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1. A feladat Arisztotelész görög filozófus demokrácia-felfogására vonatkozik. (E/4)
Döntse el a forráshoz kapcsolódó állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Válaszát X jellel jelölje!
(Elemenként 1 pont)
„Hogy többféle államforma van, és hogy mi okból, fentebb már kifejtettük, most arról szóljunk, hogy a
demokráciának és az oligarchiának is többféle fajtája van. […] A demokrácia első formája az, melyet
főként az egyenlőség elve alapján neveznek így. Egyenlőségen az ilyfajta demokrácia azt érti, hogy
semmivel se emelkedjék a vagyontalan osztály a vagyonos fölé, s ne gyakoroljon egyik se főhatalmat a
másikon, hanem mindkettő hasonló legyen. Mert ha feltételezzük, hogy szabadság elsősorban a
demokráciában van, mint némelyek állítják, és egyenlőség is, akkor ez úgy valósul meg a legjobban, ha
mindenki egyformán részt vesz a kormányzásban. Minthogy azonban a nép többségben van, s viszont a
többség akarata dönt, akkor az szükségszerűen demokrácia. Egyik fajtája tehát a demokráciának a
következő: a vezető tisztségek cenzushoz [csak meghatározott vagyonnal rendelkezők tölthetik be a
hivatalt] vannak kötve, ez azonban alacsony, s aki ezt megszerzi, az a kormányzásban részt vehet, aki
elveszti, az nem vehet részt; egy másik formája a demokráciának, mikor mindenki, akinek polgársága
nem vonható kétségbe, részt vesz az államügyek intézésében, de a hatalom a törvényé, megint más
formája az, mikor mindenki, aki polgár, jogosult a vezető tisztségekre, a hatalom azonban itt is a
törvény. Ismét más fajtájú demokrácia az, amely egyébként olyan, mint az előbbiek, de a hatalom
birtokosa a nép, nem pedig a törvény. Más szóval ez az, mikor mindenben a népszavazás dönt, nem
pedig a törvény. Ezt a helyzetet a demagógok teremtik meg. Egy oly demokratikus államban, mely a
törvényen nyugszik, nem támadhat népvezér, mert ott a polgárok legjelesebbjei foglalják el az első
helyet; ahol azonban nem a törvény az uralkodó, ott felbukkannak a népvezérek. Mintegy
egyeduralkodóvá válik a köznép, sok egyes emberből tevődve össze, a tömeg nem egyénként, hanem
együttesen gyakorolja a hatalmat.” (Arisztotelész)
Állítás

Igaz

Hamis

a) Arisztotelész a demokratikus államforma válfajait egyformán jónak tartja.
b) Arisztotelész a demokratikus államformák között aszerint tesz különbséget,
hogy a politikai hatalomba az emberek milyen módon tudnak beleszólni.
c) Arisztotelész a nép számára a hatalom minden korlátozás nélküli kiterjesztését
kívánatosnak tartja.
d) Arisztotelész három államformát különböztet meg.
2. A feladat az ókori zsidó vallással kapcsolatos. (E/4)
Állapítsa meg a források tanulmányozása és ismeretei alapján, hogy igazak-e a következő
állítások! Válaszát X jellel jelölje! (Elemenként 1 pont.)
„A farizeusok önmegtartóztató életet folytatnak, és minden élvezettől tartózkodnak; amit az értelmes
megfontolás alapján jónak tartanak, azt cselekszik, és egyáltalán kötelességüknek tartják az ész
parancsainak engedelmeskedni. Tisztelik az öregeket, és nem mernek parancsaikkal ellenkezni [...]
Hiszik, hogy a lélek halhatatlan és hogy a túlvilágon jutalmat vagy büntetést kap aszerint, hogy erényes
vagy bűnös volt-e az ember, éspedig a bűnösök örök rabságban fognak majd sínylődni, az erényesek
pedig hatalmat nyernek, hogy visszatérhessenek az életbe. A szadduceusok tanítása szerint a lélek a
testtel együtt elpusztul; ezek egyetlen zsinórmértékül a törvényt ismerik el. Tiszteletre méltónak
tartják még azt is, ha valaki a saját tanítómesterével vitába bocsátkozik. Csak kevés embert hódított
meg ez a tanítás, de ezek mind nagytekintélyű férfiak. Viszont az esszénusok azt tanítják, hogy mindent
rá kell bízni Isten akaratára. Hisznek a lélek halhatatlanságában, és a legkívánatosabb jónak az
igazságot tartják. Ha fogadalmi ajándékokat küldenek is a templomnak, nem mutatnak be áldozatot, s
azzal mentik ki magukat, hogy nekik sokkal szentebb tisztulási eszközeik vannak […] Egyébként
kiválóan erkölcsösek és csak földműveléssel foglalkoznak. Különösen csodálatra méltó, hogy
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valamennyien az erényes életre törekszenek, éspedig oly mértékben, ami a görögöknél és barbároknál
teljesen ismeretlen [...] teljes vagyonközösségben élnek és közöttük a gazdag sem élvezhet többet
javaiból, mint a szegény.” (Josephus Flavius)
Állítás

Igaz

Hamis

a) A farizeusok szerint a bűnös ember visszatérhet a túlvilágról az evilági életbe.
b) Az esszénusok életükben feddhetetlenségre törekedtek.
c) Az esszénusok teljes vagyonközösségben éltek.
d) A zsidó vallás politeista volt.
3. A feladat a spártai államszervezetre vonatkozik. (E/4)
Döntse el a forrásokhoz kapcsolódó állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Választását X jellel
jelölje! (Elemenként 1 pont.)

Állítás
a) A helóták és a körüllakók nem vehettek részt a népgyűlésen.
b) A spártai polgárok 20. életévük betöltése után aktívan politizálhattak.
c) Az öt ephorosz egy évig töltheti be hivatalát.
d) A vének tanácsának tagja lehet bármely 28 év feletti spártai férfi.

Igaz

Hamis
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4. A feladat a keresztény vallással kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre az Újszövetség részletei alapján!
„Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak. Mert nincs hatalom csak Istentől: ami van, azt Isten
rendelte. Ezért, aki a hatósággal szembeszáll, Isten rendelésének szegül ellene.”
„Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egy személy
vagytok a felkent (christos) Jézusban.”
„Maradjon meg mindenki abban a hivatalban, amit kapott. Ha rabszolga vagy, s úgy nyertél hivatást, ne
bánkódj miatta.”
„Pál […] minden szenteknek, a kik Filippiben vannak, a püspökökkel és a diakónusokkal egyetemben
[…] Kegyelem néktek […]”
„Ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván. Szükséges annak okáért, hogy a püspök feddhetetlen
legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos.”
(Pál apostol leveleiből)
a) Állapítsa meg, hogy a keresztény tanítások kik számára hirdetnek megváltást! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Nevezze meg a korai keresztény egyház funkcionáriusait (tisztségviselőit)! (Elemenként 0,5 pont)
_________________________________________________
_________________________________________________
c) Állapítsa meg, milyen jellegű szerepet játszottak az apostolok a kereszténység korai
történetében! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Magyarázza meg, hogyan viszonyul a kereszténység a hatalomhoz! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
5. A feladat az ókori görög filozófiához kapcsolódik. (E/4)
Állapítsa meg a forrás segítségével, hogy a következő állítások igazak-e vagy hamisak!
Választását X jellel jelölje! (Elemenként 1 pont.)
„Szóval ti mind, akik az államban éltek, édestestvérek vagytok, így mondjuk majd nekik a mesét; csak
éppen hogy a titeket kiformáló isten azokba, akik közületek vezetésre alkalmasak, születésükkor
aranyat kevert, ezért kell legyen a legnagyobb tekintélyük: a segéderőkre pedig ezüstöt, a
földművesekre és a kézművesekbe viszont vasat, illetve bronzot. S mivel mindnyájan rokonok vagytok,
általában ugyan önmagatokhoz hasonló ivadékokat fogtok létrehozni; de az is megeshetik, hogy az
aranyból esetleg ezüst- vagy az ezüstből aranyivadék származik, és így tovább a többieknél is, egyik a
másikból. Mármost a vezetőknek elsősorban és legfőbbképpen azt parancsolja az isten, hogy
semminek olyan hűséges őrei ne legyenek, és semmit olyan éberen ne figyeljenek, mint az ivadékaikat,
hogy a lelkükbe milyen anyagok vannak belekeverve; s ha aztán a saját magzatuk netán bronz- vagy
vastartalmú volna, akkor semmi áron sem szabad neki megkegyelmezniük, hanem – a természetének
megfelelő szerepet juttatva neki – a kézművesek vagy a földművesek közé kell taszítaniuk; ha viszont
az utóbbiak közt valaki arany- vagy ezüsttartalommal jön a világra, akkor őt meg kell becsülni, s az első
esetben az őrök, a második esetben a segéderők közé kell fölemelni, mert egy jóslat azt mondja, hogy
az állam akkor megy tönkre, ha vas- vagy bronztermészet őrködik fölötte.” (Platón: Az állam)
Állítás
a) A Platón által megfogalmazott államberendezkedés alapvetően demokratikus jellegű.
b) Platón a társadalmat egymástól élesen elkülönülő csoportokra osztotta.

