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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? ________________________
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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. A feladat a XVI. századi Oszmán Birodalomra vonatkozik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

a) Hogyan nevezték a török hadsereg képeken ábrázolt katonáit? Írja megnevezésüket a képek alá!
(Elemenként 0,5 pont)

„Ezek a legjobb emberei,  akiket minden fegyver forgatására kioktatnak, és begyakorolnak:  puskára,
íjra, szablyára, dárdára stb. Fehér süveget viselnek, […] Állandóan a császár körül tartózkodnak, […]
mindenféle  önkényeskedéseket  művelnek,  mert  senkinek  sincsenek  alárendelve,  egyedül  csak  a
császárnak, és nem büntetheti  meg őket semmiféle felsőbbség,  sem kádi,  sem pasa […] Keresztény
országokban,  keresztény  szülőktől  született,  rablással  szerzett  katonaság  ez  […].  Zsoldjuk  eleinte
alacsony, de azután egészen heti nyolc akcséra növekszik, a császár háromhavonként fizeti őket […].”

(Hans Dernschwam: Törökországi útinaplójából)

b) A török hadsereg mely fegyverneméhez tartoznak a forrásban említett katonák? Húzza alá a
helyes választ! (1 pont)

1. nehézfegyverzetű gyalogság 2. tüzérség 3. könnyűlovasság

c) Milyen típusú volt a török hadsereg? Húzza alá a helyes választ! (1 pont)
1. népfelkelő 2. rendi-banderiális 3. zsoldos

d) Mi a Török Birodalom terjeszkedésének mozgatórugója? Húzza alá a helyes választ! (1 pont)
1. birtokpolitika 2. nacionalizmus 3. zsákmányszerzés
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2. A feladat a XVI. századi árforradalommal és következményeivel kapcsolatos. (E/4)
Az  ábrából  hiányzik  néhány  elem  megnevezése.  Minden  hiányzó  elem  helyett  három
válaszlehetőséget adunk meg. Írja az üresen lévő négyszögekbe a helyes válasz sorszámát!

a) 1. Nyugat-Európában ugyanannyi mezőgazdasági termény megvásárlásához több iparcikket
kell előállítani, mint korábban

2. Nyugat-Európában ugyanannyi mezőgazdasági termény megvásárlásához elegendő 
kevesebb iparcikket kell előállítani, mint korábban

3. Nyugat-Európában ugyanannyi mezőgazdasági termény megvásárlásához ugyanannyi
iparcikket kell előállítani, mint korábban

b) 1. A céheket gépesítik
2. Kereskedelmi bankok nyílnak
3. Manufaktúrákat hoznak létre

c) 1. A gyarmatosítás az egész világra kiterjed
2. Nő a mezőgazdaságból élők száma
3. A kézművesek jelentős része tönkremegy

d) 1. Bérmunkás réteg kialakulása
2. Zselléresedés
3. Jobbágyfelszabadítás
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3. A feladat a XVII. századi európai hatalmi törekvésekkel kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a térkép és ismeretei segítségével a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Melyik két európai nagyhatalom között robbant ki a spanyol örökösödési háború?
______________________________________________ – ______________________________________________

b) „Nincsenek többé Pireneusok” – jelentette ki XIV. Lajos a háború kirobbanása előtt.
Melyik két állam határán húzódik ez a hegység?

______________________________________________ – ______________________________________________
c) Említsen egy európai országot, amely Nagy-Britannia szövetségese volt a háborúban!

______________________________________________
d)  Az  utrechti  békében  Nagy-Britannia  megszerzi  Gibraltárt.  Karikázza  be  a  térképen
Gibraltárt!

4. A feladat a XVIII. századi európai hatalmi viszonyokra vonatkozik. (E/5)
Válaszoljon ismeretei felhasználásával a kérdésekre! 
a) Állítsa időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket! (1 pont)

A) Hétéves háború
B) Lengyelország harmadik felosztása
C) Osztrák örökösödési háború
D) Spanyol örökösödési háború

1. 2. 3. 4.
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b) Azonosítsa az a) feladatban jelölt eseményeket a táblázatban közölt meghatározásokkal! Írja
a táblázatba az események betűjelét! (Elemenként 0,5 pont.)

1. A Habsburgok idősebb ágának kihalása után XIV. Lajos a saját unokáját jelölte a trónra,
akit  végül  az  európai  hatalmi  egyensúlyra  ügyelő  Anglia  is  elfogadott.  Az  angolok  ekkor
szerezték meg Gibraltárt.

2. Miután III. Károly fiúörökös nélkül hunyt el, Poroszország nem fogadta el a  Pragmatica
Sanctiót, és elfoglalta Sziléziát.

3.  Ausztria  sikertelen kísérlete  arra,  hogy –  bár  Hadik András gróf  csapatai  már  Berlint
sarcolták – visszafoglalja Sziléziát.

4.  Az  orosz  cárnő,  a  porosz  király  és  Ausztria  császára  diplomáciai  alkuval  növelik
területüket.

c) Írja be a térképvázlatba az alábbi földrajzi nevek sorszámát! (Elemenként 0,5 pont.)

1. Szilézia; 2. Elzász-Lotaringia; 3. Kelet-Poroszország; 4. Gibraltár
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5. A feladat a harmincéves háborúval kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

„IV.  2.  A  pfalzi  vá1asztófejedelmi  méltóságot  a  bajor  ház  kapta  meg,  ami  a  bajor  házat  illeti,  a
választófejedelmi méltóság, amit azelőtt a pfalzi választók viseltek – az összes regálékkal, hivatalokkal,
kiváltságokkal és kitüntetésekkel és jogokkal,  amik ehhez a méltósághoz voltak kapcsolva,  egyet se
véve  ki  mint  a  múltban,  a  jövőben  is  –  Miksa  urat,  rajnai  palotagrófot,  Bajorország  hercegét  és
gyermekeit illeti meg mindaddig, amíg a vilmosi ágon férfiherceg lesz. […]
VII. 2. […] Mindenekfelett pedig a birodalom összes rendjeinek szabadon és mindörökké jogában álljon
egymás között és az idegenekkel védelmük és biztonságuk érdekében szövetségeket kötni, feltéve, ha
ezek a szövetségek nem irányulnak sem a császár, sem a birodalom ellen, sem a közbéke, sem pedig
főként ezen megállapodás ellen, valamint ha nincs bennük olyan dolog, ami azon esküvel ellentétben
állana, amely mindegyiküket a császárhoz és a birodalomhoz fűzi.”

