Száz lóerejű gőzgép, mit egy emberke mozgásban tart, 880 embererejét pótolja ki, s képes
hajtani 50 000 orsót, mivel 750 személy annyi cérnát fon, mennyit gép nélkül kézzel 200 000 személy
tudna fonni, s 12 óra alatt az 50 000 orsó mindenikre 840 rőföt készítvén, valamennyi összesen 42 000
000 rőföt ad, mi negyedfélszer éri körül a földgömböt. Erre emlékezve talán könnyebb lesz megfognod
a három sziget gazdagságát; mert mint látod, eszerint a birodalomban csak 25 000 000 ember lakik,
eszik és költ, de a 750 : 200 000 arányában, mit azonban mindenféle gyárakra nézve általánosnak nem
állíthatok, 66 500 000 000 embererő dolgozik és keres.” (Szemere Bertalan: Utazás külföldön, 1838)

Megállapítás Igaz Hamis

a) Szemere a termelékenység növekedésében látta Anglia gazdagságának okát.

b) A  meglátogatott  gyár  nyersanyagát  elsősorban  az  angol  juhtenyésztés
biztosította.

c) A meglátogatott  gyár  mechanikus rokkák helyett  már  gőzhajtású fonógépeket
használt.

d) A  meglátogatotthoz  hasonló  gyárak  elterjedése  a  bányászat  fellendülését  is
eredményezte.

24. A feladat az ipari forradalmakkal kapcsolatos. (K/3)
Válassza ki a következő – az ipari forradalmak korára vonatkozó – források közül azt a hármat,
amely  a  második  ipari  forradalom  korához  köthető!  Írja  a  megfelelő  források  betűjelét  a
táblázatba! (Elemenként 1 pont.)

A) Ford-modell B) A széntermelés megoszlása Európában
(Oroszország nélkül)
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C) New York-i épületek D) Európai nagyhatalmak éves acéltermelése
(millió tonna)

E) Az 1000 főre jutó születések és halálozások
számának változása Angliában

F) Vasútvonalak Európában

A második ipari forradalomhoz köthető források betűjele:

25. A feladat az első ipari forradalom hatásaival kapcsolatos. (K/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

a) 

Az utazással töltött idő London és Birmingham között

Év Idő (óra)

1750 48

1850 3,5

Az ipari forradalom mely vívmányával magyarázható a táblázatból kiolvasható változás?
___________________________________________________________________________________________________________________
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b) „Midőn egy utcát felbontanak, látni benne a sok vasinat, mely […] Londonba életet visz. Mint midőn
karunkra nézünk, s látjuk rajta a kéklő ereket. […] A londoni polgár ki se mozduljon házából, minden
helyébe jön.” 

(Szemere Bertalan: Utazás külföldön, London, 1838)

A városok fejlődésének mely új összetevőjét írja körül a forrás?
___________________________________________________________________________________________________________________

c)  „Végigjárván  a  főutcán,  igen  meglepett  a  temérdek  bolt  és  üzlet  roppant  terjedelme.  […]  A
legnagyobb az egész városban szemben van a fogadónkkal.  Ez egy roppant nagy, fehér márványból
épült,  négy  utcára  szolgáló  négyemeletes  palota.  A  földszinten mindennemű  divatcikknek  kicsiben
árulása, az emeletekben, de még a föld alatt is, nagyban árulás.”

(Perczel Miklós naplója, New York, 1851)

Mi volt az a termelésben bekövetkezett változás, amelynek hatását leírja a szöveg?
Karikázza be a helyes válasz sorszámát! Egyetlen választ karikázzon be!

1. A gyáripar kialakulásának köszönhetően megindult a tömegtermelés.
2. Elterjedt a futószalag használata a gyáriparban.
3. A teljes munkafolyamatot egy ember csinálta végig.
4. A termelés során fokozottan ügyeltek a minőségre.
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1. A feladat a XX. század elejének életmódjára vonatkozik. (K/3)
A leírás a modern életforma néhány jellegzetességéről szól. A szöveg alkotója tartalmi hibákat
vétett.  Keresse  meg  a  hibás  szövegelemeket!  Írja  a  táblázatba  a  tartalmilag  téves  szavakat
(állításokat) a javítással együtt! (Elemenként 0,5 pont)

„A  húszas  években  Párizsban  a  gazdasági  pangás  következtében  a  modern  életforma  számos
jellegzetessége megjelent. Az utcákon egyre nagyobb gépjármű forgalom bontakozott ki, így tömegessé
vált a lovas kocsi használata. A bárok, szalonok, áruházak és utcák roskadásig tele voltak emberekkel. A
városi polgárok ezrei hódoltak szabadidejükben a sportolásnak, kirándulásnak, és sétáltak a párizsi
parkokban.  A párizsi  szórakozóhelyeken új zenei irányzatok terjedtek el,  a dzsessz és táncos revük
varázsolták el a közönséget. Az új életforma lehetetlenné tette az anarchista mozgalom működését.”

(Fiktív szöveg)

Sorszám Hiba Javítás

a)

b)

c)

2. A feladat a XX. századi német történelemmel kapcsolatos. (K/3)
Oldja meg a feladatokat a választási plakát elemzése segítségével!

A  nemzeti  szocialista  párt  (NSDAP)  választási
plakátja 1932-ből. A náci párt az 1. számú listán
indult. Az  „Arbeit und Brot”  jelentése:  „Munka és
kenyér”.

a) Nevezze meg azt a szimbólumot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy ez a náci párt
plakátja! _________________________________________________________ (0,5 pont)

b) Húzza alá a helyes állítást! Mikor készült a plakát? (0,5 pont)
1. A plakát a náci párt hatalomra kerülése után készült.
2. A plakát a náci párt hatalomra kerülése előtt készült.
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c) Húzza alá a helyes megállapítást! Miként akart a náci párt hatalomra kerülni? (0,5 pont)
1. A plakát a népet a fennálló rendszer erőszakos, fegyveres felkelés útján történő 

megdöntésére buzdítja.
2. A plakát célja, hogy megnyerje a szavazókat, és így törvényes (parlamentáris) úton 

kerüljenek hatalomra.

d) Magyarázza meg, mit fejeznek ki a plakáton a kinyújtott kezek a szerszámokkal! (0,5 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________________

e) Eredményes volt-e ez a plakát 1932-ben, Németországban? Indokolja válaszát! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________________

3. A feladat a II. világháborúval kapcsolatos. (K/3)
Határozza meg a felsorolt események időpontját! (Elemenként 0,5 pont.)

Az események Időpont

a) A második bécsi döntés (év)

b) Magyarország német megszállása (év, hó)

c) A második front megnyitása (év, hó)

d) Horthy sikertelen kiugrási kísérlete (év, hó)

e) Német támadás megindítása Lengyelország ellen (év)

f) Németország megtámadja a Szovjetuniót (év)

4. A feladat a holokauszthoz kapcsolódik. (K/3)
Írja a fogalom mellé annak a forrásrészletnek a sorszámát, amelyhez társítható!  (Nem minden
forrásrészlethez tartozik fogalom!) (Elemenként 1 pont.)

1.  „Kétszer vagy háromszor megállt  a szerelvény a nyílt pályán, s a foglyok kiszállhattak.  Tilos volt
azonban akár eltávolodniuk a sínektől,  akár félrehúzódniuk.  Egy ízben egy osztrák vasútállomáson
nyíltak ki az ajtók,  s  az SS-őrség leplezetlen jókedvvel  szemlélte,  hogy férfiak és nők egyaránt oda
kuporognak  le,  ahová  csak  tudnak,  egyesek  padokra,  mások  a  vágányok  közé.”  (Primo  Levi:  Akik
meghaltak és akik megmenekültek)

2. „Ha fel akarok szállni a villamosra, csak az első peront használhatom, azt is csak akkor, ha a gyárba
megyek, és ha a gyár hat kilométernél messzebb van a lakásomtól, és ha az első peron biztosan el van
választva a kocsi belsejétől.” (Viktor Klemperer: A Harmadik Birodalom nyelve)

3. „[…] Az emberek itt sem egyformák. Egyesek több holmit hoztak be magukkal, másokat a városban
lakó barátaik  segítenek,  de  vannak,  akiknek se  ebből,  se  abból  nem jutott.  […]  Éppen úgy vannak
hivatalaink,  akár egy valódi  államnak […] itt  a  Judenrat  a maga osztályaival  és  a  rendőrség.  […]  A
lakásosztály a szobák, jobban mondva szobasarkok elosztásával foglalkozik. […]” (Marija Rolnikaite: El
kell mondanom)

4.  „Köztudomású, hogy naponta egyszer-kétszer […] Appelt,  vagyis névsorolvasást rendeltek el.  […]
Buchenwaldban még a haldoklóknak és a halottaknak is meg kellett jelenniük az esti Appelen: a földre
fektették  őket  […],  hogy  könnyebb  legyen  a  számlálás.”  (Primo  Levi: Akik  meghaltak  és  akik
megmenekültek)
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Fogalom A forrásrészlet sorszáma

a) deportálás

b) gettó

c) koncentrációs táborok

5. A feladat modern kori fogalmakra vonatkozik. (K/5)
Írja  a  felsorolt  történelmi  jelenségek  számát  a  megfelelő  meghatározás  betűjele  mellé!
(Elemenként 1 pont.)

a) _____________________________: eredetileg egy óindiai nép neve; a hitleri Németországban a nem zsidók
elnevezésére, ill. a faji ideológiában a vezetésre hivatott „északi faj” megjelölésére használták.

b)  _____________________________:  az  OSZDMP  II.  kongresszusán  (1903)  a  forradalmi  irányzatot  valló
többség, az osztályharcos marxizmus híveinek Lenin által kidolgozott ideológiája, 1917 végétől pedig
hatalmi politikai gyakorlata.

c) _____________________________: tagadja az emberi faj egységét, s az emberiségen belül felállított minőségi
szempontok  szerint  több  fajt  különböztet  meg.  Egyes  típusokat,  etnikai,  nemzeti  felekezeti  stb.
csoportokat olykor politikai elfogultságból a többiek elé helyez.

d) _____________________________: az első világháború után kialakult szélsőjobboldali politikai mozgalom,
majd uralmi rendszer Olaszországban.

e)  _____________________________:  politikai  és  eszmei  irányzat,  amely  a  Rerum  novarum  (1891)  pápai
enciklika  szociális  tanításai  alapján  alakult  ki  Németországban,  Ausztriában,  Olaszországban  és
Magyarországon.