Igaz Hamis
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c) Platón rendszerében az előkelő származás dönti el, hogy az egyén a társadalom
melyik csoportjába kerül.
d) Platón felfogása szerint az emberek sorsát a vezetők határozhatják meg.
6. A feladat az ókori görög történelemre vonatkozik. (E/4)
Egy nagy politikus (Kr. e. 638–558) önmagáról írt versének részletét idézzük. Oldja meg
ismeretei és a forrás segítségével a feladatokat!
„Abból, miért a nép szavamra összegyűlt,
Mit adtam én fel, míg minden célhoz nem ért?
Tanúm legyen, ha majd ítélni fogsz, Idő,
Az istenek nagy és kegyelmes anyja, Gé,
A barna föld, amelyből sok jelzőkövet
Kitéptem, itt is, ott is, mely leverve volt:
Így lett, mi addig szolga volt, a Föld szabad.
S az istentől rendelt hazába is sokat
Vezettem vissza, kit rabként hurcoltak el,
Ez jogtalan, más régi törvények szerint
Adósságáért volt földönfutó, amíg
Athén nyelvén többé beszélni sem tudott.
Voltak, kik itthon szenvedtek rút szolgaság
alatt, szeszélyes gazdáik parancsait
Rettegve: én szabaddá tettem őket is.”
a) Nevezze meg a vers szerzőjét! ___________________________________
(0,5 pont)
b) Nevezze meg működésének helyét! ___________________________________
(0,5 pont)
c) Nevezze meg politikusi működésének idejét! ___________________________________ (0,5 pont)
d) Az általa ekkor viselt legmagasabb tisztség: ___________________________________
(0,5 pont)
e) Foglalja össze az idézetben említett két intézkedés lényegét!
______________________________________________________________________
(0,5 pont)
______________________________________________________________________
(0,5 pont)
f) Milyen egyéb reformot tud a politikus személyéhez kötni, ami nem szerepel a szövegben? (1p)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
7. A feladat a keresztény vallással kapcsolatos. (E/5)
Válaszoljon a kérdésekre Pál apostol levélrészletei és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.)
„.Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a
törvényt betöltik. Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod; de ha a törvényt
áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett. Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a
pogányoké is? Bizony a pogányoké is.”
(Pál apostol levele a rómaiakhoz)
„Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a
bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nékünk mindent a mi
tápláltatásunkra. Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves
adakozók, közlők.
(Pál apostol első levele Timótheushoz)
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a) Fogalmazza meg, mit értünk „páli fordulat” fogalmán!
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
b) Nevezzen meg a források és ismeretei alapján két okot, amelyek segítették a kereszténység
elterjedését!
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
c) Mikor (év), melyik római császár biztosította a keresztények szabad vallásgyakorlatát?
Dátum: ______________________________________;
Császár: ______________________________________;
8. A feladat az ókori görög tudomány történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Egészítse ki az alábbi szöveget a megadott fogalmakkal, nevekkel! Írja a táblázatba a számozott,
kipontozott helyre illő fogalom, név betűjelét! Két szó felesleges! (Elemenként 0,5 pont.)
A Kr. e. VI. században, Milétoszból kiinduló új, tudományos gondolkodás elszakadt az istenek
cselekedeteinek taglalásától, a (1) _____ -tól. Szaktudományok ekkor még nem léteztek, a természet és a
társadalom jelenségeinek tudományos vizsgálatát a „bölcsesség szeretetének”, (2) _____ -nak nevezték.
A demokrácia korában kialakult az első hivatásos értelmiségi réteg, akik fizetség ellenében készítették
fel tanítványaikat a szónoklásra. A (3) _____ -k nem adtak egységes világképet, hiszen céljuk a vita útján
való meggyőzés volt, ezért azt hangoztatták, hogy minden relatív. Az értékek is emberi megállapodás
eredményei. Velük szemben foglalt állást (4) _____, aki szerint léteznek örök érvényű értékek, az ember
feladat ezek megismerése. Leghíresebb tanítványa, (5) _____ továbbfejlesztette ezt az elgondolást, és azt
tanította, hogy a világban létező összes dolog nem egyéb, mint az örök és változatlan ideák árnyképe.
Athénben iskolát alapított egy ligetben, mely évszázadokon át működött, és nevéből származik az (6)
_____ kifejezés. Az ő tanítványa, egyben Nagy Sándor nevelője volt (7) _____, akit a későbbi
szaktudományk alapítójának tartunk. Munkássága nyomán alakult ki a gondolkodás folyamatát
vizsgáló tudomány, a (8) _____ is.
1