(Részlet a vesztfáliai békeszerződésből)

a) Sorolja fel, hol és miben alakította át a Német-római Birodalomban a választófejedelemségek
helyzetét a vesztfáliai békerendszer? (Elemenként 1 pont)

1. __________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________

b) Nevezze meg, mely hatalmak részesültek a Német-római Birodalom területéből a békekötés
révén! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg, hogy a Habsburg-dinasztia mely országának alkotmányos helyzetét változtatta
meg a háború alatt! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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6. A feladat a XV–XVII. század európai gazdasági átalakulására vonatkozik. (E/5)
Oldja meg a feladatokat!

a) Értelmezze egy-egy mondatban az adatokat, majd indokolja meg röviden az adatokból levont
következtetéseket!

1. Angol gyapjúkivitel és posztógyártás

1350 1550

Gyapjúkivitel évente 8 millió juh gyapja 10 millió juh gyapja

Kész posztó 5000 vég 170 000 vég

Értelmezés (0,5 pont):
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Indoklás (1 pont):
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

2. V. Károly spanyol király és német-római császár évi jövedelmei:
Spanyolországból félmillió pezeta
Németalföldről 2 millió pezeta
Itáliából 1 millió pezeta
Amerikából félmillió pezeta.

Értelmezés (0,5 pont):
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Indoklás (1 pont):
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

3. Spanyolország kereskedelmének jellemzői a XVI-XVII. században
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Értelmezés (0,5 pont):
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Indoklás (1 pont):
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Egészítse ki a megfelelő fogalommal a hiányos mondatot! (0,5 pont)
Miközben Nyugat-Európában jelentős gazdasági átalakulás ment végbe és elindult a polgári fejlődés,
Kelet-Európában visszaszorították a paraszti árutermelést, és teret nyert a ______________________________,
mely a korábbi viszonyok konzerválását jelentette.

7. A feladat a reformáció korához kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a források és ismeretei alapján a következő kérdésekre! (Elemenként 1 pont.)

„Ezért hiábavaló és lehetetlen bárkinek is megparancsolni,  hogy bárkit  is  erőszakkal  kényszeríteni,
hogy így vagy úgy higgyen […] Miként merészkedhet a dőre világi hatalom megítélni és irányítani olyan
titkos, lelki, rejtett dolgot, amilyen a hit?” (Luther a világi hatalomról és a hitről; 1531)

„»Ha  gonoszul  szóltam,  tégy  bizonyságot  a  gonoszságról«  –  idézte  Krisztus  szavait  János
evangéliumából.  »Ha  maga  az  Úr,  aki  tudta,  hogy  nem  tévedhet,  nem  vonakodott  meghallgatni  a
bizonyságot  tanításai  ellen  akár  a  leghitványabb  szolgától  –  mennyivel  inkább  kell  nekem,  gyarló
embernek, aki könnyen tévedhetek, óhajtanom s kérnem, ha valaki bizonyságot kíván tenni tanításaim
ellen […] Tegyetek bizonyságot, mutassátok ki tévedésemet a prófétákból és az evangéliumokból! Ha
meggyőztök,  bebizonyítjátok  tévedésemet,  készséggel  visszavonom,  és  én leszek  az  első,  aki  tűzbe
vetem írásaimat.«” (Részlet Luther birodalmi gyűlésen elmondott beszédéből; 1521) 

„Kérdés: Nem lehet-e megtűrni a templomokban a képeket, mint a »tudatlan nép könyveit?«
Válasz: Nem, mert ne legyünk bölcsebbek Istennél, aki az ő népét nem béna bálványképek által, hanem
igéjének élő hirdetése által akarja tanítani.”(Részlet a református katekizmusból; 1563)

„Nem a latin nyelv betűitől  kell  kérdezgetni,  hogyan beszéljünk németül,  ahogyan ezek a szamarak
teszik,  hanem  a  családanyát  az  otthonában,  a  gyerekeket  az  utcán,  a  közembert  a  piacon  kell
megkérdezni efelől, az ő szájukat kell figyelni, miképpen beszélnek, s aszerint kell tolmácskodni. Akkor
megértenek minket, és észreveszik, hogy németül beszélünk velük.” 

(Luther: Levél a tolmácsolásról; 1534)

a) Miért nem tűrte meg a kálvini reformáció a képekkel, szobrokkal díszített templombelsőt?
___________________________________________________________________________________________________________

b) Miért fordította Luther németre a Szentírást?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

c) Milyen szerepet tulajdonított Luther a hitnek a keresztény ember életében?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

d) Honnan ered a reformáció lutheri irányzatának „evangélikus” jelzője?
___________________________________________________________________________________________________________
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8. A feladat a XVI-XVII. századi egyetemes történelemhez kapcsolódik. (E/2)
Írja be a források és ismeretei alapján a forrásrészletek alá a megfelelő történelmi fogalmat,
szakkifejezést! (Elemenként 0,5 pont.)

a) „Colbert  minden  más  országnál  gazdagabbá  akarja  tenni  Franciaországot  […]  s  egyetlen  
lehetőséget sem mulaszt el, hogy Franciaországban meghonosítsa a más országbeli iparágakat 
[…]. Hogy elkerüljék a pénzváltással járó kellemetlenségeket, Franciaországba kell küldeni a  
pénzt, Colbert teljes megelégedésére, aki csak arra törekszik, hogy Franciaországot gazdagítsa 
ezáltal.” (A velencei követ jelentéséből)

Fogalom: ____________________________________________________________

b) „Hogy a korona céljaira adókat kivetni, bármely ürügy alapján […] a parlament hozzájárulása 
nélkül törvénytelen. 
Hogy a parlamenti választások szabadok.
Hogy a sérelmek orvoslására és a törvények javítása, megerősítése és megtartása érdekében 
rendszeresen parlamentet kell tartani.” (Részlet a Jognyilatkozatból)