1. fasizmus; 2. bolsevizmus; 3. árja; 4. fajelmélet; 5. keresztényszocializmus

6. A feladat a II. világháború időszakára vonatkozik. (K/3)
Válasszon ki  a  felsoroltak közül  három olyan állítást  a  táblázat és  ismeretei  alapján,  amely
összekapcsolja  a  náci  Németország munkaerő-gazdálkodását  a  II.  világháború  folyamatával!
(Választását a betűjel bekarikázásával jelölje!) (Elemenként 1 pont.)
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a) A II. világháború nem vezetett munkaerő-hiányhoz.
b) Az utolsó békeévhez képest a női foglalkoztatottak száma sokszorosára növekedett.
c) A férfi munkaerő csökkenése a behívásokkal és a háborús emberveszteségekkel magyarázható.
d) Az idegen munkaerő jelentős része a koncentrációs táborokba deportált zsidóság köréből került ki.
e) Az idegen munkaerő száma a zsidóság tömeges deportálása után (1942) nőtt meg.

7. A feladat a világgazdasági válság történetéhez kapcsolódik. (K/3)
Húzza alá a megfelelő választ a forrás tanulmányozása után! (Elemenként 1 pont.)

„Ha a kincstár ócska palackokat megtöltene bankjegyekkel, megfelelő mélységben elásná s azután a
magánvállalkozókra  bízná,  hogy  újból  kiássák  a  bankjegyeket,  nem  lenne  munkanélküliség,  és  a
visszahatások révén a társadalom reális jövedelme és tőkevagyona is valószínűleg jelentősen nagyobb
lenne.” (John M. Keynes)

a) A felsoroltak közül melyik volt a válság lényegi összetevője 1929-ben?
1. olajárrobbanás
2. túltermelés
3. népességrobbanás

b) Keynes szerint mit tegyen az állam a válság leküzdésére?
1. segélyezzen
2. csökkentse a munkanélküliséget
3. csökkentse a költségvetési hiányt

c) Miért alkalmas ez módszer a válság leküzdésére?
1. mert növeli a vásárlóerőt
2. mert csökkenti az árakat
3. mert csökkenti a termelést

8. A feladat a náci Németország történetéhez kapcsolódik. (K/2)
A  képen  egy  a  náci  Németországgal  kapcsolatos  karikatúra  látható.  Oldja  meg  a  következő
feladatokat!
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a) Adjon találó címet a rajznak! (0,5 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezzen meg kettőt a rajzon látható jelképek közül!
_____________________________ (0,5 pont) _____________________________(0,5 pont)

c) Értelmezze a karikatúrát! (0,5 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________________

9. A feladat a nők helyzetének XX. századi változásához kapcsolódik. (K/4) 
Döntse  el  a  források  segítségével,  hogy  az  állítások  igazak  vagy  hamisak-e!  Írjon  X  jelet  a
táblázat megfelelő helyére! (Elemenként 1 pont.)

Angol hadiüzem az első világháború idején
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Egy iroda személyzetével

Megállapítás Igaz Hamis

a) Az európai nagyhatalmak többsége egyszerre vezette be a férfi és női általános
választójogot.

b) Az I. világháborúban a nőket is bevonták a haditermelésbe, ami segítette a női
egyenjogúság elérését.

c) A  nők  iskoláztatásával  már  a  század  elején  teljesen  egyenlővé  váltak  az
elhelyezkedési feltételek.

d) A  második  ipari  forradalommal  fizikai  erőt  nem  igénylő  munkahelyek  is
létrejöttek, így a nők foglalkoztatottsága bővült.

10. A feladat az első világháborúra és az azt lezáró békeszerződésekre vonatkozik. (K/2)
A korabeli német karikatúra a versailles-i békéről mond véleményt. Válaszoljon a kérdésekre a 
forrás és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)
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a) A képen balról jobbra az antant vezetői: az USA elnöke, a francia miniszterelnök és az angol
miniszterelnök látható. Nevezze meg egyiküket (vezetéknév) megjelölve az országot is, amelyet
vezetett!

Név: ________________________________________  Ország: ________________________________________

b) Melyik országot jelképezi a hátrakötött kezű férfi?
___________________________________________________________________________________________________________________________

c) Mit jelképez a guillotine?
___________________________________________________________________________________________________________________________

11. A feladat a második világháború történetéhez kapcsolódik. (K/4)
A második világháború alatti náci népirtás mely jellegzetességeit hangsúlyozzák a táblázatban
szereplő idegen szavak? Párosítsa a leírásokat és az idegen szavakat a sorszámok beírásával! Az
eredeti (szó szerinti) jelentés segít az értelmezésben! (Elemenként 1 pont.)

Leírások:
1.  A  zsidókat  és  a  cigányokat  teljes  közösségükben  akarták  elpusztítani.  (A  kifejezés  más  népek
elpusztításával kapcsolatban is használatos.)
2. A katasztrófa főleg a zsidókat és a cigányokat sújtotta, elsősorban az ő tragédiájuk volt.
3. A tragédia nemzetközileg ismert neve az áldozatok krematóriumban való elégetését is értelmezni
próbálja.
4. A nácik célja a zsidók kiirtásával a „zsidókérdés” általuk elképzelt végleges rendezése volt.

Idegen szó Eredeti jelentés Sorszám

a) holokauszt (ógörög) „teljesen  elégetett”,  égőáldozat,  a
templomban  Istennek  felajánlott  és  az
oltáron elégetett áldozat (növény vagy állat)

b) soá (héber) és porrajmos (romani) pusztulás,  csapás,  illetve  elnyeletés,
elemésztés

c) Endlösung (német) végső megoldás

d) genocídium (latin) népirtás
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12. A feladat a két világháború történetéhez kapcsolódik. (K/3)
Mindegyik képpárban karikázza be annak a tagnak a sorszámát, amelyik az első világháborúval
kapcsolatos! (Elemenként 1 pont.)

a)
1. 2.

b) 
1. 2.
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c)
1. 2.

13. A feladat az 1929–33-as nagy gazdasági világválsághoz kapcsolódik. (K/5)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

a)  A  válság  mely  jelenségei  kapcsolhatóak  a  képekhez?  Válassza  ki  a  felsoroltak  közül  a
megfelelőt! Minden képhez csak egy elem kapcsolható, három jelenség kimarad.

Gazdasági és társadalmi jelenségek:
bankzárlat; a reklámpiac összeomlása; a bankok iránti bizalom erősödése;

az ipari termelés visszaesése; túltermelés, munkanélküliség

1.

Karikatúra a válság idejéből (milk = tej)
_________________________________________________________________________________
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2.

Korabeli fotó a Millbury Takarékbankról
____________________________________________________________________________________________

3.

Korabeli fotó (job = állás)
___________________________________________________________________________________________________
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b) Nevezze meg, kit ábrázol az alábbi karikatúra!
___________________________________________________________________________________________

A hivatalban lévő amerikai elnök a Vanity Fair magazin címlapján, 1934

c) Fogalmazza meg röviden a karikatúra mondanivalóját!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

14. A feladat a gazdasági világválság jelenségeivel kapcsolatos. (K/4)
Jelölje  aláhúzással  a  források és  ismeretei  alapján,  hogy a felsorolt  két-két  lehetőség közül
melyik kifejezés illik tartalmilag a szövegbe! (Elemenként 0,5 pont.) 

„Életbevágóan  fontos,  hogy  bizonyos  mértékig  központilag  ellenőrizzenek  olyan  folyamatokat,
amelyeket  ma  általában  az  egyéni  kezdeményezés  irányít.  […]  Az  államnak  irányító  befolyást  kell
gyakorolnia  a  fogyasztási  hajlandóságra  részben  az  adórendszer  révén,  részben  a  kamatláb
megállapításával,  és  talán  más  módokon  is.  […]  Ezen  túlmenően  azonban  semmi  sem  indokolja
egyértelműen az  olyan államszocialista  rendszert,  amely  felölelné a közösség gazdasági  életének a
zömét. Nem az a fontos, hogy az állam tulajdonba vegye a termelőeszközöket.” 

(John M. Keynes: A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete; 1936)

Az ipari termelés mutatója (Az 1913-as szint felel meg 100%-nak.)