2

3

4

5

6

7

8

a) Platón b) logika c) dialektika d) Arisztotelész e) Hérakleitosz
f) szofista g) filozófia h)mitológia i) Szókratész j) akadémia
9. Az alábbi kérdés a Római Birodalom történelmével kapcsolatos. (E/3)
Állapítsa meg, kire vonatkoznak a római történetíróktól származó idézetek! Írja a megfelelő
nevet a kipontozott helyekre! (Elemenként 0,5 pont.)
„… kijelentette, hogy aki engedelmeskedik, annak jó dolga lesz, de ellenségei közül senkit sem fog
kímélni. Így szólván, felolvasta körülbelül 400 senatornak és 1600 lovagnak a névsorát, kiket halálra
szánt, ő az első, aki a halálraítéltek névsorát nyilvánosságra hozta, aki díjat tűzött ki azok számára, kik
ezeket megölik…” (Appianosz)
a) _______________________________________________
„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. Végül őt is, harcostársait is bekerítették,
és megölték. […] Az élve elfogottakat Crassus a Capuából Rómába vezető út teljes hosszában keresztre
feszíttette.” (Appianosz)
b) _______________________________________________
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„Ezeket mondotta a császár latin nyelven, egy másik pedig tolmácsolta, majd a császár a zsinat
elnökeinek adta át a szót. Ekkor az egyik párt vádakkal halmozta el a másikat, azok pedig védekeztek
és viszont gyalázkodtak. […] a császár türelmesen hallgatta valamennyiüket, és feszült figyelemmel
fogadta az előadott érveket […] Kegyesen tárgyalt mindegyikükkel és görögül beszélt, mert ezt a
nyelvet is ismerte.” (Eusebios a niceai zsinatról)
c) _______________________________________________
„Caius /Gaius/ könnyűszerrel az állam első embere lehetett volna, de vagy a fivére halálának a
megtorlása, vagy a királyi hatalomhoz vezető út előkészítése okából, ő is, fivérének példájára
néptribunusként lépett fel. Céljai sokkal becsvágyóbbak és merészebbek voltak. Polgárjogot akart adni
Itália valamennyi lakójának, kiterjesztve egészen az Alpokig, földet osztott, megtiltotta, hogy bárki
ötszáz iugerumnál többet béreljen, ahogyan korábban a Lex Licinia rendelkezett.” (Velleius Paterculus)
d) _______________________________________________
„Ugyanebben az időben felhozatta a sírboltból és megszemlélte Nagy Sándor koporsóját és holttestét,
majd aranykoszorút helyezve fejére, virággal borította el, úgy rótta le kegyeletét iránta; […] Egyiptomot
római provinciává alakítva még termékenyebbé, Róma gabonaellátására még alkalmasabbá akarta
tenni […]. Hogy actiumi győzelmének emlékét az utókor számára még fényesebbé tegye, Actium mellett
megalapította Nicopolis városát…” (Suetonius)
e) _______________________________________________
„Innen visszatért Rómába, majd átkelt Macedóniába, és ott Pompeius fölött, akit majd négy hónapon át
hatalmas sáncrendszerekkel körülzárt, a pharsalusi csatában végleges győzelmet aratott, aztán
Alexandriáig üldözte a menekülőt. […] A győzelem kivívása után Egyiptom királyságát Cleopatrának és
öccsének adta át; nem merte provinciává tenni, nehogy egyszer egy forróbb fejű helytartó kezén
forrongások tűzfészkévé válhasson.” (Suetonius)
f) _______________________________________________
10. A feladat Augustus politikai rendszerével kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a források és ismeretei alapján a kérdésekre! (Az egyes kérdések a szöveg aláhúzott és
betűkkel jelölt részeire vonatkoznak.)
„[…] Mérlegelve a dolgot, hogy egyrészt magánemberként most már nemigen élhet biztonságban,
másrészt nem bízhatja az államot könnyelműen több ember gondjára (a), megmaradt az
elhatározásnál, hogy megtartja a hatalmat […] mindenáron ara törekedve, hogy a dolgok új rendje (b)
miatt senki se elégedetlenkedjék.” (Suetonius)
„A fölöslegesen felduzzasztott szenátusból hitvány és rendetlen csődület lett. Augustus kétszeri
megrostálással visszaadta régi keretét. […] A szenátorokat is csak egyenként, motozás után bocsátották
elébe (c). Egyeseket rábírt, hogy önként mondjanak le tisztségükről, s ha ezt megtették, továbbra is
megengedte, hogy díszruhájukat viseljék, színházban és nyilvános lakomákon a szenátorokat megillető
díszhelyen üljenek.” (Suetonius)
a) Nevezze meg, milyen római államformára utal az aláhúzott szövegrész! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Hogyan hívták latinul az új kormányzati rendszert, amelyre az aláhúzott szövegrész utal? (0,5
p)
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Milyen ismert történelmi előzmény tette indokolttá az intézkedés meghozatalát? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Melyik ütközet következtében jutott egyeduralomra Octavianus? (Elemenként 0,5 pont.)
Év: __________________________________
Helyszín: __________________________________
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11. A feladat az ókori Róma történelmével kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre!
„Caesar közeledett hozzájuk, majd kibékítette őket egymással. Meg volt ugyanis győződve arról, hogy
nélkülük sohasem juthatna befolyáshoz, ugyanakkor afelől sem volt kétsége, hogyha amazok
összefognának, nála erősebbek lennének. […] Crassus […] szilárdan hitte, hogy Caesar magasra fog
emelkedni, […] így […] kötöttek hárman barátságot és azt esküvel is megpecsételték.” (Cassius Dio)
a) Nevezze meg latin eredetű kifejezéssel a forrásban említett szövetséget! (0,5 pont)
A szövetség neve: ________________________________________________________________
b) Melyik évszázadban történt a fenti esemény? (0,5 pont)
Évszázad: ________________________________________________________________
c) Nevezze meg, ki volt a szövetség harmadik tagja! (1 pont)
Név: ________________________________________________________________
d) Mi volt a forrásban leírtak idején Róma államformája? (0,5 pont)
Államforma: ________________________________________________________________
e) Hogyan vesztette életét Julius Caesar? (0,5 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________
12. A feladat a zsidó egyistenhitre vonatkozik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)
A) „A Deuteronomium [Mózes ötödik könyve] Jahve-elképzelése is új vonásokat mutat. Még mindig
nem ő az egyedüli isten, de fölötte áll a többieknek. […] A többi istenek is reális létezők tehát, de
Jahvéhoz képest alacsonyabb rendű lények, vagy éppenséggel démonok, gonosz szellemek: végső soron
nem is igazi istenek.”
B) „Az i. e. IV. évezred végén beköltözött, sémi nyelvet beszélő kánaáni lakosság hite szerint a földet
isteni lények, az Élek (többes száma: Elohim) népesítik be…”
C) „[...] Jahve a déli törzsek viharistene, kiszorította a többi törzs isteneit, a törzsszövetség egységét
jelképező egyetlen istenné lett. […] Jahve ezek szerint nem a világmindenség egyetlen istene, hanem
csupán az izraeli törzsek szövetségének védője, akinek létezése s e törzsek részéről való tisztelete
korántsem zárja ki más törzsek és törzsszövetségek által tisztelt istenek, elohimok vele azonos rangú
realitását.”
D) „Az ún. második Ézsajás […] beszédei mondják ki először a monoteizmus tanításait a maguk teljes
következetességében. Jahve az, aki a világmindenséget teremtette, ő alkotta a sötétséget csakúgy, mint
a világosságot, a rosszat nem kevésbé, mint a jót, s őrajta kívül minden más isten csupán fából faragott
bálvány, élettelen és tehetetlen anyag. Jahve az egyetlen, aki ismeri és híveivel közli a jövendőt, ő az, aki
nem is annyira megbüntette, mint inkább szenvedésekkel próbára tette és megtisztította népét.” (Hahn
István történész)
a) Mi a zsidó vallás fő forrása? ________________________________________________________________
b) A fenti idézetek közül melyikben található a monoteizmus meghatározása? Írja az idézet
betűjelét a vonalra! ________________________________________________________________
c) Hol épült fel a zsidó vallás temploma? A város neve: __________________________________________
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d) Állapítsa meg a fenti idézetek helyes sorrendjét a bennük felidézett vallástörténeti
állomások időrendje szerint! A helyes sorrendet az idézetek betűjelei segítségével írja be a táblázatba,
kezdje a legkorábbival!

13. A feladat a görög hitvilághoz kapcsolódik. (E/3)
Azonosítsa a képeken látható isteneket! Írja be a képek betűjelét a táblázatba a megfelelő isten
neve mellé! (Két isten képét nem adtuk meg.) (Elemenként 0,5 pont.)
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Zeusz, az istenek királya, az ég istene
Héraklész, istenné váló mitikus hős, Zeusz fia
Dionüszosz, a bor és a mámor istene
Aphrodité, a szerelem istennője
Poszeidón, a tengerek istene
Apollón, a költészet istene
Pallasz Athéné, a bölcsesség és a mesterségek istennője
Héphaisztosz, a kovácsmesterség istene
14. A feladat Athén történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Rendelje az athéni történelem négy jeles alakjához a hozzájuk köthető forrást, illetve az időben
hozzájuk legközelebb álló eseményt! Írja be a források betűjelét és események sorszámát a
táblázat megfelelő helyére! A politikusok neve időrendben szerepel. (Elemenként 0,5 pont.)
Források:
A) „Az állam ügyeit mértéktartóan vezette, és inkább alkotmányosan, mint türannosz módjára; mert
egyébként is emberszerető és szelíd volt. A vétkesek irányában is megbocsátó, de ezen túlmenően az
ínséges helyzetben lévőknek pénzt is adott kölcsön munkájukhoz, hogy a földművelésből meg tudjanak
élni. Egyúttal azt is elérte, hogy a bevételek nagyobbak lettek, mert a föld meg volt művelve és a
termények tizedrészét beszedette.” (Arisztotelész)
B) „Minden egyes ember fogott egy cserépdarabot, és ráírta, hogy kit akar eltávolítani a polgárok közül,
majd odavitte az agora egy bizonyos helyére, amely korláttal volt körülkerítve. Az arkhónok ebben
először a cserepek mennyiségét számlálták össze; ha ugyanis hatezernél kevesebben voltak a szavazók,
a cserépszavazás érvénytelennek számított. Azután külön rakták mindegyik nevet, és azt, akit a
legtöbben írtak fel, tíz évre kiutasították, de úgy, hogy az illető megmaradt javai élvezetében.”
(Plutarkhosz)
C) „Az összes vezető tisztséget, ahogy addig is volt, a jómódúaknak kívánta fenntartani, az államügyek
egyéb intézését azonban, amelyben a nép addig nem vett részt, közössé tette. Bevezette a polgárok
vagyonbecslését. Az első csoportba sorolta azokat, akiknek ötszáz mérőjük terem, s ezeket
ötszázmérősöknek nevezte. Másodiknak azokat jelölte ki, akik lovat tudtak tartani, vagy legalább
háromszáz mérőt termelnek. Ezeket lovagoknak nevezték. Ökörfogatosoknak nevezték a harmadik
csoporthoz tartozókat, akik összesen kétszáz mérőt termeltek. Valamennyi többi polgárt
napszámosnak nevezte el, és semmilyen tisztséget nem bízott rájuk, csupán a népgyűlés és az ítélkezés
útján vettek részt az államügyekben.”(Plutarkhosz)
D) „Ezért folyamodott az állami juttatások rendszeréhez. Így aztán a színházi pénzekkel, a törvényszéki
napidíjakkal s a más címen kifizetett összegekkel megnyerte magának a népet, és felhasználta az
Areioszpagosz tanácsa ellen, melynek ő maga nem volt tagja, letörte a tanács hatalmát, s megfosztotta a
legfőbb ügyekben addig gyakorolt bírósági jogkörétől.” (Plutarkhosz)
Események:
1. Perzsia elfoglalja Egyiptomot
2. a királyok elűzése Rómában
3. a zsidók babiloni fogságba hurcolása
4. a peloponnészoszi háború
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Politikus

Forrás

Esemény

Szolón
Peiszisztratosz
Kleiszthenész
Periklész
15. A feladat az ókori görög történelemhez kapcsolódik. (E/3)
a) Írja be a spártai állam szerkezetét bemutató ábra számmal ellátott részei mellé a pontozott
vonalra a felsorolt kifejezések közül a megfelelő betűjelét! (Elemenként 0,5 pont.)