Fogalom: ____________________________________________________________

c) „Uraim, azért hívattam Önöket, hogy elmondjam: eddig az államügyeket saját akaratomból a  
néhai Mazarin bíboros úr irányította. Most elérkezett az ideje, hogy magam kormányozzak.  
Önök segíteni fognak a tanácsaikkal, amikor én kérem Önöktől. Elrendelem, kancellár úr, hogy 
semmit se pecsételjen le az én parancsom nélkül, és Önök, államtitkár urak, a rendelkezésem 
nélkül semmit sem írhatnak alá, még egy útlevelet sem.” (XIV. Lajos)

Fogalom: ____________________________________________________________

d) „Egy hatalmas nagy teremben
Kétszáz szövőszék áll rendbe.
És kétszáz ember serényen
dolgozott biz e székeken.
Mindegyik mellett kis gyerek
vetülék orsót csévélget.” (XVI. századi angol versike)

Fogalom: ____________________________________________________________

9. A feladat a felvilágosodáshoz kapcsolódik. (E/4)
Döntse el a forrás alapján, hogy a megállapítások igazak vagy hamisak!  Írjon X jelet a táblázat
megfelelő helyére! (Elemenként 1 pont.)

„Minthogy  a  szabad  államban  minden  szabad  ember  maga  kell,  hogy  kormányozza  magát,  a  nép
egészét kell, hogy illesse a törvényhozó hatalom. Minthogy azonban ez keresztülvihetetlen, a népnek a
maga képviselői  útján kell  megtennie  mindazt,  amit  maga nem  tud megtenni.  Az  emberek  jobban
ismerik  saját  városuk  szükségleteit,  mint  más  városokéit,  és  mindenki  jobban  tudja  ítélni
szomszédainak képességeit, mint más honfitársaiéit. Nem szabad tehát a törvényhozó hatalom tagjait
általában a nemzet összességéből kiválasztani, hanem az a helyes, ha minden helyen a lakosok maguk
választanak  maguk  közül  képviselőt.  Az  egyes  kerületekben  minden  állampolgárt  meg  kell,  hogy
illessen a jog, hogy szavazhasson, kivéve azokat, akik annyira alacsony helyzetben vannak, hogy úgy
tekintendők,  mint  akiknek  nincsen  saját  akaratuk.  Mindig  vannak  olyanok,  akik  születésüknél,
gazdagságuknál vagy rangjuknál fogva kiemelkednek a többiek közül. Ha azonban ezek elvegyülnének
a  nép  között,  és  csak  annyi  szavuk  volna,  mint  másnak,  a  közös  szabadság  szolgaságuk  lenne.  A
törvényhozásban őket megillető résznek tehát arányban kell állnia azokkal az előnyökkel, amelyekkel
az államban rendelkeznek. Ez akkor fog bekövetkezni, ha olyan testületet alkotnak, amelynek joga van
a nép kezdeményezéseit  megállítani.  Nem szükséges,  hogy a képviselők választóiktól  minden egyes
ügyre  nézve  külön  utasítást  kapjanak.  Igaz  ugyan,  hogy  így  a  képviselők  szava  jobban  kifejezésre
juttatná a nemzet hangját, mindez azonban rengeteg huzavonára vezetne, minden egyes képviselőt a
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többi urává tenne.” (Montesquieu: A törvények szelleméről; 1748)

Megállapítás Igaz Hamis

a) Montesquieu a képviseleti rendszer mellett érvel, mert a közvetlen demokrácia
rendszerét működésképtelennek tartja.

b)  Montesquieu  az  embereket  teljesen  egyenlőnek  tartja,  ezért  elutasítja
bármiféle választójogi cenzus bevezetését.

c)  Montesquieu  javasolja,  hogy  a  választók  a  képviselőket  részletes
követutasítással lássák el.

d)  Montesquieu  szerint  a  képviselőket  egyéni  választókerületekben  kell
megválasztani.

10. A feladat a felvilágosodással és a francia forradalommal kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

„I.  Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad; a  társadalmi különbségek
csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulhatnak.
II. 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.
III. Minden szuverenitás [önrendelkezés] alapelve lényegét tekintve a nemzettől származik. Semmilyen
testület, semmilyen egyén nem gyakorolhat olyan hatalmat, amely nem kifejezetten ebből ered.
VI.  A  törvény  a  közakarat  kifejeződése.  Valamennyi  állampolgárnak  jogában  áll  személyesen  vagy
képviselőin  keresztül  részt  venni  megalkotásában.[…]  Mivelhogy  a  törvény  előtt  minden  polgár
egyenlő,  tehát  minden polgár  egyformán alkalmazható  minden közhivatalra,  állásra  és  méltóságra,
erényeik s képességeik különbözőségén kívül egyéb különbséget nem ismerve.
VII. Mindenkit csak a törvény által előírt és általa meghatározott formák szerint lehet vád alá helyezni,
letartóztatni vagy fogságban tartani. […]
X. Senkit nem szabad meggyőződései miatt zaklatni, legyenek ezek akár vallásiak, feltéve, hogy ezek
megnyilvánulása nem zavarja a törvényes rendet.
XI.  A  gondolatok és  vélemények szabad közlése  az  ember  egyik  legértékesebb joga;  tehát  minden
állampolgár  szabadon  beszélhet,  írhat  és  nyomtathat,  de  a  törvény  által  meghatározott  esetekben
felelnie kell e szabadsággal való visszaélésekért. […]
XV. A társadalomnak joga van elszámoltatni kormányzata valamennyi köztisztviselőjét.
XVI.  Az  olyan  társadalomnak,  amelyből  e  jogok  biztosítékai  hiányoznak,  s  ahol  a  törvényhozó  és
végrehajtó hatalom szétválasztását nem hajtották végre, semmiféle alkotmánya sincs.
XVII. Tulajdonától – lévén a tulajdonjog szent és sérthetetlen – senki meg nem fosztható […].”

(Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata)

a) Melyik évben keletkezett a fenti dokumentum?
____________________________________________________________

b) Nevezze meg azt a felvilágosodás korában keletkezett fogalmat, amelyre a III. és XV. pontok
utalnak! Melyik francia szerző elméleti munkáiban jelenik meg ez a fogalom?

Fogalom: ____________________________________________________________
Személy: ____________________________________________________________

c) Melyik pont szól a parlamentáris képviselet rendszeréről?
__________________________________________________________________________________________

d) Melyik szerzőhöz köthető a XVI. pontban megfogalmazott gondolat!
__________________________________________________________________________________________
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e)  Nevezzen  meg  három  olyan  uralkodót,  akik  a  felvilágosult  abszolutizmus  szellemében
kormányoztak!