USA Németország Nagy-Britannia Franciaország

1929 180,8 117,3 100,3 142,7

1932 93,7 70,1 82,5 105,4

Az első világháborút követően a) a háborús szállításokból hasznot húzó Egyesült Államok / a továbbra is
jelentős gyarmatokkal rendelkező Nagy-Britannia gazdasága fejlődött a leggyorsabb ütemben, az ország
a  világgazdaság  motorjává  vált.  Az  1929  végén  kezdődő  válság  azokat  az  országokat  érintette
súlyosabban,  amelyek  fejlettségük  folytán  jelentős  exportot  bonyolítottak,  s  nem  rendelkeztek



Egyetemes történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – Középszint –  112

gyarmatokkal,  melyekre  a  terhek  egy  részét  átháríthatták.  A  visszaesés  mértéke  b)  Nagy-
Britanniában / Németországban  volt  a  legkisebb,  az ipari  termelés pedig  c)  Franciaországban /  az
Egyesült  Államokban  nem  esett  a  háború  előtti  szint  alá.  A  kormányok  és  a  vállalatok  hasonlóan
kezelték  a  problémát:  d)  visszafogták  /  bővítették  a  termelést,  e)  elbocsátották  a  munkásokat  és
hivatalnokokat  /  magasabb  fizetésekkel  ösztönözték  a  fogyasztást .  Ez  a  módszer  azonban  tovább
rontotta a helyzetet, hiszen a vásárlóerő csökkenéséhez vezetett. John Maynard Keynes brit közgazdász
szakított f) a szabad verseny elvének abszolutizálásával / a tervutasításos rendszerrel ; felfogása szerint
az  államnak  g)  be  kell  avatkoznia  /  nem  kell  beavatkoznia  a  piacgazdaság  működésébe,  és  h)
államosításokkal  irányító befolyást szerezve / a kereslet fokozásával  kell gyorsítania a gazdaság talpra
állását.

15. A feladat a nők XX. századi helyzetével kapcsolatos. (K/3)
Oldja meg a feladatokat a képek és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

A) B)

Nagy-Britannia, 1917 Nagy-Britannia, 1918

a)  Az  A)  betűjelű  kép  a  nők  helyzetében  az  első  világháború  alatt  bekövetkezett  jellemző
változásra utal. Fogalmazza meg, mi volt ez a változás!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

b) Magyarázza meg röviden mi volt ennek a változásnak az oka!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg – a B) jelű kép alapján – azt az alapvető politikai jogot, amelyet a brit nők egy 
része az első világháború befejezésének évében részlegesen elnyert!
___________________________________________________________________________________________________________________________
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16. A feladat a bolsevik diktatúrához kapcsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a képek és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

Ugyanannak a képnek az eredeti, és
egy későbbi, meghamisított változata

A) Válassza ki a felsoroltak közül azt a személyt, akire az adott állítás vonatkozik!
Lenin II. Miklós Sztálin Trockij

a) A képen látható emelvényen áll és szónokol: _____________________________

b) A meghamisított képről eltüntették az alakját: _____________________________

c) A kép meghamisításának megrendelője: _____________________________

B) Fogalmazza meg, mi lehetett a célja a kép meghamisításának!
d) _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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17. A feladat a náci Németország történetéhez kapcsolódik. (K/3)
Támassza alá érvekkel az igaz állításokat a képek, a meghatározások és ismeretei segítségével!
(Elemenként 1 pont.)

A plakát felirata: Egykor, mint ma.
Bajtársak maradunk. Német Munkafront.

Munkaszolgálatosok felvonulása

Meghatározások:
Birodalmi Munkaszolgálat: A sorkatonai szolgálat előtt teljesítendő kötelező féléves munkaszolgálat.
Német Munkafront: A munkavállalók és a munkaadók egységszervezete.

a) Állítás: A munkaszolgálat a világgazdasági válság leküzdésének egyik eszköze volt.
Érv: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

b) Állítás: A Munkafront megalakítása megszüntette a dolgozói érdekvédelmet.
Érv: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

c) Állítás: A Munkafront és a munkaszolgálat a társadalom militarizálását szolgálta.
Érv: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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18. A feladat az első világháború történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Állapítsa meg a térkép és ismeretei segítségével, hogy az egyes állítások a világháború melyik
frontjára vonatkoznak! Írja a térképen ábrázolt, megfelelő front nevét a kipontozott vonalra! Egy front
nevét több helyre is beírhatja. Nem minden front nevét szükséges beírnia. Egy helyre csak egy front nevét
írja! (Elemenként 1 pont.)

Az első világháború frontjai

a) Ennek a frontnak a léte a háború közvetlen kirobbantó eseményéhez kapcsolódott:
_____________________________

b) Ezen a fronton akart a háború kezdetén döntést kicsikarni a német vezérkar:
_____________________________

c) Ezen a fronton a háború kezdetétől fogva a központi hatalmak mindkét nagyhatalmának csapatai 
harcoltak:

_____________________________

d) Hosszúsága miatt erre a frontra volt a legkevésbé jellemző az állóháború:
_____________________________
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19. A feladat a két világháború közötti korszak gazdaságtörténetével kapcsolatos. (K/3)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Az esemény, amely felháborodásomat addig soha nem látott csúcsig fokozta, az az amerikai politika
volt, amikor a válság évei alatt az élelmiszerkészleteket megsemmisítették, nehogy essenek az árak – s
tették ezt akkor, amikor munkanélküliek milliói tengődtek nyomorban, az éhhalál peremén. [Ennek a
gazdaságpolitikának] durva, ijesztő, valóban sokkszerű hatása volt az európaiakra, és a fennálló rendbe
vetett maradék hitüket is lerombolta. […] Nem mondta-e meg Marx előre, hogy a(z) [c)] önnön belső
ellentmondásai következtében fog megsemmisülni? 

Az elszegényedett polgárság aktivista [tevékeny] elemeiből jobb- vagy baloldali lázadók lettek.
[…] A Rajnától keletre […] nem lehetett megúszni a választást a fasizmus és a kommunizmus között.” 

(Arthur Koestler, író, újságíró, filozófus)

a) Melyik évben vette kezdetét a forrásban említett válság? __________________________________

b)  A  válság  mely  általános  oka  állt  az  amerikai  kormányzatnak  a  forrásban  említett
gazdaságpolitikai intézkedése mögött? Nevezze meg egyetlen szóval!
____________________________________________________________________

c) Melyik gazdasági rendszer megnevezése hiányzik a szöveg c) betűvel jelzett részéről?
____________________________________________________________________

d)  Karikázza  be  annak  az  állításnak  a  betűjelét,  amelyik  igaz  a  forrásra!  Egyetlen  betűjelet
karikázzon be!

A) A szerző szerint a szélsőséges eszmék terjedése hozzájárult a gazdasági válság 
kirobbanásához.

B) A szerző a szélsőséges eszmék terjedését a gazdasági válság következményeként írja le.
C) A szerző állítása szerint a szélsőséges mozgalmak hozzájárultak a gazdasági válság 

megoldásához.
D) A szerző az idézett forrásban elítéli azokat, akik szélsőséges mozgalmakhoz csatlakoztak.
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1. A kommunista rendszer bukása a XX. századi Európa történetének jelentős eseménye. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a karikatúra segítségével!

a) Gyűjtsön négy eseményt a kép alapján,  melyeknek szerepük volt a kommunista rendszer
bukásában! (2 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Fogalmazza meg röviden a karikatúra mondanivalóját! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Adjon találó címet a karikatúrának, amely leginkább kifejezi a kép mondanivalóját!(0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

2. A feladat a „harmadik világ” kialakulásához kapcsolódik. (K/3)
Egészítse ki a forrás és az atlasz segítségével a szöveg hiányzó részeit! (Elemenként 0,5 pont.)

„A tíz elv
A nemzetek bizalmatlanság és félelem nélkül, egymás iránti bizalommal és jóakarattal, türelemmel és
békében éljenek egymás mellett, mint jó szomszédok, és lépjenek baráti együttműködésre a következő
elvek alapján:
(1) Az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, az ENSZ Alapokmányában kinyilvánított célokkal és
elvekkel összhangban.
(2) Valamely nemzet szuverenitásának és területi sérthetetlenségének tiszteletben tartása.
(3) Valamennyi emberfajta és valamennyi – nagy vagy kicsi – nemzet egyenlőségének elismerése.
(4) Más nemzet belügyeibe való be nem avatkozás.
(5)  Minden  egyes  nemzet  azon  jogának  elismerése,  hogy  az  ENSZ  Alapokmányával  összhangban
egyénileg vagy kollektíven védelmezze önmagát.
(6) a) Tartózkodás az olyan kollektív védelmi rendszerekbe való belépéstől, amelyeknek célja bizonyos
nagyhatalmak  különleges  érdekeinek  szolgálata  –  bármelyek  is  legyenek  ezek  a  nagyhatalmak;  b)
tartózkodás attól – bármely hatalom részéről –, hogy nyomást gyakoroljon más hatalmakra.
(7) Tartózkodás agressziótól,  az agresszióval való fenyegetéstől vagy az erőszak alkalmazásától más
országok területi épségével vagy politikai függetlenségével szemben.
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(8)  Minden  nemzetközi  viszály  békés  eszközökkel  –  tárgyalással  vagy  közvetítéssel,
döntőbíráskodással  vagy  nemzetközi  bíróságok  útján  –  való  rendezése  az  ENSZ  Alapokmányával
összhangban.
(9) A kölcsönös érdekek és az együttműködés elősegítése.
(10) A nemzetközi jog és a nemzetközi kötelezettségek tiszteletben tartása.”