A) arkhónok
C) idegenek (metoikoszok) és családjuk
E) a 30 év felettiek közül
G) esküdtbíróság (hélaia)

B) leigázott őslakók (helóták) és családjuk
D) vének tanácsa (gerúszia)
F) felügyelők (ephoroszok)
H) a 20 és 30 év közöttiek közül
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b) Nevezze meg, melyik szám jelöli Spártát és melyik Athént! (Elemenként 0,5 pont.)

Spárta: _________

Athén: _________

16. A feladat az ókori görög történelemhez kapcsolódik. (E/5)
A források fontos hadieseményekről szóló beszámolók részleteit tartalmazzák. Válaszoljon a
forrásszemelvényekhez kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.)
A) „A perzsa csapatvezérek ostorral verték hátul a katonákat, s mindig előre tuszkolták. Sokan a
tengerbe estek közülük, s így pusztultak el, de még többet gázoltak le övéik elevenen. Mert a görögök
belátván, hogy ők a halálnál egyebet nem várhatnak, miután az ellenség megkerülte a hegyet: féktelen
dühükben a lehető legnagyobb erőfeszítéssel küzdöttek a barbárok ellen. Minthogy e napon a
legtöbbnek már csak törött lándzsája volt, karddal kaszabolták a perzsákat.”
(Hérodotosz)
a) A csata helyszíne: ____________________________________
b) A csata időpontja (évszám): ____________________________________
c) A görög hadvezér neve: ____________________________________
B) „Mert mi a hajózásban való jártasságunk folytán mégis csak jobban értünk a szárazföldi
hadviseléshez, mint ők szárazföldön szerzett tapasztalataik birtokában a tengerészethez; azt pedig
nem egykönnyen fogják pótolni, hogy a tengeren kellő ismeretekre tegyenek szert. Hiszen, bár rögtön a
perzsa háborúk után rávetettétek magatokat, még ti sem vagytok teljesen kiképezve benne. Hát akkor
földművelő és nem tengerjáró emberek hogyan vihetnének véghez valami érdemleges dolgot?”
(Thuküdidész)
d) A háború kezdete (évszám): ____________________________________
e) A háború vége (évszám): ____________________________________
f) Athén vezetője a háború kezdetekor: ____________________________________
g) Athén ellenfele a háborúban: ____________________________________
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C) „A harcrend közepén, ahol maguk a perzsák és szkíták voltak felállítva, a barbárok győztek; át is
törtek és a [görögöket] a szárazföld felé kezdték szorítani, de a két szárnyon az athéniak és a plataiaiak
kerekedtek felül. Az athéniak, amint győzelmüket látták, a megfutamodó barbárokat hagyták futni,
viszont a két szárnyat egyesítve, a középen áttört [erők] ellen fordultak, s itt is győztek. A menekülő
perzsákat kaszabolva, egészen a tengerig üldözték, itt tüzet keltettek, és megtámadták a hajókat.”
(Hérodotosz)
h) A csata helyszíne: ____________________________________
i) A csata időpontja (évszám): ____________________________________
j) A görög hadvezér neve: ____________________________________
17. A feladat az ókori Róma történelméhez kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!
Források:
A) „Az átkelés az Alpokon súlyos megpróbáltatás volt […] számára. Amikor elindult Hispaniából,
állítólag 90 ezer gyalogosa, 12 ezer lovasa és 37 harci elefántja volt. […] Forrásaink azt állítják, hogy a
90 ezer gyalogosból csak 20 ezer, a 12 ezer lovasból meg mindössze a fele maradt életben, a harci
elefántok száma is 37-ről 7-re apadt. […] De mindezzel nem sokat törődött. […] Kezébe került csaknem
az egész »Alpokon inneni Gallia«, […] a Pó termékeny síksága.” (Szabó Árpád, ókortudós)
B) „Ekkor már mindenki fejveszetten próbálta menteni az életét. Hétezer ember menekült a kisebb
táborba, tízezer a nagyba, mintegy kétezer magába Cannae falujába. A hagyomány szerint 45 500
gyalogos és 2 700 lovas lelte halálát; köztük a két consuli questor, továbbá huszonkilenc katonai
tribunus, jó néhány volt consul, praetor és aedilis.” (Titus Livius, római történetíró)
a) Nevezze meg, kiről szól az A) forrásrészlet és a személy melyik ókori állam hadvezére volt!
(Elemenként 0,5 pont.)
Név: ____________________________________
Ókori állam: ____________________________________
b) Jelölje „X” jellel a térképvázlat megfelelő négyzetében, hol zajlott a B) forrásban olvasható
ütközet! (1 pont)
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c) Írja le, mettől meddig tartott az a háború, melynek része volt a fenti ütközet! (Elemenként 0,5
pont.)
A háború kezdete (év): ____________________________________
A háború vége (év): ____________________________________
d) Karikázza be annak a meghatározásnak a betűjelét, amely a B) forrásban kiemelt consul
szóra vonatkozik! (1 pont)
A) Feladata a vagyonbecslés és a feddhetetlenség ellenőrzése volt.
B) Feladata a piaci felügyelet, a városi rend fenntartása, a templomok gondozása volt.
C) Feladata háború esetén a hadsereg vezetése volt.
D) Feladata a nép (plebs) érdekeinek védelme volt.
E) Feladata az igazságszolgáltatás irányítása volt.
F) Feladata volt végveszély esetén intézkedni, megbízatása hat hónapig tartott.
18. A feladat a Kr. u. IV–VI. századi népvándorláshoz kapcsolódik. (E/4)
Rendelje a népvándorlás népcsoportjaihoz a térképen jelölt végső megtelepedési területüket,
valamint a megfelelő meghatározást! Írja a sorszámokat és betűjeleket a táblázat megfelelő
mezőjébe! Egy-egy sorszám, illetve betűjel kimarad! (Elemenként 0,5 pont.)

A) A hunok elől menekülve, római szövetségesként először Galliában telepedtek le, majd onnan a
frankok nyomására költöztek délebbre.
B) Róma kifosztása és a vele járó pusztítás tette nevüket rettegetté, és a mai napig ismertté.
C) Az avarok elől költöztek végső megtelepedési területükre, ez az esemény zárta a nagy
népvándorlást.
D) A Nyugat-római Birodalom bukása után Odoaker legyőzésével alapítottak államot, legjelentősebb
uralkodójuk a székhelyét Ravennában berendező Theodorik volt.
E) Az V. század végén csatlakoztak a kereszténységhez, ám akkor a római egyházhoz, így annak
támogatásával a legjelentősebb germán államot alapították meg.
Nép
a) keleti gótok (osztrogótok)
b) nyugati gótok (vizigótok)
c) frankok
d) vandálok

Terület sorszáma

Meghatározás betűjele
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19. A feladat az ókori görög valláshoz kapcsolódik. (E/3)
Melyik olümposzi istenről szólnak az alábbi szövegek? Válassza ki a felsorolásból és írja a megfelelő
isten nevét a kipontozott helyre! (Elemenként 0,5 pont.)
Olümposzi istenek: Aphrodité, Apollón, Árész, Artemisz, Démétér, Dionüszosz, Héphaisztosz,
Héra, Hermész, Pallasz Athéné, Poszeidón, Zeusz
a)

„Büszke […], a nagy istent zengem e dalban,
föld rendítőjét meg a meddő tengeri árét,
őt, akié az egész tenger, s Helikón, s a nagy Aigai.
Földrázó, kettős tisztet kaptál te az égtől,
hogy lovakat szelidíts és hogy megmentsd a hajókat.
Üdvözlégy, boldog, földtartó, kékhaju isten,
légy a hajósoknak jószívű megsegítője.”
(Homéroszi himnusz)
____________________________________

b)