1. __________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________

11. A feladat a felvilágosodás korával kapcsolatos. (E/4)
a)  A forrásrészletek  és  a  megadott  lehetőségek alapján  írja  a  pontozott  vonalra  a  képeken
látható személyek nevét! (Elemenként 0,5 pont.)

1)  „A  filozófus  király,  a  porosz  és  egyben  az  európai
történelem  egyik  legkiemelkedőbb  alakja.  Egyedülálló
műveltsége, a modern társadalmi és politikai eszmék iránti
nyitottsága,  illetve  kiváló  vezetői,  hadvezéri  adottságai
kétségkívül az európai történelem egyik rendkívüli alakjává
tették.  Nem  az  önkény,  hanem  az  ész  kormányozza  az
országot – hangoztatta a felvilágosult uralkodó, aki önmagát
az ország első szolgájának tartotta.” (Lexikoncikk)

Név: ______________________________

2)  „Az  uralkodónak  egyeduralkodónak kell  lennie,  mivel
semmi egyéb, mint a személyében egyesített hatalom képes
uralkodni  ezen  a  térségeiben  hatalmas  birodalmon.  Az
uralkodás  minden  egyéb  formája  nemcsak  káros  lenne
Oroszországnak,  hanem  végső  soron  romboló  is.  Nem
akarok mást, mint leginkább hazám jólétét és dicsőségét, és
nem kívánok  mást,  mint  alattvalóimmal  jót  tenni,  bármily
rendűek legyenek is.”

Név: ______________________________

3)  „Az  egyház-  és  valláskritika  motívumai  már  ifjúkori
műveiben  felbukkannak.  Két  irányban  bontakozik  ki  a
későbbi  években:  egyrészt  Isten létének és természetének
vizsgálatában,  másrészt  az  egyház  evilági  hatalmának
elutasításában,  a  Biblia,  a  dogmák,  a  türelmetlenség
bírálatában.” (Lexikoncikk)

Név: ______________________________
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4) „Egy enciklopédia célja valójában az, hogy összegyűjtse az
egész  földön  elszórt  ismereteket;  hogy  általános
rendszerüket  bemutassa  kortársainknak  és  átadja  az
utánunk  következőknek,  hogy unokáink tanultabbak lévén
egyben  erényesebbekké  és  boldogabbakká  legyenek,  mi
pedig  úgy  halhassunk  meg,  mint  akik  nagy  szolgálatokat
tettek az emberi nemnek.” (Az Enciklopédiából)

Név: ______________________________

Megadott lehetőségek: Montesquieu, Voltaire, Nagy Péter, Nagy Frigyes, Nagy Katalin, 
Mária Terézia, Diderot, II. József

b)  Nevezze  meg  idegen  eredetű  szóval  az  első  forrásban  [1)]  aláhúzott  részre  vonatkozó
fogalmat! (1 pont)

Fogalom: ______________________________

c)  Nevezze  meg  a  második  forrásban  [2)]  aláhúzott  szövegrészekhez  köthető  kormányzati
formát! (1 pont)

Kormányzati forma: ______________________________

13. A feladat a francia abszolutizmus történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Válassza ki a megfelelő választ a forrás és ismeretei segítségével a kérdésekre!  Karikázza be a
helyes válasz számát! (Elemenként 0,5 pont.)

1. forrás
„Megígértem,  hogy  minden  tevékenységemet  és  a  nekem  adott  tekintélyt  a  hugenotta  párt
tönkretételére,  a  nagyok gőgjének megalázására,  összes alattvalóinak kötelességükre szorítására és
arra fogom felhasználni, hogy nevét az idegen nemzetek előtt oly polcra emeljem, aminő megilleti.”

a) A fenti idézet XIII. Lajos államminiszterétől származik. Ki ő?
1. Sully 2. Richelieu 3. Vauban

b) Milyen felekezetűek a szövegben említett hugenották?
1. református 2. ortodox 3. katolikus

c) Melyik háborúban sikerült XIII. Lajos nevét „oly polcra emelni, aminő megilleti”?
1. spanyol örökösödési háború 2. harmincéves háború 3. hétéves háború

2. forrás
„A hollandok iparcikkeket szállítanak nekünk, hogy cserébe a szükséges nyersanyagokat megkapják
tőlünk.  Ehelyett  nálunk  is  ______________________________ kell  felállítani,  hogy  ne  csak  a  saját
szükségleteinket elégítsék ki, hanem kivitelre is termeljenek. Ezzel pénz áramlana be az országba, ami
a kereskedelem legfőbb célja” (A pénzügyek intendánsa)

d) Melyik kifejezés illik a kipontozott helyre?
1. céheket 2. gyárakat 3. manufaktúrákat

e) Ki volt a fenti forrás szerzője?
1. Talleyrand 2. Colbert 3. Turgot
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f) Hogy nevezik a fenti gazdaságpolitikát?
1. fiziokratizmus 2. merkantilizmus 3. utilitarizmus

3. forrás
„Gőgjét és becsvágyát kielégítette ez a ragyogó, tündöklő udvar” (Saint-Simon: Emlékiratok; 1702-1755)

g) Melyik uralkodóra vonatkozik az idézet?
1. XIV. Lajos 2. IV. Henrik 3. V. Károly

h) Hol volt a Saint-Simon által említett fényes udvar, amely mintát jelentett egész Európában?
1. Fontainebleau 2. Potsdam 3. Versailles

14. A feladat az újkori Anglia történelméhez kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!

Az iskolázott Anglia Az iskolázott Európa
Az ábrák a férfiak írástudását mutatják (az egyházi anyakönyvek aláírásai alapján)

A) Lovagok és nemesek
B) Papság és értelmiség 
C) Kézművesek és kereskedők
D) Birtokos parasztok és kistermelők
E) Szolgák és napszámosok

„Az  alfabetizáció ritmusa a  XVIII.  század folyamán azonos  Franciaországban és  Angliában,  ami  azt
jelenti, hogy Anglia megőrizte a száz százalékoshoz közeli előnyét a felvilágosodás kezdetei, az 1680
körüli időszak óta. Anglia a XVII. század folyamán teremti meg XVIII.  század végi nekilendülésének
összes feltételét. Az angol XVII. század az agyakba ruházott be.” (P. Chaunu történész)

a) Mi az oka annak, hogy Franciaország a XIX. század közepén az írni-olvasni tudás tekintetében
felzárkózott Angliához? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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b) Állapítsa meg a betűvel jelzett angol társadalmi rétegek írástudásának alakulását a XVIII.
században! Választását a táblázatban X jellel jelölje! (Soronként 0,5 pont.)