(A bandungi nyilatkozat tíz pontja, 1955)

Az ______________________ (a) évek elejére ______________________ (b) legjelentősebb államai India, Kína vagy
Indonézia  felszabadultak.  Az  egykori  gyarmati  országok  függetlenségük  megvédése  érdekében
______________________ (c) fellépésre törekedtek. Érvelésükben alapvetően a nemzetközi közvélemény által
elfogadott  ______________________  (d)  dokumentumokra hivatkoztak. A kétpólusú világ kialakulásával az
aláíró országok kifejezték azt a szándékukat, hogy nem kívánnak csatlakozni  ______________________  (e)
sem. A nyilatkozat aláírói maguk nem törekedtek új hatalmi ______________________ (f) létrehozására.

3. A feladat a hidegháborúhoz kapcsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

a) Nevezze meg, hogy a karikatúra mely nagyhatalmak elnökeit ábrázolja! (Elemenként 0,5 pont.)
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________

b)  Válassza  ki  a  felsorolásból  a  karikatúra segítségével  az  ábrázolt  történelmi  szituációnak
megfelelő megállapítást! (0,5 pont)

1. „A két nagyhatalom elnökei nukleáris erőpróbát folytattak.”
2. „A nukleáris háborúban az egyik fél biztosan győzni fog.”
3. „A két hatalom között kitörő háború hagyományos fegyverekkel is megvívható lesz.”

c) Állapítsa meg, hogy a karikatúra mely motívuma utal a nukleáris fenyegetettségre! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  Említsen  az  1950–60-as  évekből  egy  európai  és  egy  Európán  kívüli  válságot,  amelyek
világháborúval fenyegettek! (Elemenként 1 pont.)

Európai: __________________________________________________________________
Európán kívüli: __________________________________________________________________
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4. A feladat a kelet-közép-európai államok XX. század végi problémáival kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatot a táblázat, a diagramok és ismeretei segítségével!
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a) Húzza alá, hogyan változott az országok GDP-je 1989–1991 között! (0, 5 pont)
stagnált csökkent jelentősen csökkent

b) Hogyan változott az ipari termelés 1989–1991 között? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg a fenti változások egy lehetséges okát! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  Nevezze  meg,  milyen  politikai  folyamat  tette  lehetővé  a  térség  országainak  gazdasági
átalakulását! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

e) Nevezze meg a piacgazdaságra való áttérés két jelentős társadalmi hatását, következményét!
(Elemenként 0, 5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

5. A feladat a fejlődő világ alapvető problémáira vonatkozik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a karikatúrák és ismeretei felhasználásával!

A) kép
Karikatúra az 1980-as évekből

B) kép
 Észak és Dél kapcsolatáról

a)  Határozza meg,  hogy  az  „A”  kép  szerint  kiktől  vártak  segítséget  a  fejlődő  világ  országai
problémáik megoldásához 1990-ig! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Említsen  két  olyan  problémát  a  karikatúra alapján,  amire  a  fejlődő  országok megoldást
vártak! (Elemenként 0,5 pont)

1. ____________________________________________
2. ____________________________________________

c) A „B” képen mit jelképez Észak és Dél? (Elemenként 0,5 pont)
Észak: ________________________________________________________________________________________
Dél: ________________________________________________________________________________________
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6. A feladat a világ globális problémáival foglalkozik. (K/5)
Válaszoljon a kérdésekre a táblázat, a karikatúra és ismeretei felhasználásával!

a) Állapítsa meg, hol növekedett a legnagyobb mértékben a lakosság százalékos aránya 2000-re
1950-hez képest! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Határozza meg, mely katasztrófához hasonlítja a rajzoló a túlnépesedést! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Állapítsa meg, mi az Európán kívüli túlnépesedés hatása Európára! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Írjon két problémát, amellyel szembe kell nézniük a túlnépesedett országoknak! (Elemenként
0,5 pont.)
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

e) Írjon egy gazdasági és egy társadalmi jellegű megoldást a problémáikra! (Elemenként 1 pont.)
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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7. A következő feladat a szovjet blokk kialakulásával és jellemzőivel kapcsolatos. (K/4)
Nevezze meg a térkép és ismeretei segítségével a szóban forgó államokat! (Elemenként 1 pont.)

(A színes térképet megtalálja a középiskolai történelmi atlaszban.)

Nevezze meg korabeli nevén azt a – térképen is ábrázolt – államot,

Állam

a)  amely  egy  megszállási  övezetekre  felosztott  ország  keleti  részéből
alakult meg:

b)  amelynek határait a háború után kb. 200 km-rel eltolták nyugatra (a
korábban  Németországhoz  tartozó  területeiről  több  millió  németet
telepítettek ki), s ahol 1956 nyarán munkásfelkelés tört ki a kommunista
rendszer ellen:

c) ahonnan nagyszámú német lakosságot telepítették ki, s ahol húsz évvel
a kommunista hatalomátvétel után a Varsói Szerződés államainak katonai
beavatkozásával állították le a meginduló belső reformokat:

d)  amelynek  kommunista  vezetése  Moszkvától  független  politikát
folytatott, s sikerült is kiszakadnia a szovjet tömbből:
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8. A következő feladat a közép-európai nemzetiségi problémákkal kapcsolatos. (K/3)
Válassza  ki  a  mondatba  illő  kifejezéseket  a  délszláv  etnikai  konfliktusokra  vonatkozó
szövegben! A párba állított két-két kifejezés közül húzza alá a helyeset! (Elemenként 0,5 pont.)

1991-ben a jugoszláv tagköztársaságok – a) Szlovénia/Szlovákia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina
és  Macedónia  –  deklarálták  b)  semlegességüket/függetlenségüket.  Az  c)
államformailag/etnikailag  és vallásilag kevert Jugoszlávia népei kölcsönösen  d)  homogén/vegyes
lakosságú  államok  kialakítására  törekedtek.  Mivel  a  helyi  e)  szerbek/jugoszlávok  nem  tudták
elfogadni,  hogy kisebbségbe kerüljenek az  új  államokban,  a  Jugoszláv Néphadsereg,  illetve  Szerbia
támogatásával  fellázadtak  Horvátországban  és  Bosznia-Hercegovinában.  Az  egyre  véresebb
küzdelemben emberek tízezreit gyilkolták le, illetve kergették el szülőföldjükről. Az Európai Közösség
1992. január 15-ével f) felvette tagjai közé/elismerte a függetlenségüket deklaráló köztársaságokat,
szentesítve Jugoszlávia széthullását.

9. A feladat a világ jelenkori viszonyaihoz kapcsolódik. (K/2)
Értelmezze a grafikont ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

A világ szén-, kőolaj- és földgázfogyasztása

a) Jelöljön meg két olyan okot, amely megmagyarázza a görbék alakulását!
ok:_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

ok: __________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________



Egyetemes történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – Középszint –  124

b) Nevezze meg az ábrázolt fogyasztásnövekedés két kedvezőtlen gazdasági, vagy társadalmi,
vagy környezeti következményét a jelenben és a jövőre nézve!
következmény:
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

következmény:
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

10. A feladat a szovjet blokk kialakulásával és jellemzőivel kapcsolatos. (K/3)
Párosítsa  a  fogalmakat  a  képekkel,  illetve  a  szöveges  forrásokkal!  Egy  fogalom  kimarad!
(Elemenként 0,5 pont.)

Fogalmak:
a) internálás b) beszolgáltatás c) lakosságcsere d) egypártrendszer
e) tervgazdálkodás f) vasfüggöny g) hidegháború

A) „Míg 1946 és 1956 között a szabadpiaci árak körülbelül meghétszereződtek, addig a beadási árak
legfeljebb 150%-kal  nőttek.  A búzát  például  60 Ft-ért  vették át  mázsánként,  miközben önköltsége
körülbelül 280 Ft, szabadpiaci ára pedig 300 Ft volt. S aki nem tudott fizetni, annak portáján – a helyi
rendőrség,  illetve  olykor  az  ÁVO  embereinek  kíséretében  –  előbb  vagy  utóbb  megjelentek  az
»elszámoltatási  bizottságok«,  amelyek  az  eldugott  javak  után  kutatva  padlástól  a  pincéig  mindent
felforgattak.” (Romsics Ignác történész)

B) „E vonal mögött vannak Közép- és Kelet-Európa régi államainak összes fővárosai – Varsó, Berlin,
Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia. Mindezek a híres városok és országuk lakossága a
szovjet szférában fekszik és valamilyen formában alá van vetve nemcsak a szovjet befolyásnak, hanem
Moszkva egyre nagyobb mértékű ellenőrzésének.” (Churchill beszéde Fultonban; 1946)

C) „A kommunista pártokat, amelyek ezekben a kelet-európai államokban igen kicsik voltak, hatalomra
emelték,  (…)  és  ezek  a  pártok  most  mindenütt  arra  törekszenek,  hogy  megszerezzék  a  totális
ellenőrzést.” (Churchill beszéde Fultonban; 1946)