„[…], a dicső istennőt, kezdem énekelni,
a bagolyszeműt, kinél bőségben van a meggondolt tanács
és meglágyíthatatlan a szíve, a tiszteletre méltó szüzet,
a városvédőt, az erőset, Tritogeneiát, aki magának a
meggondoltságot adó […] felséges fejéből született,
és mindjárt vele volt harci fegyverzete, aranyból, ragyogva;
megdöbbenve nézték a halhatatlan istenek.”
(Homéroszi himnusz)
____________________________________

c)

„Rajta, no, próbáljátok meg, lássátok is együtt,
egy nagy aranyláncot függesszetek itt le az égről,
istenek, istennők, s mind csimpaszkodjatok abba:
s még így sem fogjátok tudni lehúzni a földre
[…] legfőbb hadurat bármily hosszan huzakodtok:
míg azután, ha magam vágynálak húzni magasba,
fölhúználak a földdel is én, tengerrel is együtt:
és az Olümposz csúcsa köré kötném ama láncot,
és az egész mindenség fönt csünghetne a légben.
Ennyire több vagyok én istennél s emberi népnél.”
(Homérosz: Iliász)
____________________________________

d)

„mert fiu jött a világra, ravasz, nyájasszavu csalfa;
nyájhajtó tolvaj, rabló, álmok vezetője,
éjszaka is figyelő, kapukon beleső, ki csodákat
volt hivatott hamarost cselekedni az égilakók közt.
Hajnalban született, délben pengette a lantot
s este, a hó negyedik napján, amikor született, a
[…] barmait elhajtotta.”
(Homéroszi himnusz)
____________________________________

e)

„Messzelövő és ezüstíjjas, aranyoshajú […]
szentélyétől a szót így küldötte nekünk.
Hallgassátok […], s Püthóból ti vigyétek
isteni jóslatigém és teljes szavaim!”
(Diodórosz: Történeti könyvtár)

____________________________________

Egyetemes történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – Emelt szint – 15

f)

„[…] Zephürosz nedves szele vitte
hullámos , zúgó vizén át Küprosz szigetére
lágy habokon. S az aranyszalagos Hórák befogadták
örvendezve, felöltöztették égi ruhába,
szépenfont koszorút, aranyéket téve fejére,
átfúrt cimpájába pedig viruló függőket
rézből s drága aranyból, gyengédívű nyakára
s hószinü mellére aranyló láncokat adtak,”
(Homéroszi himnusz)
____________________________________

20. A feladat a kereszténység ókori történetéhez kapcsolódik. (E/2)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!
a) A következő forrásrészletek a kereszténység történetének alapvető dokumentumai. Tegye
kiadásuk kronológiai sorrendjébe a szövegeket! Írja a források betűjelét a kipontozott vonalakra,
kezdje a legkorábbi forrással! (A helyes sorrend: 1 pont.)
1.: _______; 2.: _______; 3.: _______; 4.: _______;
A) „Elsősorban azt rendeltük el, amiben az istenségnek járó tisztelet megnyilatkozik, hogy ti. a
keresztényeknek is, és mindenkinek megengedjük, hogy szabadon azt a vallást kövessék, amelyiket
akarják” (Császári rendelet)
B) „A következő napon császári rendeletet függesztettek ki, amely szerint a keresztény hitet valló
emberek elvesztik minden polgári jogukat és tisztségüket. Kínzásoknak kell őket alávetni, bármilyen
rendűek és állásúak is az illetők. Ellenük mindenféle törvényszéki eljárásnak helye van, ők viszont nem
fordulhatnak bírósághoz sem önkényeskedés, sem házasságtörés, sem rablás esetében.” (Egy ókori író
művéből)
C) „Megparancsoljuk, hogy mindazon népek, amelyek a mi kegyelmes kormányzatunk alatt állnak,
abban a vallásban éljenek, amelyet a hagyomány szerint Szent Péter apostol adott át Róma népének, s
amely azóta is töretlenül él napjainkig.”(Császári rendelet)
D) „Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és
láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, […]
Hiszek a Szentlélekben.” (Hitvallás)
b) Mikor adták ki az A) jelű forrásban idézett rendeletet? (0,5 pont)
__________________________________________
c) Hol ülésezett a D) jelű forrásban idézett hitvallást először megszövegező zsinat? (0,5 pont)
__________________________________________
21. A feladat a zsidó valláshoz kapcsolódik. (E/4)
Melyik személyhez köthetők a bibliai idézetek? Válassza ki a felsorolásból! Írja a megfelelő
személy nevét az idézetek alá! Egy név kimarad. (Elemenként 1 pont.)
Személyek: Ádám, Dávid, Mózes, Noé, Salamon
a) „Izraelnek összes törzse elment […] Hebronba, és azt mondták: »Nézd, csontod és húsod vagyunk.
Már tegnap és tegnapelőtt is, amikor még Saul volt a királyunk, te voltál, aki vezetted Izrael hadjáratait.
S az Úr is azt mondta neked: Legeltesd népemet, Izraelt, és légy Izrael fejedelme. « […] Aztán fölkenték
[…] Izrael királyává.”
__________________________________________
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b) „Jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj itt. Átadom neked a kőtáblákat a törvénnyel és a parancsokkal,
amelyeket oktatásukra írtam.”
__________________________________________
c) „Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek és minden élőlénnyel,
amely veletek van, minden nemzedékkel, örökre: szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a
szövetségnek, melyet én a világgal kötök.”
__________________________________________
d) „A király elrendelte, hogy hatalmas köveket fejtsenek, pompás köveket, hogy faragott kockakövekből
vessenek alapot a háznak. […] gondoskodtak az építkezésről, s előkészítették a fát meg a köveket a
templom építéséhez.”
__________________________________________
22. A feladat az athéni demokráciához kapcsolódik. (E/4)
Támassza alá, illetve cáfolja meg Periklész két idézett állítását az ábra segítségével! (A cáfolatok
során vegye figyelembe a demokrácia mai felfogását is!) (Elemenként 1 pont.)

Az athéni demokrácia működése
„A neve pedig, mivel nem kevesekre, hanem a többségre támaszkodik: demokrácia. Törvényeink szerint
a személyes ügyeket tekintve, mindenki egyenjogú, de ami a megbecsülést illeti, hogy a közösség előtt
kinek miben van jó híre, itt nem a társadalmi helyzet, hanem a kiválóság ér többet, és ha valaki
olyasmire képes, ami a város javára van, szegény sorsa és így jelentéktelen társadalmi rangja nem áll
útjában.” (Periklész beszéde, Kr. e. 431; Thuküdidész: A peloponnészoszi háború)
Az 1. sorban aláhúzott állítás:
a) Alátámasztás:
______________________________________________________________________________________________________________________
b) Cáfolat:
______________________________________________________________________________________________________________________
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A 3–5. sorban aláhúzott állítás:
c) Alátámasztás:
______________________________________________________________________________________________________________________
d) Cáfolat:
______________________________________________________________________________________________________________________
23. A feladat az ókori Kelet civilizációihoz kapcsolódik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)
Melyik ókori keleti civilizáció kulturális örökségéhez tartoznak a források? Írja a térképen
látható civilizációk helyszínének sorszáma közül a megfelelőt a forrásokhoz a pontozott vonalra! Három
sorszám kimarad.