Egyenletesen
magas

Enyhén
emelkedő

Erősen
emelkedő

Alacsony

B) Papság és értelmiség

C) Kézművesek és kereskedők

D) Birtokos parasztok és kistermelők

E) Szolgák és napszámosok

c) Nevezzen meg röviden az angliai írni-olvasni tudás fejlődésének lehetséges
következményei közül egyet! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

15. A feladat a reformáció irányzataihoz kapcsolódik. (E/4)
Azonosítsa az alábbi források szerzőit, és párosítsa a szövegeket a fogalmakkal! Írja a források
után a szerző (Luther vagy Kálvin) nevét, illetve a forráshoz kapcsolható fogalom betűjelét! (Egy
fogalom kimarad.) (Elemenként 0,5 pont.)

a)  „Az újrakeresztelők […] gonosz gazemberek. Nagy türelmükkel kérkednek, nem akarnak fegyvert,
sem vértet ölteni, mégis mindig vérre szomjaznak, mondván, hogy az istentelen fejedelmeket el kell
űzni, agyon kell verni, házaikat fel kell perzselni.”

szerző: ______________________________ fogalom betűjele: ______________________________

b)  „Eleve  elrendelésnek  pedig  Istennek  azt  az  örök  elhatározását  nevezzük,  amellyel  önmagában
elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék minden egyes emberrel.”

szerző: ______________________________ fogalom betűjele: ______________________________

c) „Az emberek bűne és hibái idézik elő azt, hogy biztosabb és tűrhetőbb, ha a kormányzatot többen
tartják kezükben, hogy egyik a másiknak kölcsönösen támogatója legyen, hogy egymást tanítsák és
intsék.”

szerző: ______________________________ fogalom betűjele: ______________________________

d) „Minden igaz, bűnbánó keresztyén elnyeri a büntetéstől és a bűntől való teljes feloldozást, s ebből ő
a bűnbocsátó cédulák nélkül is részesül.”

szerző: ______________________________ fogalom betűjele: ______________________________

A) predesztináció B) anabaptizmus C) köztársaság D) búcsú E) unitárius

16. A feladat a XVIII. századi háborúkhoz kapcsolódik. (E/4)
Döntse  el  az  állításokról,  hogy  igazak  vagy  hamisak!  Írjon  X  jelet  a  táblázat  megfelelő
oszlopába! (Elemenként 0,5 pont.)

Állítások Igaz Hamis

a) A spanyol örökösödési háború a Habsburg-család egyik ágának kihalása miatt
tört ki.

b) A spanyol örökösödési háború lezárulása után tört ki a Rákóczi-szabadságharc.
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c) A spanyol örökösödési háború eredményeképpen a mai Belgium Franciaországé
lett.

d) Anglia a Habsburgokat támogatta az osztrák örökösödési háborúban.

e) Franciaország  elvesztette  amerikai  gyarmatait  az  osztrák  örökösödési
háborúban.

f) A magyar rendek felkelésre használták ki az osztrák örökösödési háború kínálta
alkalmat.

g) Franciaország a Habsburgok oldalára állt a hétéves háborúban.

h) A hétéves háborúban Franciaország megszerezte a Habsburgoktól Sziléziát.

17. A feladat a reformáció és a katolikus megújulás korához kapcsolódik. (E/4)
a)  Nevezze meg,  mely  szerzetesrendhez,  illetve felekezetekhez  köthetők az  alábbi  források!
(Elemenként 1 pont.)

1.  „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 arra, hogy olyan társaság tagja lesz, melynek
célja  […]  a  hit  terjesztése  nyilvános  prédikációk  útján,  […]  illetve  a  keresztények  hitben  való
megerősítése.”

Szerzetesrend neve: ____________________________________________________________

2.  „Akik az eleve elrendelést fürkészik, az isteni bölcsesség legbelső rejtekébe hatolnak. […] Nem […]
illő  dolog,  hogy  az  ember  büntetlenül  vizsgálhassa  azt,  amit  az  Isten  önmagában  akar  elrejteni.
Igéjében kijelentette akaratának azokat a titkait, amelyekről azt tartotta, hogy velünk közölni kell, s
csak annyit tartott közlendőnek, amennyiről látta, hogy számunkra fontos, és nekünk használ. […] Ne is
szégyelljük, ha ebben a dologban valamit nem tudunk, itt a tudatlanság is valahogyan bölcsesség.”

Felekezet neve: ____________________________________________________________

3. „Minden igaz, bűnbánó keresztyén elnyeri a büntetéstől és a bűntől való teljes feloldozást, s ebből ő a
bűnbocsátó cédulák nélkül is részesül.  Minden igaz keresztyén – akár él,  akár már halott – részese
Krisztus és az egyház minden lelki javának melyeket Isten ugyancsak bűnbocsátó-cédulák nélkül adott.
[…] Ugyanis a szeretet gyakorlása által növekszik a szeretet, s az ember jobbá lesz; míg a búcsú csak a
büntetés alól menti fel, s nem teszi jobbá az embert.”

Felekezet neve: ____________________________________________________________

b) Fogalmazza meg egy mondatban, mit értünk az „eleve elrendelés” fogalmán! (0,5 pont)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

c) Melyik évhez kötődik a reformáció kibontakozása (Luther kifüggeszti tételeit)? (0,5 pont)
Évszám: ______________________________

18. A feladat a harmincéves háború történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Nevezze meg az alábbiakban meghatározott városokat vagy országokat!