D) „…az  atomfegyverek  igazából  nem  fegyverek,  hanem  politikai  eszközök.”  (Eisenhower  amerikai
elnök)
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E) F)

Csehszlovákiából Magyarországra áttelepített magyar
paraszt búcsúzik szlovák szomszédjától; 1947

képek/források A B C D E F

fogalmak

11. A feladat a hidegháború időszakához kapcsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!

„Az imperialista tábort egyre jobban idegesítik a Szovjetunió sikerei a kommunizmus építése terén, a
népi demokráciák, a Kínai Népköztársaság kulturális és gazdasági föllendülése. Nyugtalanítja őket egy
sor kapitalista ország kommunista- és munkásmozgalmának, a gyarmati függő országok felszabadító
harcának erőteljes fejlődése. A béketábor eredményeivel szemben az imperialista táborban nőnek a
gazdasági bajok, kiéleződnek az ellentétek az Egyesült Államok és csatlósai között. Ebben a helyzetben
az  imperialisták  lázas  aktivitást  fejtenek  ki,  igyekeznek  növelni  nyomásukat  a  béketáborra,  irányt
vesznek olyan provokációkra,  mint  amilyeneknek Berlinben vagy Koreában voltunk tanúi.”  (Rákosi
Mátyás beszéde, 1953. július 11.)

a)  Milyen  kifejezéseket  (szinonimákat)  használ  beszédében  Rákosi  Mátyás  a  szocialista
országok csoportjára? Két kifejezést írjon! (Elemenként 0,5 pont.)
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Milyen – valójában hamis – tartalmat sugall  a beszéd a két tábor gazdasági fejlődésének
összehasonlításával? Saját szavaival fogalmazzon! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Melyik hidegháborús fegyveres összecsapásra utal beszédében Rákosi Mátyás? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Nevezzen meg egy további (a beszédben nem szereplő) hidegháborús fegyveres konfliktust
az 1950-es évekből! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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12. A feladat a harmadik világ demográfiai jellemzőihez kapcsolódik. (K/3)
Oldja meg a feladatokat a grafikonok és ismeretei segítségével!

Az élveszületések aránya három térségben (1950–2010)

A halálozások aránya három térségben (1950–2010)

a)  Magyarázza  meg,  miért  gyorsult  a  népesség  növekedése  az  1950-es  években  Délkelet-
Ázsiában! Válaszában a grafikonok adatait vesse össze! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Milyen társadalmi, gazdasági vagy politikai okokkal magyarázhatóak Fekete-Afrikának a 
másik két térségtől lényegesen eltérő halálozási arányai? Írjon két tényezőt! (Elemenként 0,5 
pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________



Egyetemes történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – Középszint –  127

c) A forrásban szereplő térségek közül melyikre igaz az állítás? (Elemenként 0,5 pont.)
1. Itt volt a legnagyobb a természetes szaporodás 1950-ben. _______________________________________
2. Itt beszélhetünk a leginkább fiatal társadalomról a XX. század második felében. _______________________

13. A feladat a jelenkori népességrobbanással kapcsolatos. (K/2)
Döntse  el  a  forrás  és  ismeretei  segítségével,  hogy  a  táblázatban  szereplő  állítások  melyik
földrészre / térségre vonatkoznak! Tegyen X jelet a táblázat megfelelő oszlopába!  Egy sorban
csak egy X jel szerepelhet. (Elemenként 1 pont.)

Állítás Afrika Ázsia és
Óceánia

(Indiával és
Kínával
együtt)

Amerika Európa Egyik
sem

a)  Népességének  nagysága  1950  és  2100
között várhatóan nem fog lényegesen változni,
a  társadalom  elöregedését  a  bevándorlás
ellensúlyozza.

b)  Az előrejelzések  szerint  népessége  a  XXI.
században  több  mint  háromszorosára  fog
nőni,  ami  a  halálozások  arányának  várható
csökkenésével magyarázható.
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14. A feladat a szovjet blokk történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Döntse  el,  melyik  szovjet  pártvezető  tevékenységének  időszakához  köthetők  a  térképeken
ábrázolt események!  Írja  a térképek betűjelét  a táblázat megfelelő mezőjébe!  Egy személyhez több
térkép is tartozhat. (Elemenként 1 pont.)

A) B)

Budapest Korea

C)

Kuba
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D)

A csernobili atomerőműből szivárgó szennyeződés terjedése

Sztálin Hruscsov Gorbacsov

15. A feladat a fejlődő országok problémáihoz kapcsolódik. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

A) A kukorica és a búza világpiaci átlagárának alakulása %-ban

a) Vonjon le egy olyan következtetést az A) jelű grafikon adataiból, amely pozitív hatású lehet a 
fejlődő országok lakossága számára!
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Vonjon le egy olyan következtetést az A) jelű grafikon adataiból, amely negatív hatású lehet a 
fejlődő országok lakossága számára!
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B) A kukorica, a rizs és a búza termésátlagának alakulása

C) Az alapvető élelmiszernövények (pl. búza, kukorica, rizs) vetésterületének alakulása a világon

c) Vonjon le egy,  a fejlődő országok lakosságára nézve pozitív következtetést a B) és C) jelű
grafikonok adataiból!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  Fogalmazzon  meg  egy  összefüggést  az  A),  illetve  a  B)  és  C)  jelű  grafikonok  adatainak
alakulása között!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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16. A feladat a fejlődő országok jelenkori problémáihoz kapcsolódik. (K/4)
Válassza  ki  a  helyes  megoldást  a  grafikonok  értelmezésével  /  összevetésével  és  ismeretei
segítségével! Karikázza be a helyes megoldás sorszámát! (Elemenként 1 pont.)

A) B)

Az abszolút szegénységben élők száma 
(millió fő)

Különböző szegénységi küszöbök alatt élők száma
(millió fő)

a) Az A) grafikon ábrázolásán abszolút szegénynek azokat nevezik, akik napi jövedelme
kevesebb, mint …

1. 1 dollár. 2. 1,25 dollár. 3. 2 dollár.

b) Az abszolút szegénységben élők száma 1981 és 2008 között – az alább felsorolt országok
közül – a legnagyobb mértékben ____________ csökkent.

1. Kínában 2. Indiában 3. Brazíliában

c) A napi 2 dollárnál kevesebb jövedelemmel rendelkezők aránya a világ népességén belül
1980 óta …

1. nőtt. 2. stagnál. 3. csökkent.

d) A világ szegényeinek száma …
1. másfél milliárd fő alá csökkent.
2. kb. két és fél milliárd fő.
3. attól függ, milyen értéket tekintünk szegénységi küszöbnek.
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1. A feladat a reklámoknak a fogyasztói társadalomban betöltött szerepéről szól. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a szöveg és ismeretei segítségével!

„ABS, légkondicionáló, négy légzsák, szervokormány. Távirányítós központi zár, elektromosan állítható,
fűthető, külső visszapillantó tükrök, övfeszítő, gyári riasztó, CD vezérlős gyári magnó. […] Egyszóval
minden extrát megtalál  benne, amire csak vágyhat.  Egyvalamiből  mégis lecsíptünk egy darabot:  az
árából. […] Ha egyszer beleül, többé nem akar kiszállni!” (reklámszöveg)
 
a) Húzza alá a szövegből azt a mondatot, amelyik a vásárló érzelmeire kíván hatni! (0,5 pont)

b)  Fogalmazza  meg  egy-két  szóban,  milyen  szerepet  tölt  be  a  gazdaságban  a  reklám!
(Elemenként 1 pont.)

a termelő szempontjából: _____________________________________________________________________
a vásárló szempontjából: _____________________________________________________________________

c)  Soroljon  fel  a  fogyasztói  társadalom  következményeiből  egy  pozitívot  és  két  negatívot!
(Elemenként 0,5 pont.)

pozitív: _____________________________________________________________________
negatív: _____________________________________________________________________
negatív: _____________________________________________________________________

2. A feladat a harmadik világ eladósodására vonatkozik. (K/2)
Oldja meg a feladatot a grafikonok és a szöveg felhasználásával! (Elemenként 0,5 pont.)
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„A nagy multinacionális bankok jelentős összegű tőkét hiteleztek a harmadik világbeli országoknak.
[…]  az  állandó  gondot  jelentő  eladósodás  a  harmadik  világra  hárítja  a  felelősséget  a  nemzetközi
pénzügyi problémákért.” (Gazdasági elemzés)

Karikázza be a megfelelő válasz sorszámát!
a) Az arany és az olaj ára a világ tőzsdéin

1. egymást követve változott.
2. nem volt hatással egymásra.
3. egymással ellentétesen változott.

b) Az olajár esésének köszönhető a harmadik világba kihelyezett több hitel, ezért
1. a hitelkihelyezés független az olaj világpiaci árától.
2. az olaj világpiaci árának csökkenése csökkenti a kihelyezett hitelek összegét.
3. az olajpiacról kivont tőke új beruházási helyeket keres magának.

c) A válság hatására a kihelyezett hitelek visszafizetése
1. miatt gyors hiteltörlesztést hajtottak végre.
2. kétségessé vált.
3. helyett a hiteleket visszahárították a hitelező bankokra.

d) A hitelkamatok visszafizetésének bizonytalansága
1. veszélyeztette a fejlett ipari országok gazdasági stabilitását.
2. elsősorban a hitelező országok magánbankjait sújtotta.
3. a harmadik világ egyre nagyobb eladósodásának volt a következménye.
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3. A feladat az Európai Unió intézményrendszerével kapcsolatos. (K/3)
Állapítsa  meg  az  ábra  és  ismeretei  alapján,  hogy  az  Európai  Unió  melyik  intézményére
vonatkoznak az alábbi állítások! A megfelelő nevet írja a táblázatba! (Elemenként 1 pont.)