Az ókori keleti civilizációk térképe
a) „A konfuciánusok nem a jelent tekintik vezérükül, hanem a múltat tanulmányozzák, hogy ezzel
lejárassák a mai időket, és a nép közt kétséget és nyugtalanságot keltsenek […] javaslom ezért, hogy a
levéltárososok Csin évkönyveinek kivételével égessék el az összes krónikákat.” (Li Sze)
_____________
b) „Sarrukin vagyok, erős király, Agade [Akkád] királya. […] Városom Azupiranu, mely a Purattu
[Eufrátesz] partján fekszik. Enitum, az anyám, fogant engem, megszült engem titokban, sásból való
kosárba helyezett, szurokkal zárta le fedelét. A folyóba vetett engem, mely nem lepett el, elsodort
engem a folyó, Akkihoz, a vízmerítőhöz vitt.” (Sarrukin legendája)
_____________
c) „A legünnepélyesebb bebalzsamozást a következőképp végzik: először az orrlukakon keresztül
görbe vassal kiveszik az agyat, egy részét így húzva ki, a többit pedig beöntött gyógyszerekkel; azután
egy éles aithiopiai kővel fölvágják a lágyékot, és kiveszik az összes beleket. […] Ezután nátronnal
bevonják és hetven napra elrejtik; tovább nem szabad bevonva hagyni.” (Hérodotosz)
_____________
d) „Brahma saját testrészeiből teremtette az egyes kasztokat. Fejéből a brahmanákat, kezéből a
ksatrijákat, derekából a vaisjákat, lábából a súdrákat. A világrend fenntartása érdekében azok számára,
akik fejéből, kezéből, derekából és lábából kerültek elő, külön-külön hivatást állapított meg.” (Manu
törvényei)
_____________
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Melyik ókori keleti civilizációra igazak az állítások? Írja a térképen látható civilizációk sorszáma
közül a megfelelőt a táblázatba! Egy helyre egy sorszám kerüljön.
Állítás

Civilizáció sorszáma

e) Tartósan kialakult a monoteizmus.
f) Egy vallásalapító a vágyakról való lemondásban látta a születési alapú
társadalomszerkezetből is fakadó szenvedés ellenszerét.
24. A feladat az ókori keleti írásokhoz kapcsolódik. (E/3)
Állapítsa meg a források és ismeretei segítségével, melyik írásrendszerhez köthetők a képek és
a leírások! Írja a képek és leírások betűjelét a táblázat megfelelő mezőjébe! Minden íráshoz egy
kép és egy leírás köthető, egy-egy kép és leírás pedig kimarad. (Elemenként 0,5 pont)

E) Eredetileg fogalomjelölő írás, melynek jegyei az írás fejlődése során nagymértékben
leegyszerűsödtek, és végül kialakult belőlük az első – kizárólag mássalhangzókat jelölő – tisztán
hangjelölő írás. Eredetileg agyagtáblákra, majd importált papiruszra is írták.
F) Eredetileg fogalomjelölő írás, melynek évezredeken át változatlan jegyei azonban mássalhangzók
leírására is alkalmasak voltak. Főleg kőbe vésték és papiruszra írták.
G) Eredetileg fogalomjelölő írás, melynek jegyei az írás fejlődése során nagymértékben
leegyszerűsödtek, és végül szinte kizárólag szótagok írására használták. Leginkább agyagtáblákra írták.
H) Eredetileg fogalomjelölő írás, melynek jegyei nagymértékben leegyszerűsödtek, ám azokat ma is
elsősorban szavak leírására használják. A II. század óta általában papírra írták és írják.
Mezopotámiai ékírás
A kép betűjele
A leírás betűjele

Egyiptomi hieroglifák

Kínai írás
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25. A feladat a római principátushoz kapcsolódik. (E/4)
A következő forrásrészletek Augustus önéletrajzából származnak. Válaszoljon a kérdésekre a
forrás és ismeretei segítségével!
„Atyám gyilkosainak istentelen tettét törvényes ítélettel megtoroltam: száműzettem, majd mikor
fegyverrel támadtak az állam ellen, nyílt csatában kétszer is legyőztem őket.”
a) Kit nevez a szöveg Augustus atyjának? (0,5 pont) ________________________________________________
„Körülbelül 500 000 római polgár tette le kezembe az esküt. Ezek közül szolgálati éveik leteltével
coloniákba [római jogú település] telepítettem […] több, mint 300 000-et. Földet utaltam ki számukra.”
b) Nevezze meg, kik az említett polgárok! (0,5 pont)
________________________________________________
„A pannóniai törzseket, amelyeket az én principátusom előtt a római nép hadserege sohasem közelített
meg, Tiberius Nero révén, aki akkor mostoha fiam és legatusom volt, legyőztem, a római nép hatalma
alá vetettem”
c) Milyen stratégiai célja volt Augustusnak az említett hadjárat során megszerzendő területtel?
(0,5 pont)
________________________________________________
„Törvényt hoztak, hogy személyem egyszer s mindenkorra szent és sérthetetlen legyen, és hogy életem
fogytáig megillessen a tribunusi hatalom.”
d) Milyen jog illette meg Augustust a forrásban említetten kívül a tribunusi tisztség viselésével?
(0,5 pont)
________________________________________________
„Önként fogadott hűséget egész Itália és engem jelölt ki annak a háborúnak vezéréül, amelyben Actium
mellett győztem.”
e) Ki volt az ellenfele az említett csatában? (0,5 pont) ________________________________________________
f) Mikor zajlott az ütközet? (évszám) (0,5 pont) ________________________________________________
„Ezután tekintély dolgában mindenkit felülmúltam, hatalmam viszont semmivel sem volt több, mint
hivatalbeli társaimnak”
g) Fogalmazza meg saját szavaival a principátus uralmi rendszerének lényegét! (1 pont)
________________________________________________________________________________________________
* 26. A feladat az ókori Róma principatus rendszeréhez kapcsolódik. (E/4)
Rendelje a táblázatban szereplő állításokhoz a megfelelő források sorszámát!
1. „[…] elsősorban a senatori testületet kell teljes mértékben és azonnal felülvizsgálnod és
megszűrnöd, mivel egyes nem alkalmas személyek a polgárháborúk során jutottak be a senatusba.
Akikben valami erény lakozik, azokat tartsd meg, a többieket pedig taszítsd ki. De nehogy egyes kiváló
embereket szegénységük miatt távolíts el, sőt az ilyeneknek add meg a rangjukhoz illő pénzösszeget.”
2. „Állandó hadsereget is kell szervezni a polgárokból, alattvalókból és szövetségesekből, mégpedig
minden egyes néptörzsből a szükség szerint, nagyobb vagy kisebb számban. Ezeknek zsoldot kell adni,
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és állandóan fegyverben kell állaniuk, szüntelenül gyakorolniuk a harc művészetét, meg kell tanulniuk
a legalkalmasabb helyen való táborvetést.”
3. „Ne gondold, hogy azt tanácsolom, zsarnokoskodj a nép és a senatus felett, és taszítsd őket
szolgaságba. […] Helyes és hasznos a te szempontodból és az állam számára az lesz, ha minden
szükséges dolgot a legkiválóbb férfiakkal megtanácskozol, anélkül azonban, hogy […] bárki
ellentmondhatna, vagy akaratoddal szembeszállhatna. A háborúkat is a ti megbeszélésetek alapján kell
folytatni, mindenki másnak pedig csupán a parancsot teljesítenie.”
4. „Amíg nem voltunk ily sokan és szomszédainktól nem különböztünk lényegesen, jó államrendben
éltünk, és szinte egész Itáliát meghódítottuk. Amióta azonban túljutottunk Itália határain, és
szárazföldeken, szigeteken áttörve a tengereket és földeket mind a mi nevünkkel és hatalmunkkal
töltöttük meg, azóta semmi jót nem tapasztaltunk.” (Augustus önéletrajza)
Állítások

Sorszám

A nagy kiterjedésű birodalom nem kormányozható a hagyományos módon a köztársasági
intézményekkel.
A köztársasági hivatalok névleg továbbra is léteznek, de politikai súlyuk csökken.
A senatus első embere a császár (princeps senatus), a testület politikai szerepe
formálissá válik.
A hatalom alapja a hadsereg, melynek legfőbb parancsnoka maga a császár.
27. A feladat az ókori keleti civilizációkkal kapcsolatos. (E/4)
Azonosítsa a térképen számmal jelölt ókori államokat (civilizációkat), és rendelje az alábbi
fogalmakat a térképen felismert államokhoz! (Elemenként 0,5 pont.)
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A) taoizmus
Sorszám

B) templomgazdaság

C) Ótestamentum

Az állam neve

D) brahmanizmus

A fogalom betűjele

1.
2.
3.
4.
28. A feladat az ókori kultúrával kapcsolatos. (E/4)
Döntse el a forrásrészlet felhasználásával az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Válaszát X jellel jelölje! (Elemenként 1 pont.)
„Nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba.”
„Minden folyik, és semmi sem áll.”
„A hideg meleg lesz, a meleg pedig hideg, a nedves száraz lesz, a száraz pedig nedves.”
„Mindenből egy lesz, és egyből minden.”
„Az egybefogottak egészek és nem egészek: összetartó és széttartó, összehangolt és összehangolatlan,
az összes egy és az egy összes.”
„Az embereknek rossz tanújuk a fülük és a szemük, ha barbár lelkük van.”
„A háború mindennek atyja, mindennek királya, és egyeseket isteneknek tüntetett fel, másokat
embereknek, egyeseket szolgákká tett, másokat szabadokká.”
(Hérakleitosz, görög filozófus)
Állítás