A)  A  háború  utolsó  szakaszában,  a  protestáns  oldalon  bekapcsolódott  katolikus  nagyhatalom
uralkodójának székhelye: ______________________________
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B) A háborúba a protestáns oldalon többször is beavatkozó állam, fejedelmének csapatai  elkéstek a
fehérhegyi csatából: ______________________________

C) Annak az országnak a fővárosa,  amelyben a háború elkezdődött,  az ún.  második  defenesztráció
színhelye (ebben a városban dobták ki a császári tanácsosokat az ablakon):
______________________________

D) Evangélikus monarchia, a háború egyik szakaszában uralkodója állt a protestáns hatalmak élén, de
Wallenstein legyőzte a seregeit: ______________________________

b) Azonosítsa a fent meghatározott helyszíneket a térképen! Írja a táblázatba a megfelelő 
sorszámot! A városokat a térkép ponttal ( • ) jelöli.

Meghatározás betűjele Helyszín sorszáma a térképen

A)

B)

C)

D)
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19. A feladat a reformáció-ellenreformáció korszakához kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatot a forrás és ismeretei segítségével!
a)  Írja  be  a  táblázatba  a  forrásokhoz  köthető  felekezet  nevét,  illetve  a  forrás  évszámát!
(Elemenként 0,5 pont.)
b) Válassza ki a felsoroltak közül, és írja a táblázat utolsó oszlopába az egyes felekezetekhez
kapcsolható állam nevét! (Elemenként 0,5 pont.)

Spanyolország Svájc Anglia Orosz Birodalom

Forrás Felekezet neve Évszám Állam

„Akik  az  eleve  elrendelést  fürkészik,  az
isteni  bölcsesség  legbelső  rejtekébe
hatolnak. […] Mert nem is illő dolog, hogy
az ember büntetlenül vizsgálhassa azt, amit
az Isten önmagában akar elrejteni.”

A) 

______________________

1536 E) 

________________

„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
arra,  hogy  olyan  társaság  tagja  lesz,
melynek  célja  a  […]  keresztények  hitben
való megerősítése.”

B) 

______________________

1540 F) 

________________

„Tévednek  tehát  mindazok  a
búcsúhirdetők,  akik  azt  állítják,  hogy  a
pápai  búcsú  folytán  az  ember  minden
büntetéstől  megszabadul  –  üdvözül.[…]
Minden igaz, bűnbánó keresztyén elnyeri a
büntetéstől  és  a  bűntől  való  teljes
feloldozást, s ebből ő a bűnbocsátó cédulák
nélkül is részesül.”

C) 

______________________

D) 

_________________

Szász
Választófejedele

mség

c) Írja le a reformáció során létrejött új felekezetek összefoglaló megnevezését! (1 pont)
____________________________________________________________
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20. A feladat a XVI. századi angol gazdasággal kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!

„E háznak van egy tágas terme, / kétszáz szövőszék áll benne. / Kétszáz férfi nem kevesebb, / Dolgozik 
rajta eleget. […] / Egy másik helyiségben pedig / Százan a gyapjút fésülik.”(Angol balladarészlet, 1597)

Gyapjú- és posztókivitel Angliából

év gyapjúkivitel posztókivitel

1350 8 millió juh gyapja 5 000 vég

1550 10 millió juh gyapja 170 000 vég

a) Nevezze meg szakkifejezéssel azt az üzemszervezeti formát, amelyről a balladarészlet szól!
(1 p)
_____________________________________________________________________________________________

b) A munkaszervezésnek milyen újszerű vonásait mutatja be a balladarészlet? Írjon le kettőt!
(Elemenként 1 pont.)
1. ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Karikázza be annak az állításnak a betűjelét, amely magyarázatul szolgál a táblázat adataiból
látható változásokra! (0,5 pont)
A) Az alkotmányos monarchia bevezetése kedvező hatással volt a textilipar fejlődésére.
B) A bekerítéseknek köszönhetően fellendült a juhtenyésztés, de a gyapjúfeldolgozás még nem tudott
lépést tartani ezzel a változással.
C) A textilipar fejlődésének köszönhetően nőtt a készáruk aránya a kivitelben.
D)  Az  angol  gyapjút  a  középkorban jellemzően Flandriában dolgozták  fel,  és  ebben a  XVI.  század
közepéig nem történt változás.

d) Minek következtében és jellemzően hogyan változott meg a táblázatban szereplő késztermék
ára a XVI. század végére? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! (0,5 pont)
A) A gyarmatokról beáramló nemesfém hatására nőtt az ára.
B) Az újonnan szerzett angol gyarmatok óriási felvevőpiacot jelentettek, ezért nőtt az ára.
C) A gőzgépek alkalmazásának eredményeként kialakuló tömegtermelés miatt csökkent az ára.
D) Az olcsó kelet-európai termékek megjelenése miatt csökkent az ára.

21. A feladat Európa XVI–XVII. századi történetének jelentős eseményeivel kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

„27. Emberi balgaságot hirdetnek, amikor azt mondják, hogy mihelyt a ládába dobott pénz megcsörren,
a lélek azonnal a mennybe száll.
28.  Csak annyi  bizonyos,  hogy a ládában megcsörrenő pénz által  nagyra nőhet  a haszonlesés és  a
kapzsiság. Az egyház közbenjáró szolgálatának eredményessége azonban egyedül Isten jótetszésétől
függ.” (Részlet a 95 pontból)

a) Nevezze meg a forrásrészlet szerzőjét! ________________________________________________________________

b) Melyik évben került nyilvánosságra ez a dokumentum? ________________________________
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„[…] a Római Birodalomban a sok évig tartó veszekedés és belső nyugtalanság annyira elterjedt, hogy
nemcsak  egész  Németország,  de  néhány  szomszédos  királyság,  különösen  Svédország  és
Franciaország, is károkat szenvedett […].” (Részlet egy békeszerződésből)

c) Nevezze meg azt a háborút, amelyről a forrásrészlet szól! ___________________________________________

d) Melyik évben ért véget ez a háború? ________________________________
„A felső- és alsóháznak […] összegyülekezett tagjai […] egy írásbeli nyilatkozatot adtak ki […], amint az
itt következik: 1. Hogy a bitorolt hatalom, ti. a törvények ideiglenes hatályon kívül helyezése vagy a
törvények  végrehajtásának  megakadályozása,  csupán  királyi  tekintély  alapján,  a  parlament
hozzájárulása nélkül, törvénytelen.” (Részlet egy nyilatkozatból)

e) Nevezze meg azt az államformát, amelyet ennek a dokumentumnak alapján vezettek be?
________________________________________________________________

f) Melyik évben adták ki a dokumentumot? ________________________________

22. A feladat a kapitalista világgazdaság új centrumának kialakulásához kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!