Az Európai Unió intézményrendszere (2004. május)

Állítások Az intézmény neve

a)  Ez  az  intézmény  ügyel  a  tagállamokban  a  közösségi  jog
betartására, egységes alkalmazására. Székhelye Luxemburg.

b)  Strasbourg  (és  Brüsszel)  székhelyű  szervezet,  melynek
képviselőt az uniós tagállamok polgárai közvetlenül választják
meg. Konzultatív ellenőrző testületként működik, de részt vesz
a jogalkotásban és a döntéshozatalban is.

c)  Az  Unió  legfőbb  döntéshozó  szerve,  mely  a  tagállamok
állam-  és  kormányfőiből  áll.  Ez  a  testület  határozza  meg az
Unió által követendő általános politikai irányvonalakat. Elnöki
tisztségét a tagállamok félévenként váltva töltik be.

4. A feladat az emberi jogokkal kapcsolatos. (K/6)
Oldja meg a feladatot a források segítségével!

„VI.  A  törvény  a  közakarat  kifejezése;  alkotásában  minden  polgárnak  joga  van  személyesen  vagy
képviselői révén közreműködnie. A törvény egyformán törvény mindenki számára, akár védelmez, akár
büntet;  s  mivelhogy  a  törvény  előtt  minden  polgár  egyenlő,  tehát  minden  polgár  egyformán
alkalmazható  minden közhivatalra,  állásra  és  méltóságra,  erényeik  és  képességeik  különbözőségén
kívül egyéb különbséget nem ismerve.
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IX.  Mindaddig,  amíg  bűnössé nem nyilvánítják,  minden ember ártatlannak  vélelmezendő.  Ha tehát
letartóztatása mégis elkerülhetetlenné válik, a törvénynek szigorúan meg kell torolnia minden olyan
keményebb rendszabályt, amelyet a szökés megakadályozásának szükségessége nem indokol.
XI.  A gondolatok és vélemények szabad közlése az embernek egyik legértékesebb joga;  ennélfogva
minden  polgár  szabadon  szólhat,  írhat  s  nyomtathat  ki  bármit,  felelősséggel  tartozván  viszont  e
szabadsággal való visszaélésért a törvény által meghatározott esetekben.
XIII.  A  karhatalom  és  a  közigazgatás  költségeinek  fedezésére  nélkülözhetetlenül  szükséges
mindenkinek  közös  hozzájárulása;  s  e  hozzájárulást,  kinek-kinek  képessége  szerint,  a  polgárok
összessége közt egyenlően kell elosztani.
XVI.  Az olyan társadalomnak,  amelyből  e  jogok biztosítékai  hiányoznak,  s  ahol  a  törvényhozó és a
végrehajtó hatalom szétválasztását nem hajtották végre, semmiféle alkotmánya nincs.”

(Részletek az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatából; 1789)

„A  közgyűlés  kinyilvánítja  az  emberi  jogok  egyetemleges  nyilatkozatát  2.  cikk:  Mindenki,  bármely
megkülönböztetésre,  nevezetesen fajra,  színre,  nemre,  nyelvre,  vallásra,  politikai  vagy bármely más
véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre
való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.
7.  cikk:  A  törvény előtt  mindenki  egyenlő  és  minden megkülönböztetés  nélkül  joga van a  törvény
egyenlő védelméhez. Mindenkinek joga van egyenlő védelemhez a jelen Nyilatkozatot sértő minden
megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben.
11. cikk: Minden büntetendő cselekménnyel vádolt személyt ártatlannak kell vélelmezni mindaddig,
amíg  bűnösségét  nyilvánosan  lefolytatott  perben,  a  védelméhez  szükséges  valamennyi  biztosíték
mellett, törvényesen megállapítják.
19.  cikk:  Minden  személynek  joga  van  a  vélemény  és  a  kifejezés  szabadságához,  amely  magában
foglalja  azt a jogot,  hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet
nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.”
 (Részletek az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából; 1948)

Írja be a táblázatba a felsorolt jogok, jogelvek mellé, hogy a dokumentumok melyik cikkében
(pontjában) találhatóak meg! Ha egy jog nem található meg az adott forrásrészletek között,
húzza ki (—) a megfelelő mezőt! (Elemenként 0,5 pont.)

Az Emberi és Polgári
Jogok Nyilatkozata

Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

a) Az ártatlanság vélelme

b) Közteherviselés

c) A törvényhozás és végrehajtás szétválasztása

d) Törvény előtti egyenlőség

e) Egészséges környezethez való jog

f) Véleménynyilvánítás szabadsága
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5. A feladat a globális világ jelenségeihez kapcsolódik. (K/4)
A  következőkben  egy  lexikon  szócikkét  és  egy  szociálpszichológus  [a  társadalomlélektan
tudósa] tanulmányának részletét közöljük. Válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 1 pont.)

Manipuláció:  A  közvéleménynek,  a  tömegeknek  valamely  politikai  cél  érdekében  burkolt  módon
történő befolyásolása a tömegkommunikációs eszközök felhasználásával.

„Ez  a  kép  nem  egy  elképzelt  jövő  fantasztikus  lidércnyomása,  hanem  annak  leírása,  ami  valóban
megtörtént  az  1968-as elnökválasztás során.  Egy újságíró,  Joe  McGinnis  a  Nixon-kampányról  szóló
szenzációs leleplező írásában elmondja,  hogy Nixon [az USA elnöke 1968-1974] tanácsadói  milyen
hozzáértéssel formálták azt a képet, amelyet az amerikai nép elé vetítettek. McGinnis szerint a televízió
hatalmas erejével inkább arra lehet rávenni a választókat, hogy egy jelöltről mesterségesen kialakított
képre szavazzanak,  mintsem magára a jelöltre.  Vagy,  ahogy Nixon egyik  munkatársa mondta:  „Egy
egészen új  koncepció  kezd kialakulni,  így  mindig meg fogják őket  választani.  Az ezután következő
szivarok[személyek] mind előadóművészek kell  hogy legyenek.”  … A munkatárs közelebbről  arra  a
tévéműsorra célzott,  amely úgy volt  megcsinálva,  mintha az elnökjelölt,  Nixon rögtönözve válaszolt
volna  a  nézők  telefonon  beérkezett  kérdéseire.  Valójában  olyan  kérdésekre  válaszolt,  amelyeket
gondosan  előkészítettek  és  kipróbáltak.  Amikor  egy  választó  telefonon  feltett  egy  kérdést,  Nixon
munkatársai  a  kérdést  átfogalmazták  oly  módon,  hogy  megegyezzen  valamelyik  előre  kidolgozott
kérdéssel, a kérdést ezután a kérdező nevével látták el,  majd az elnökjelölttel elmondatták az előre
kész választ.” (Aronson: A társas lény)

a) Milyen médium volt a leírt esetben a manipuláció eszköze?
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Mi volt a manipuláció politikai célja?
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Kikre irányult a manipuláció?
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Ebben az esetben milyen „burkolt módon” történt a manipuláció?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

6. A feladat a jelenkor környezeti problémáihoz kapcsolódik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a kép és ismeretei segítségével! Karikázza be a megfelelő válasz számát!
(Elemenként 1 pont.)

a) Melyik jelenség az erdőirtás következménye?
1. talajerózió 2. humuszképződés 3. üledékes lerakódás 4. eutrofizáció

b) Hogyan változik meg a levegőt alkotó gázok aránya az erdőirtás miatt?
1. a széndioxidé csökken, az oxigéné nő 2. a széndioxidé és az oxigéné is nő
3. a széndioxidé nő, és az oxigéné csökken 4. a széndioxidé és az oxigéné is csökken
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Amazóniai erdőirtás

c) Mi a neve az ábrázolt, környezetre ártalmas jelenségnek?
1. ózonlyuk 2. savas eső 3. szmog 4. anticiklon

7.  A feladat a technikai civilizációnak és a gazdasági növekedésnek a környezetre gyakorolt
hatásával kapcsolatos. (K/4) 
Az alábbiakban két olyan személyiséget mutatunk be, akik aktív tevékenységet fejtenek ki a
globális környezeti problémák enyhítése érdekében. Állapítsa meg a leírások alapján, hogy az
idézetek  melyikük álláspontját  fogalmazzák  meg!  (Írja  az  idézet  betűjelét  a  táblázat  megfelelő
helyére!) (Elemenként 1 pont.)

Al  Gore:  politikus,  üzletember,  Nobel-díjas  környezetvédelmi  aktivista;  1993-tól  nyolc  éven  át  az
Egyesült  Államok  alelnöke  volt,  2000-ben  az  elnökválasztáson  alulmaradt  George  W.  Bush-sal
szemben. A politikával felhagyva, a világot járja előadásokat tartva a globális felmelegedésről és a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentésének szükségességéről. Meggyőződése, hogy az emberi tevékenység miatt
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bekövetkező  felmelegedés  megállítására  és  a  folyamat  visszafordítására  gyors  és  határozott
intézkedésekre van szükség.