Igaz

Hamis

a) Hérakleitosz a megszakíthatatlan keletkezést és elmúlást hirdeti, amelynek
minden dolog alávetett.
b) Hérakleitosz minden történést az ellentmondások viszonyából vezet le.
c) Hérakleitosz szerint minden dolog mértéke az ember, aki céljai érdekében
háborút is kirobbanthat.
d) Az ellentétek egységének gondolatával Hérakleitosz számít az első materialista
(anyagelvű) gondolkodónak.
29. A feladat az ókori Róma történelmére vonatkozik. (E/4)
Válaszoljon az ábra és a forrás segítségével a kérdésekre!
„Amikor Brutus és Cassius veszte után már nem volt köztársasági haderő, Sextus Pompeiust Szicília
mellett leverték, és Lepidus kiforgatása, Antonius kényszerű halála után a Iulius-pártnak is csak Caesar
maradt vezérül, s lemondott triumviri címéről, mintha consulként járna el és a nép védelmére beérné a
tribunusi joggal, miután a katonaságot ajándékokkal, a népet gabonával, az egész államot a béke
édességével lekenyerezte, lassanként magasabbra tört: magához ragadta a senatus, a magistratusok, a
törvények jogkörét, s ennek senki sem szegült ellene, hiszen a legderekabbak a háborúkban vagy a
proskribálás során elhullottak, a többi előkelő pedig minél jobban hajlott a szolgaságra, annál nagyobb
gazdagsághoz és kitüntetésekhez juthatott, és az új helyzetből hasznot húzva inkább, és meglevőt,
semmint a régit és kockázatosat választotta.” (Tacitus)
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a) Nevezze meg az ábrán látható politikai berendezkedést! (1 pont)
________________________________________________________________________________________________
b) Soroljon fel három eszközt, mellyel Augustus elérte, hogy hatalma megszilárduljon! (3 pont)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
30. A feladat az ókori Mezopotámia gazdaságára vonatkozik. (E/3)
Válaszoljon kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

_________ évezred

____________ évszázad
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a) Írja a térképek alá a megfelelő időmeghatározást!
b) Melyik gazdasági ágazatok jelentették Mezopotámia fő bevételi forrását?
________________________________________________________________________________________________
c) Válassza ki aláhúzással, mely árucikkekből szorult Mezopotámia behozatalra!
nyersanyagok (kő, fém, fa)
gabona
késztermékek
d) Milyen gazdálkodási forma jellemezte Mezopotámiát?
________________________________________________________________________________________________
31. A feladat az ókori görög történelemhez kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)
a) Nevezze meg a forrásokhoz kapcsolódó csata helyszínét!
A) „Ez a Miltiadész volt tehát az athéniek egyik hadvezére. […] A hadrend közepén, ahol maguk a
perzsák […] voltak felállítva, a barbárok győztek, […] de a két szárnyon az athéniek és a plataiaiak
kerekedtek felül. […] A menekülő perzsákat kaszabolva egészen a tengerig üldözték […] és
megtámadták a hajókat.” (Hérodotosz)
Helyszín: ________________________________________________
B) „Az athéniek […] mikor látták, hogy Attikát felperzselték, és hallották, hogy Athéné szent helyét
feldúlták, borzasztóan kétségbeestek. […] Elhatározták tehát, hogy mindazok, akiket vezérségre
választottak (c), üljenek össze, és tanácskozzák meg, hol volna előnyös a tengeri csatát vállalni. […]
Themisztoklész […] azt tanácsolta, hogy […] a szorosban nagyon sokat nyernek ők, akik kevés gályával
küzdenek a sokszorta nagyobb hajóhad ellen.” (Diodórosz)
Helyszín: ________________________________________________
b) Nevezze meg, ki volt az első forrásban említett ellenséges sereg uralkodója!
Uralkodó neve: ________________________________________________
c) Nevezze meg idegen szóval a második forrásrészletben aláhúzott tisztséget!
Tisztség neve: ________________________________________________
d) Mikor, melyik évszázadban történtek a második forrásban említett események?
Évszázad: ________________________________________________
e) A forrásban említett ellenség legyőzése után Athén melyik korábbi szövetségesével
keveredett hosszú háborúba?
Állam neve: ________________________________________________
32. A feladat az ókori görög történelemhez kapcsolódik. (E/4)
Nevezze meg, mely történelmi személyekre vonatkoznak az alábbi forrásrészletek! (Elemenként 1 pont.)
a) „Midőn […] a belső viszály megszűnt, és a város politikai egysége megszilárdult, […] kezébe ragadta
az athéni és az athéniaktól függő ügyeket: az adóbérleteket, a hadsereget, a hajóhadat, a szigeteket, a
tengert. […] Hatalmát […] helyesen […] használta a közjó érdekében, és a népet meggyőzéssel és
felvilágosítással vezette, többnyire a nép kívánságának megfelelően. […] És itt nemcsak rövid ideig
tartó virágzásról volt szó. […] Nem kevesebb, mint tizenöt éven át megszakítás nélkül övé volt az
uralom, és minden évben újra vezérnek választották. […] A pestis áldozata lett nővére is, s vele együtt
elveszítette rokonait és legtöbb jó barátját.” (Plutarkhosz)
Személy neve: ________________________________________________
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b) „Amikor Gordion városát elfoglalta, megszemlélte azt a hírneves kocsit, amely somfaháncsból
készült kötélcsomóval volt megkötve, s amelyről az a – perzsák között hitelesnek vélt – hír járta, hogy
aki a köteléket megoldja, a végzet akaratából a lakott világ ura lesz. A legtöbben úgy beszélik el a
dolgot, hogy a [gordiuszi] csomó két vége el volt rejtve, és sokszoros hurokkal voltak egymásba
csomózva. […] Nem tudta kibontani a csomót, erre kardjával szelte ketté, ekkor előkerültek a
széthasított csomó végei.”(Plutarkhosz)
Személy neve: ________________________________________________
c) „Bevezette a polgárok vagyonbecslését. Az első csoportba sorolta azokat, akiknek szilárd termékből
[gabona] és cseppfolyósból [olaj és bor] összesen 500 mérőjük terem, s ezeket 500 mérősöknek
nevezte. Másodiknak azokat jelölte ki, akik lovat tudtak tartani, vagy legalább 300 mérőt termelnek.
Ezeket lovasoknak nevezték. Ökörfogatosoknak nevezték a harmadik vagyoni csoporthoz tartozókat,
akik a kétféle termékből összesen 200 mérőt termeltek. Valamennyi többi polgárt napszámosnak
nevezte el, és semmilyen tisztséget nem bízott rájuk, csupán a népgyűlés és az ítélkezés útján vettek
részt az államügyekben.” (Plutarkhosz)
Személy neve: ________________________________________________
d) Nevezze meg görög szakkifejezéssel az első forrásrészletben aláhúzott fogalmat!
Fogalom: ________________________________________________
33. A feladat a zsidó vallással kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre ismeretei és a források segítségével!
„3. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem!
4. Ne csinálj magadnak faragott képet […]
7. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül,
aki az ő nevét hiába felveszi.
8. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.
12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened
ad tenéked!
13. Ne ölj!
16. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
17. Ne kívánd a te felebarátodnak házát! Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját,
se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé!”
(Részletek a Tóra II. könyvének 20. részéből)
a) Melyik, a Bibliából ismert alapvető előírások részei a fenti pontok? Húzza alá a jó megoldást! (1 pont)
1) tízparancsolat
2) hegyibeszéd
3) eredendő bűn
b) Ki az a zsidó történelmi személyiség, akihez hagyományosan köthetőek a fenti idézetek? (1 pont)
________________________________________________________________________________________________
c) Nevezze meg, mely későbbi vallások merítettek a zsidó hitvilágból! (Elemenként 0,5 pont.)
1) ________________________________________________
2) ________________________________________________
34. A feladat Augustus principátusával kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!
„[…] én egy olyan tisztséget sem fogadtam el, amelyet őseink szokása ellenére ruháztak rám. Azt,
aminek végrehajtására a senatus megkért, tribunusi felhatalmazásom birtokában hajtottam végre.
Ebben a hatáskörben magam kértem öt ízben a senatustól hivatali társat, és meg is kaptam.” (Augustus
önéletrajza)
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„Útját nem állta senki sem, mert a nyakasabbak elhullottak a harcmezőn vagy a halálos ítéletek
következtében, a nemesség többi tagja pedig minél jobban hajlott a szolgaságra, annál jobban
gyarapodott vagyonban és méltóságban […]. Az állam tehát nagy változáson esett át, s nyoma sem
maradt a régi, érintetlen közéleti szellemnek: feladva az egyenlőséget, minden ember a princeps
parancsait leste […].” (Tacitus: Annales)
a) Fogalmazza meg a két forrás segítségével azt az alapvető kettősséget, amely a principátus
rendszerét jellemezte! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Mikor és hol került sor arra a döntő jelentőségű csatára, amely után Augustus versenytárs
nélkül maradt a politikai életben? (Elemenként 0,5 pont.)
Évszám: ___________ A város, amelynek közelében lezajlott a csata: ________________________________
c) Milyen különleges jogok illették meg Augustust az első forrásban szereplő tisztség
birtokosaként? Említsen meg kettőt! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Említsen meg egy, a forrásokban nem szereplő tisztséget, amelyet Augustus uralma során
viselt! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
35. A feladat az ókori Athén és Spárta történelmével kapcsolatos. (E/4)
Válassza ki a megadott fogalmak közül, melyek illenek a betűkkel jelzett helyekre! Írja válaszait
a pontozott vonalakra! Egy fogalom két helyre is illik, négy fogalom nem illik sehova. (Elemenként 0,5
pont.)