A) „Az egész világ számára csodának látszik, hogy ilyen kis ország, mely kisebb mint két jobb grófság
nálunk, melynek kevés természeti kincse, élelmiszerkészlete, erdeje vagy más háborúhoz vagy békéhez
szükséges tartaléka van, ennek ellenére olyan rendkívüli bőségben rendelkezik mindezek felett, hogy a
saját  szükségletein  kívül  (amelyek  igen  nagyok)  másokat  is  el  tud  látni,  és  valóban  el  is  lát,  más
államoknak hajókat,  tüzérségi  fegyvereket,  felszereléseket,  gabonát,  puskaport,  golyót  stb.  ad el  és
mindent, amit szorgalmas kereskedésük révén […] a világ minden sarkából összeszednek.”  (Thomas
Mun, angol kereskedő)

B) „Váltóüzleteket kötnek, és […] számos helyre állítanak ki váltókat [...]. A váltók kiállítása a következő
módon értendő. Ha egy kereskedőnek […] pénzre van szüksége, egy másiktól váltó útján annyit vesz fel,
amennyire szüksége van; a váltólevélben pedig megmondja, hogy [...] mennyit vett fel, és hogy azt […]
más ország kereskedőhelyein ugyanabban az értékben kifizetteti.” (Ludovico Guicciardini)

a) Melyik országról / tartományról számolnak be a források? (1 pont)
………………………………………..

b) Melyik két gazdasági ágazatot tekintik a térség gazdagsága fő okának? (Elemenként 0,5 pont)
1. ________________________________; 2. ________________________________

c) Mire utal az A) jelű forrás aláhúzott része? Két választ adjon meg! (Elemenként 0,5 pont.)
1. ________________________________; 2. ________________________________

d)  A  forrásokban  bemutatott  térség  egyik  városa  a  kora  újkor  pénzügyi  központjává  vált.
Miután a spanyol csapatok feldúlták, vezető szerepét elvesztette. Mi a város neve? (1 pont)

________________________________
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23. A feladat a nagy földrajzi felfedezésekhez kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a térkép, a képek és ismeretei segítségével!

a) Nevezze meg azokat a fejlett, a felfedezések korában fennálló amerikai indián kultúrákat,
melyek területét a térképen az A és C betűk jelzik! (Elemenként 0,5 pont.)

A: ________________________________
B: maja
C: ________________________________

b) A térképen az 1494-es tordesillasi szerződésben rögzített vonalat látja, amely mentén a két
legkorábbi gyarmatosító európai hatalom felosztotta a világot. (Elemenként 0,5 pont.)

1. Melyik ország formált igényt a vonaltól nyugatra fekvő területekre?
Az ország neve: ________________________________________________________________

2. Melyik ország formált igényt a vonaltól keletre fekvő területekre?
Az ország neve: ________________________________________________________________

c)  Mely,  a  képeken  is  látható  tényezők  járultak  hozzá  az  európai  gyarmatosítók  katonai
sikereihez? Két tényezőt soroljon fel! (Elemenként 1 pont.)

- ________________________________
- ________________________________
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24. A feladat a merkantilizmushoz kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!
A következő képek a merkantilista gazdaságpolitika három intézkedését, eredményét mutatják
be. Magyarázza meg, miként segítették elő ezek a kereskedelem fellendülését!  (Ne magukat az
intézkedéseket / eredményeket írja le a vonalra!) (Elemenként 1 pont.)

 a) Az ún. Középső csatorna térképe

________________________________________________________________

b) Gobelineket (díszes falikárpitokat) gyártó manufaktúra emblémája

________________________________________________________________
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c) Ültetvény a gyarmatokon

________________________________________________________________

d) Válassza ki a felsorolásból a forrás és ismeretei segítségével, melyik két vám felel meg 
Colbert céljainak! Karikázza be a megfelelő sorszámokat! (Elemenként 0,5 pont.)

„Ezzel pénz áramlana be az országba, ami a kereskedelem legfőbb, sőt egyetlen célja.” 
(Colbert előterjesztése XIV. Lajosnak, 1664)

1. magas behozatali vám a nyersanyagokra
2. magas kiviteli vám a nyersanyagokra
3. magas behozatali vám a késztermékekre
4. magas kiviteli vám a késztermékekre

25. A feladat a XVI–XVII. századi nagyhatalmi konfliktusokhoz kapcsolódik. (E/4)
Melyik uralkodócsaládok voltak résztvevői a képekhez kötődő konfliktusoknak? Írja a megfelelő
uralkodócsalád nevét a képek mellé a vonalra! A megadott lehetőségek közül válasszon! Egy nevet több
helyre is  írhat,  és  nem minden név köthető a konfliktusokhoz.  A vonalak száma jelzi,  hány nevet kell
beírnia! (Elemenként 0,5 pont.)

Az uralkodócsaládok: Habsburg; Jagelló; Tudor; Valois (francia)

a) Az  ütközet  emlékére  kiadott
érem  felirata:  Flavit  et  dissipati
sunt 1588 (Rájuk fújt [az Isten],
és széjjelszórta őket).
________________________________
________________________________
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b) A XIX.  századi  rajz az 1525-ben
Itália  birtoklásáért  vívott
legjelentősebb  csata  híres
jelenetét  ábrázolja:  a  vesztes
király  megadja  magát  a
győzteseknek.
________________________________
________________________________

c) A  korabeli  metszet  a
textiliparáról  is  híres,  pénzügyi
központnak számító város 1576-
os  kifosztását,  a  polgárok
menekülését  ábrázolja.  A  város
soha  nem  nyerte  vissza
jelentőségét,  szerepét  a  tőle
északra  fekvő  protestáns
tartományok  egyik  nagyvárosa
vette át.
________________________________

d) A  korabeli  rajz  a  háború
kirobbanását  előidéző  prágai
jelenetet  ábrázolja.  A
kezdeményezők vallási és rendi
sérelmeiket  akarták  megtorolni,
két  évvel  később  azonban
vereséget szenvedtek.
________________________________
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e) A korabeli  rajz a  háborút indító
fél egyik hajóját, a Mária Rózsáját
ábrázolja, mely még az 1545-ben
vívott  csata  kezdetén  elsüllyedt.
Az összecsapás oka az volt, hogy
a  háborút  indító  fél
felelevenítette igényét az országa
által  1453-ban  elvesztett
területekre.
________________________________
________________________________

26. A feladat a harmincéves háborúhoz kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a forrásrészletek és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont)

A)  „Legyen keresztény, egyetemes és örök béke, igaz és őszinte barátság ő szent császári felsége, az
osztrák ház összes szövetségesei és hívei,  mindegyikük örökösei és utódai, főként pedig a  katolikus
király,  a  birodalom  választófejedelmei  és  rendjei  között  egyrészt;  ő  szent  királyi  felsége  és  a  svéd
királyság  szövetségesei  és  hívei,  mindegyikük  örökösei  és  utódai,  főként  pedig  a  legkeresztényibb
király, a birodalom választófejedelmei és rendjei között másfelől.”