Bjorn Lomborg:  a  Dán Környezetvédelmi Értékelő Intézet igazgatója,  a  Time magazin 2004-ben a
világ 100 legbefolyásosabb embere közé választotta; 2008-ban a Guardian őt is azon 50 ember közé
sorolta,  aki  megmentheti  bolygónkat.  Lomborg azt állítja,  hogy a globális felmelegedést megállítani
kívánó  körülményes  és  sok  billió  dolláros  mentőakciók  inkább  alapulnak  érzelmi,  mint  szigorúan
tudományos feltételezéseken, és a hatásuk az elkövetkezendő évszázadokat tekintve teljesen elenyésző
lesz.

a)  „Ha a Kiotói  Egyezményt az Egyesült  Államok is aláírná,  az elkövetkező évszázadban több mint
ötbillió  dollár  lenne  annak  összköltsége.  Ezzel  szemben  áll  a  környezeti  haszon:  a  század  végére
valamivel, mintegy 0,16 °C-kal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. A világ számára ez csaknem kétbillió
dollár hasznot jelent. Összességében azonban az derül ki, hogy a Kiotói Egyezmény rossz üzlet: minden
egyes elköltött dollár mintegy harmincnégy cent hasznot hajt. […] A világ gazdagabb feléből Európa jár
a legjobban, mert 1,5 billió dollárt fizet, de csaknem a felét nyeri vissza a jótékony hatások révén.”

b) „Sokkal fontosabb problémáink is vannak, mint a globális felmelegedés. Mindent a helyi értékén kell
kezelnünk. Sokkal súlyosabb probléma az éhezés, a szegénység és a betegség. Ha ezeket megoldjuk,
több embernek segíthetünk,  méghozzá olcsóbban és  megbízhatóbb módon,  mint  ha dollárbilliókat
fordítunk a drasztikus éghajlat-problémára.”

c) „Azt halljuk, hogy a jegesmedvék sanyarú sorsa figyelmeztetés: »szigorúbban kell szabályoznunk az
üvegházhatású gázok kibocsátását, ami összefügg a globális felmelegedéssel«. Még ha el is fogadjuk azt
a  téves  feltételezést,  hogy a  Hudson-öbölnél  1987-ben élő  jegesmedve-populációt  kiindulópontnak
tekinthetjük,  vagyis  évente  tizenöt  medve  pusztul  el,  mit  tehetünk?  Ha  az  üvegházhatású  gázok
kibocsátásának csökkentésével próbálunk segíteni, akkor legfeljebb tizenöt medve halálát kerülhetjük
el. […] Ugyanekkor ugyanebből a populációból negyvenkilenc medvét lőnek le évente,  amin viszont
könnyen segíthetnénk.”

d)  „1997-ben  nekem  is  szerepem  volt  a  kiotói  tárgyalások  sikerében.  A  világ  vezetői  a  japán
nagyvárosban  óriási  jelentőségű  egyezményt  fogalmaztak  meg  azzal  a  céllal,  hogy  csökkentsék  a
globális felmelegedést okozó szennyezések kibocsátását […] A Kiotói Egyezményt a fejlett világ 132
országa ratifikálta. Csak két fejlett ország van, ahol nem vált jogszabállyá. Az egyik az Egyesült Államok,
a másik Ausztrália.”

Al Gore

Bjorn Lomborg

8. A feladat a fejlődő országok problémáihoz kapcsolódik. (K/4)
Az  alábbi  képeken  néhány  olyan  jelenséget  lát,  amelyek  a  fejlődő  országokban  zajló
népességrobbanás következményei. Válassza ki az alábbi felsorolásból a képekhez tartozó két-
két fogalmat, és írja azokat a képek melletti pontozott vonalra! (Elemenként 0,5 pont.)

Fogalmak: gyors urbanizáció; segélyezés; csökkenő átlagéletkor; erősödő migráció (elvándorlás);
nyomornegyedek; iskolák alacsony száma; élelmiszerhiány; menekülés a fejlett országokba
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a)
_______________________________________________
__________________________________________

b)
_______________________________________________
__________________________________________

c)
_______________________________________________
__________________________________________

d)
_______________________________________________
__________________________________________
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9. A feladat az emberi és állampolgári jogokhoz kapcsolódik. (K/4)
Döntse el  az alábbi fogalmakról,  hogy azok általános emberi jogok, állampolgári jogok vagy
állampolgári  kötelességek-e!  Írja  a  fogalmak  sorszámát  a  táblázat  megfelelő  mezőjébe!
(Elemenként 0,5 pont.)

1. élethez való jog 2. választójog 3. tulajdonjog 4. honvédelem
5. vallásszabadság 6. munkanélküli ellátás 7. sajtószabadság 8. közteherviselés

emberi jog állampolgári jog állampolgári kötelesség

10. A feladat a fejlődő országok jelenkori problémáival kapcsolatos. (K/5)
Válaszoljon Fekete-Afrika gazdasági problémáira vonatkozó kérdésekre a források és ismeretei
segítségével!

Források:
Nigéria:
„Éhes,  félmeztelen  gyerkőcök  és  rosszkedvű,  munkanélküli  felnőttek  csoportjai  ténferegnek  a
földutakon. Nincs villany, nincs rendes ivóvíz. Nincs sem egészségügyi ellátás, sem iskola. A halászhálók
szikkadtan lógnak, a fatörzsből vájt csónakok elhagyatva hevernek az iszapos parton. A több évtizede
szivárgó olaj,  a  gázfáklyák miatt  savassá váló eső meg a csővezetékek útjában álló mangroveerdők
letarolása kipusztította a halakat.

Nigériát  az  tette  tönkre,  ami  kezdetben  oly  sokat  ígért:  az  állam  bevételeinek  négyötödét,
kivitelének  95  százalékát  adó  olaj.  Az  ország  1960-ban  még  szinte  csak  mezőgazdasági  cikkeket,
legfőképpen  pálmaolajat  és  kakaóbabot  exportált.  Ma  már  mindezek  alig  számítanak  a
külkereskedelemben.  Afrika  legnépesebb,  130  milliós  országa  ma  több  élelmiszert  kénytelen
importálni, mint amennyit megtermel. Pedig hajdan önellátó volt.” 

(Tom O’Neill, újságíró, National Geographic)

Kenya:
„A  függetlenné  válás  (1964)  után  az  állam  a  […]  birtokok  egy  részét  felvásárolta,  és  kisparaszti
gazdaságok közt osztotta szét. A földéhségen azonban ez vajmi keveset segített; az 1000 fő/km2 feletti
átlagos agrárnépsűrűség az élelmezési helyzet romlásán túl időről időre etnikai feszültségekhez vezet,
és a demográfiai robbanás mielőbbi megfékezését sürgeti.

A kenyai gazdaságot a részben még európai kézen lévő, kitűnően felszerelt nagy árutermelő
farmok, valamint a primitív kisparaszti gazdálkodás dualizmusa jellemzi.” 

(Probáld Ferenc, földrajztudós)
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* Elsősorban szőnyegek készítéséhez használt rostnövény.

a) Milyen okok miatt küzd Fekete-Afrika országainak jelentős része élelmezési problémákkal?
Említsen két okot a szöveges források alapján! (Elemenként 1 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Jellemzően  milyen  árucikkeket  exportálnak  Fekete-Afrika  országai?  Nevezzen  meg  két
árucsoportot! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) A táblázatban szereplő országok közül melyikre igaz a következő leírás? (1 pont)
Afrika  gazdaságilag  legfejlettebb,  legiparosodottabb  állama.  Fejlettségét  elsősorban  értékes
ásványkincseinek  köszönheti,  amelyeket  azonban  nagyrészt  külföldi  tulajdonban  álló  vállalatok
aknáznak ki.

Az ország neve: __________________________________________________________________________________________

d)  Milyen  történelmi-politikai  oka  van  annak,  hogy  Fekete-Afrika  országainak  gazdasági
életében jellemzően erős a külföldi befolyás? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

11. A feladat az Európai Unió intézményeivel kapcsolatos. (K/3)
Az  Európai  Unió  mely intézményeire vonatkoznak  az  alábbi  meghatározások?  Válassza  ki  a
felsoroltak közül a megfelelőt! (Elemenként 1 pont.)

Intézmények: Európai Főtitkárság; Európai Unió Tanácsa; Európai Kormány; 
Európai Parlament; Európa Tanács; Európai Bizottság; Európai Bíróság

a) Az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott testülete. E testület tagjainak feladata, hogy az
uniós polgárokat képviseljék.  Az Európai Unió 27 tagállamának választói ötévente választják meg e
testület tagjait 500 millió polgár képviseletére. Munkáját a szakbizottságok rendszerének keretében
szervezi meg.

_________________________________________
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b)  Az Európai Unió egyik legfontosabb intézménye. Az EU egészének érdekeit képviseli.  Új európai
jogszabályokra  vonatkozó  javaslatokat  szövegez.  Az  uniós  politikák  végrehajtásával  és  az  uniós
források  elköltésével  kapcsolatos  mindennapi  feladatokat  irányítja.  Tagjai  az  egyes  uniós
tagállamokból kinevezett személyek, akik ötéves hivatali idejük alatt az elnök által meghatározott, saját
szakpolitikai területért felelősek.