B) „Ő császári felsége, s a birodalom összes rendjei egybehangzó véleménye alapján jónak találtatott,
hogy  ugyanazt  a  jogot  és  kedvezést,  amit  a  császári  rendeletek,  a  vallásbéke,  a  jelen  nyilvános
megállapodás,  valamint  a  hozzá  tartozó  kiegészítő  rendelkezések  a  katolikus  rendeknek  és
alattvalóiknak éppúgy, mint az ágostai hitvallás követőinek biztosítanak, azokra is kiterjesztik, akiket
reformáltaknak neveznek.”

C)  „Mindenekfelett  pedig  a  birodalom  összes  rendjeinek  szabadon  és  mindörökké  jogában  álljon
egymás között és az idegenekkel védelmük és biztonságuk érdekében szövetségeket kötni, feltéve, ha
ezek a szövetségek nem irányulnak sem a császár, sem a birodalom ellen, sem a közbéke, sem pedig
főképp ezen megállapodás ellen, valamint ha nincs bennük olyan dolog, ami azon esküvel ellentétben
állna, amely mindegyiküket a császárhoz és a birodalomhoz fűzi.”

(Részletek az osnabrücki békeszerződésből)

Melyik  forrásrészlet  igazolja  közvetlenül  az  állításokat?  Írjon  X  jelet  a  táblázat  megfelelő
mezőjébe! Egy sorba csak egy X jelet írjon!

Állítás Igaz Hamis

a) A béke gyakorlatilag független uralkodókká tette a német fejedelmeket azzal, hogy
kimondta az önálló külpolitikához való jogukat.

b) Mindkét szövetségi rendszer részeként vettek részt német fejedelmek a
harmincéves háborúban.

c) A harmincéves háborúban a protestáns oldal pozíciói megerősödtek.

d) A harmincéves háború egyben vallásháború is volt, ám a szövetségek átalakulása
során ez a jellege elhalványult a hatalmi vetélkedéssel szemben.
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e) Melyik évben kötötték meg a harmincéves háborút lezáró békeszerződéseket? _____________

A  szerződés  alapvetően  a  német-római  császári  udvar  és  Svédország  között  köttetett,  de
mindkét fél legfőbb szövetségesét is belefoglalták. Nevezze meg az A) jelű forrásban aláhúzott
uralkodók országait!
f) A „katolikus király” országa: ________________________________
g) A „legkeresztényibb” király országa: ________________________________

h) Melyik felekezethez tartoznak a B) jelű forrásban említett ágostai hitvallás követői?
A felekezet (vallás) neve: ________________________________

27. A feladat a felvilágosodás eszméivel kapcsolatos. (E/4)
Töltse ki a táblázat üresen hagyott részeit a források és ismeretei segítségével! Nevezze meg
szakkifejezéssel  a  felvilágosodás eszmerendszerének azon alapelveit  /  alapvető  gondolatait,
amelyekhez a források közvetlenül kapcsolódnak! Írja az alapelvek mellé a hozzájuk tartozó
források betűjelét! Minden alapelvhez két betűjel tartozik, egy betűjel csak egyszer szerepelhet.  Egy
forrás betűjele kimarad.

A) „Minden itt meghatározott törvényhozó hatalom ezennel az Egyesült Államok Kongresszusát illeti,
amely Szenátusból  és Képviselőházból áll.  […] A végrehajtó hatalom az Amerikai  Egyesült  Államok
elnökét illeti.” (Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya)
B) „Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett,
az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat.”  (Az
amerikai Függetlenségi nyilatkozat)
C) „Nincs  szabadság  ott,  ahol  a  törvényhozó  hatalom  a  végrehajtó  hatalommal  ugyanabban  a
személyben vagy ugyanabban a hatósági testületben egyesül, mert tartani lehet attól, hogy az uralkodó
vagy a tanács zsarnoki törvényeket hoz és azokat zsarnoki módon hajtja végre.” (Montesquieu)
D) „A  polgári  társadalom  célja  […]  az,  hogy  megszüntesse  a  természetes  állapottal  járó  azon
kellemetlenségeket, melyek az önbíráskodásból származnak. Olyan fennhatóságot akar teremteni, hol
mindenki oltalmat talál a jogtalanságokkal szemben.” (Locke)
E) „Senkit sem szabad meggyőződései miatt zaklatni, legyenek ezek akár vallásiak […] Minden ember
szabadon beszélhet, írhat és nyomtathat.” (A francia Alkotmányozó Nemzetgyűlés nyilatkozata)
F) „Az államforma alapjául és mintájául az atyai hatalom szolgált, azaz az emberi természet. […] Az
állam alapítása nem más, mint mód keresése az egyesülésre, ez pedig legtökéletesebben mindenhol
egy fő alatt hajtható végre.” (Bossuet)
G) „Az  emberek  […]  lemondtak  természetes  szabadságukról,  alávetették  magukat  az  uralkodók
hatalmának; ezt nem azért tették,  hogy olyan javakat szerezzenek, amelyeket amúgy is élvezhettek
volna, hanem valamely pontosan meghatározható előnyért […]. Ez a pontosan meghatározható előny
nem lehetett egyéb, mint az, hogy az emberek kölcsönösen védelmet biztosítsanak maguknak a más
emberek részéről jövő sérelmek ellen.” (A francia Enciklopédia szócikke)

Alapelv / Alapvető gondolat
(Elemenként 1 pont.)

Betűjel
(Elemenként 0,5 pont.)

Betűjel
(Elemenként 0,5 pont.)

a) emberi és polgári jogok

b) G

c) A