_________________________________________ 

c)  Ennek az intézménynek a keretében az egyes uniós országok miniszterei üléseznek jogszabályok
elfogadása és a szakpolitikák összehangolása céljából. Az EU legfőbb döntéshozó szerve, elsődleges, de
nem kizárólagos jogalkotó. Nincsenek állandó tagjai, értekezletein egy-egy miniszter képviseli az Unió
minden egyes kormányát. Az, hogy melyik miniszter, az a napirenden lévő témáktól függ. A testület
elnöki tisztét félévente más ország tölti be.

_________________________________________

12. A feladat az emberi és állampolgári jogokhoz kapcsolódik. (K/3)
Írja az állítások mellé a táblázatba a felsorolt jogok közül a megfelelőnek a sorszámát! Egy jog
csak egyszer szerepel, hat jog kimarad. (Elemenként 1 pont.)

1. egyesülési jog; 2. gyülekezési jog; 3. magántulajdonhoz való jog;
4. munkához való jog; 5. művelődéshez való jog; 6. szociális biztonsághoz való jog;
7. szólásszabadsághoz való jog; 8. választójog; 9. vallásszabadsághoz való jog

Állítás Sorszám

a) Ennek köszönhetően ingyenes az általános iskolai oktatás.

b) Ez teszi lehetővé pártok szabad alapítását.

c) Ez a jog kizárja a cenzúrát.

13. A feladat az Európai Unióval kapcsolatos. (K/3)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

Az Európai Unió szervezeti és működési felépítése
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a) Az Európai Unió melyik intézményeit jelzik az ábra betűi?
A) _________________________________________
B) _________________________________________

b) Mi a négy alapszabadság? (Melyik az a négy tényező, melyek szabad mozgásának biztosítása 
az Európai Unió alapvető célkitűzései közé tartozik?)

_________________________________________ _________________________________________
_________________________________________ _________________________________________

14. A feladat a fejlődő országok problémáival kapcsolatos. (K/3)
Oldja  meg  az  Egyiptomra  vonatkozó  feladatokat  a  források  és  ismeretei  segítségével!
(Elemenként 1 pont.)

A)

Átlagos népsűrűség Egyiptomban (1996)

Az ország teljes területén: 60 fő / km2

A Nílus völgyében: 1700 fő / km2

B)

A teljes és az egy főre jutó mezőgazdasági haszonterület nagyságának 
alakulása Egyiptomban (1850–1994)

a)  Milyen  természeti  adottsággal  magyarázható  az  egyiptomi  népesség  sajátos  területi
eloszlása?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Mivel magyarázható a B) betűjelű forrás adatainak látszólagos ellentmondása?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________



Egyetemes történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – Középszint –  145

c)  Melyik,  az  egyiptomi népesség körében tapasztalt  jelenségre utal az  alábbi  megállapítás?
Karikázza be a helyes válasz betűjelét!
„Egyiptom  a  kőolajban  gazdag  arab  államok  első  számú  munkaerő-tartaléka.”  (Szegedi  Nándor,
földrajztudós)

A) asszimiláció B) kivándorlás C) kollektivizálás
D) túltermelés E) a szociális piacgazdaság kiépülése

15. A feladat a közép-európai régió rendszerváltás utáni helyzetéhez kapcsolódik. (K/4)
Döntse  el  a  forrás  és  ismeretei  alapján,  melyik  országra  igazak  az  állítások!  Írjon  X  jelet  a
táblázat megfelelő mezőjébe! Egy sorba csak egy X jelet írjon! (Elemenként 1 pont.)

Megállapítás Cseh-
ország

Magyar-
ország

Lengyel-
ország

Szlovákia

a) 2001-ben gazdaságának növekedése lassabb volt az
akkori EU átlagánál.

b) Az  ábrázolt  időszakban  volt  olyan  év,  hogy
gazdasága az előző évihez képest több mint 10%-
kal nőtt.

c) 2007-ben lassult a gazdasági növekedése.

d) Az ábrázolt időszakban sosem csökkent a gazdasági
teljesítménye.
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16. A feladat az Európai Unióhoz kapcsolódik. (K/4)
Döntse el, hogy az Európai Unió melyik intézményére vonatkoznak az idézetek! Írja az idézetek
betűjelét  a  táblázat  megfelelő  oszlopaiba!  Egy  oszlopba  több  betűjel  is  kerülhet.  (Elemenként  1
pont.)

a) „Az Európai Unió Bíróságának ellenőrzése mellett felügyeli az uniós jog alkalmazását. Végrehajtja a
költségvetést és irányítja a programokat.”

b)  „Tagjait  közvetlen  és  általános  választójog  alapján,  szabad  és  titkos  választásokon,  ötéves
időtartamra választják.”

c)  „A tagállamok egy-egy olyan, miniszteri  szintű képviselőjéből áll,  aki az általa képviselt tagállam
kormánya nevében kötelezettséget vállalhat és szavazhat.”

d)  „Tagjait általános alkalmasságuk és európai elkötelezettségük alapján, olyan személyek közül kell
kiválasztani, akiknek függetlenségéhez nem férhet kétség. […] Tagjai nem kérhetnek és fogadhatnak el
utasításokat semmilyen kormánytól, intézménytől, szervtől vagy más szervezettől.”

(Az Európai Unióról szóló szerződésből)

Európai Bizottság Európai Parlament Európai Unió Tanácsa

17. A feladat az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez kapcsolódik. (K/4)
Nevezze meg az ábra és ismeretei segítségével az ENSZ-nek azt a főbb szervét vagy tisztségét,
amelyre az Alapokmány részletei vonatkoznak! A szövegrészletekből a megoldást jelentő szerv vagy
tisztség  nevét  kihagytuk.  Írja  az  ábrán  szereplő,  megfelelő  szerv  vagy  tisztség  nevét  a  kipontozott
vonalra! (Elemenként 1 pont.)
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„Minden más kérdésben a [a)] határozatait tagjainak az összes állandó tagok egybevágó szavazatait
magában foglaló kilenc igenlő szavazatával kell hoznia.”

a) ________________________________

„A  [b)]-t  a  Biztonsági  Tanács  ajánlására  a  Közgyűlés  nevezi  ki.  Ő  a  Szervezet  legfőbb  igazgatási
tisztviselője.”

b) ________________________________

„Az  Egyesült  Nemzetek  mindegyik  tagja  kötelezi  magát,  hogy  minden  olyan  jogvitában,  amelyben
félként szerepelt, alkalmazkodni fog a [c)] határozatához. 
Ha valamely jogvitában szereplő egyik fél a [c)] által hozott ítéletből folyó kötelezettségének nem tesz
eleget, a másik fél a Biztonsági Tanácshoz fordulhat, amely ha szükségesnek tartja, ajánlásokat tehet,
vagy határozatokat hozhat az ítélet végrehajtása céljából foganatosítandó rendszabályok felől.”

c) ________________________________

„A [d)] a jelen Alapokmányban meghatározott célok körébe tartozó vagy a jelen Alapokmány szerint
létesített  valamely  szerv  hatáskörével  és  feladataival  kapcsolatos  minden  kérdést  vagy  ügyet
megvitathat és az ilyen kérdésekben vagy ügyekben ajánlásokat tehet az Egyesült Nemzetek Szervezete
tagjainak, a Biztonsági Tanácsnak, vagy mind a Szervezet tagjainak, mind a Biztonsági Tanácsnak.”

d) ________________________________

18. A feladat a jelenkori környezetszennyezéssel kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)
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a) Karikázza be a két igaz állítás betűjelét!
A) A fejlett (ipari) országokban a fejlődő országokhoz képest jelenleg körülbelül négyszeres az 

egy főre jutó széndioxid-kibocsátás.
B) A fejlett világban jellemző környezettudatos intézkedéseknek köszönhetően várhatóan az  

egész világon csökkenni fog az egy főre jutó széndioxid-kibocsátás a következő 
évtizedekben.

C) Az egy főre jutó széndioxid-kibocsátás növekedése a népességrobbanás következménye.
D) A megújuló energiaforrások használata befolyásolja az üvegházhatás mértékét.

„A gépkocsihasználat  […] nagy hatást  gyakorol  az éghajlatváltozásra:  a  legfontosabb üvegházhatást
okozó gáz, a szén-dioxid (CO2) uniós összkibocsátásának körülbelül 12%-a a személygépkocsik által
elfogyasztott  tüzelőanyagnak  tudható  be.  Jóllehet  jelentős  javulás  következett  be  a  jármű-
technológiákban  (különösen  a  tüzelőanyaghatékonyságban,  ami  alacsonyabb  CO2-kibocsátást  is
jelent),  mindez  nem  volt  elegendő  a  megnövekedett  forgalom  és  gépkocsiszám  hatásának
ellensúlyozására.”

(Az Európai Bizottság közleménye, 2007)

b) Karikázza be annak a két állításnak a betűjelét, amelyek kiolvashatóak a szöveges
forrásból!

A) Az Európai Unióban jellemző széndioxid-kibocsátásért legnagyobb mértékben a gépkocsik 
használata a felelős.

B) A forrás szerint az Európai Unióban csökkent a közúti közlekedésből származó 
széndioxid-kibocsátás.

C) A közúti közlekedés növekedése hozzájárul a globális felmelegedéshez.
D) Az alacsonyabb fogyasztású autók elterjedése mérsékli a szén-dioxid-kibocsátás 

növekedését.