A két polisz társadalmát és államszervezetét bemutató ábrák (következő oldal!)
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Fogalmak:
cserépszavazás, népgyűlés, consulok, sztratégosz, két király, harcosok, vének tanácsa, colonusok,
rabszolgák, esküdtbíróság, patríciusok
a) _________________________________________
b) _________________________________________
c) _________________________________________
d) _________________________________________
e) _________________________________________
f) _________________________________________
g) _________________________________________
h) _________________________________________
36. A feladat az ókori athéni demokrácia kialakulásának folyamatával kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!
A) Nevezze meg azokat az athéni politikusokat, akik az idézett forrásokban szereplő
intézkedéseket hozták! (Elemenként 1 pont.)
a) „Az első osztályba azokat sorolta, akiknek évi termése száraz vagy cseppfolyós terményben ötszáz
mérő, ezeket nevezte ötszáz mérősöknek. A második osztályba azok kerültek, akik lovat tartanak és
termésük háromszáz mérő, ezeket hívta lovagoknak. Ökörfogatúaknak nevezte azokat akiknek kétszáz
mérő a termésük; ezek kerültek a harmadik osztályba. Minden többi polgárt napszámosnak neveztek.”
(Plutarkhosz)
A politikus neve: _________________________________________
b) „Minden egyes ember fogott egy cserépdarabot, és ráírta, hogy kit akar eltávolítani a polgárok közül,
majd odavitte az agora [a népgyűlések helyszínéül is szolgáló piactér] egy bizonyos helyére, amely
korláttal volt körülkerítve.”(Plutarkhosz)
A politikus neve: _________________________________________

Egyetemes történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – Emelt szint – 27

B) Döntse el, melyik forrásban bemutatott intézkedésre igaz az állítás! Tegyen X jelet a megfelelő
oszlopba! Egy sorban csak egy X jel szerepelhet. (Elemenként 0,5 pont.)
Állítás

a) forrásban
bemutatott intézkedés

b) forrásban
bemutatott intézkedés

egyik sem

c) Célja a türannisz kialakulásának
megakadályozása volt.
d) Területi alapú közigazgatást
alakított ki.
e) Növelte a népgyűlés szerepét a
politikai életben.
f) Elősegítette, hogy a politikai
tisztségek betöltése ne származási
alapon történjék.
37. A feladat az ókori Kelet vallásaival kapcsolatos. (E/5)
Rendelje a megadott vallásokhoz a képeket és a meghatározásokat! Töltse ki a túloldali táblázatot
a betűjelek és a sorszámok megfelelő helyre történő beírásával! (Egy kép és egy meghatározás kimarad.)
(Elemenként 0, 5 pont.)
1.

2.

3.

4.
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5.

6.

Meghatározások:
A) Politeista vallás. Isteneinek többsége egy-egy természeti objektum, illetve jelenség
megszemélyesítője. Az istenek közül a legfontosabb a Nap, amelyet különböző formában
személyesítenek meg. Jelentős az uralkodók körüli halottkultusz.
B) A vallás a tökéletes vágytalanság állapotát hirdeti, amely az újjászületés kényszerétől szabadítja
meg magát az embert. Nagy súlyt fektet a meditáción keresztüli megismerésre, elveti a szertartásokat,
az isteneknek nem tulajdonít jelentőséget.
C) Istenük közvetlen kapcsolatban van népével. Nem látható, nem ábrázolható, nem személyesít meg
természeti jelenséget. A vallás alaptörvénye a tízparancsolat, amely szabályozza az embereknek
Istenhez való kapcsolatát, valamint az emberek egymás közötti viszonyát.
D) A vallás a nomád népek hitvilágának sajátosságait mutatja: központi eleme a Nap- és tűzimádás, a
termékenység- és bika-kultusz, a harcias elemek hangsúlyozása az isteni és az emberi világban. A
istenviláguk központi alakja Mithrász, a teremtő napisten, minden élet forrása.
E) A vallás tanítása szerint az ember lelke a halál után átköltözik egy másik testbe. Mindenkinek a jó és
a rossz tettei által meghatározott végzete, karmája van, s ez határozza meg, hogy legközelebbi életében
miként fog újjászületni. Egyik főistensége a pusztítás megtestesítője.
F) Politeista vallás. Hívei isteneik tiszteletére hatalmas toronytemplomokat építettek. Legismertebb
közülük Bábel tornya, ahol Marduk isten szobrát őrizték. A templomok papsága matematikával,
földméréssel, csillagászattal és irodalommal is foglalkozott.
Vallás
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kép sorszáma

Meghatározás betűjele
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1. A feladat a középkor történelmével kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre az alábbi céhszabályzat tanulmányozásával!
1. Párizsban senki sem lehet takács, csak ha ipart vásárol a királytól. Ezt pedig a király nevében az adja
el, aki megvette a királytól. […] 2. A párizsi kerület határain belül sem takácsnak, sem másnak nem
lehet műhelye, ha maga nem ért ipara műveléséhez, és ha nem mesternek a fia.
3. Minden párizsi takács két széles és egy keskeny szövőszéket tarthat a házában, de a házán kívül
egyet sem. [...]
8. Minden takácsmester csak egy tanulót tarthat a házában, azt is csak egy évre és 4 párizsi souért,
vagy hatévi szolgálatra 20 párizsi souért, vagy hétévi szolgálatra fizetség nélkül.
17. Az atyamester és két, három vagy négy esküdt köteles ellenőrizni, hogy a mester elegendő
vagyonnal és tudással rendelkezik-e, hogy tanulót fogadhasson. [...]
47. Az említett céh tagjai közül senki sem kezdheti a munkát napfelkelte előtt, különben a mester 12, a
segéd 6 dénár büntetést fizet, ha nem forgott fenn az a körülmény, hogy a vég posztót be kellett
fejezni.” (XIII. századi céhszabályzat)
a) Válassza ki az előírásokból, mely feltételeknek kellett eleget tennie annak, aki a takács céh
tagjává szeretett volna válni! Választását a szabályzat sorszámának beírásával jelölje! (Elemenként
0,5 pont.)
Húzza ki a táblázatban azokat az előírásokat, amelyek nem voltak előírt feltételek a céhtagság
elnyeréséhez! (0,5 pont)
Előírás

Sorszám

a) Értenie kellett a mesterséghez.
b) Ipart kellett vásárolnia a királytól.
c) Nem dolgozhatott napfelkelte előtt.
d) Három szövőszéket kellett tartania.
e) Az egyik céhes mester fiának kellett lennie.
b) Milyen célt szolgáltak a szabályok? Két célt említsen! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Határozza meg, hogy a szövegben szereplő személyek közül (pl. atyamester) kik nem voltak
céhtagok! Kettőt említsen! (Elemenként 0,5 pont.)
Nem céhtagok
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2. A következő feladat az V–X. század meghatározó európai vallási irányzataihoz kapcsolódik.
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei alapján! (E/3)

a) Állapítsa meg, hogy a képek melyik vallási irányzat templomait mutatják! (Elemenként 0,5 p)
1. kép: ________________________________________________
2. kép: ________________________________________________
3. kép: ________________________________________________
b) Nevezze meg a fenti vallási irányzatok egy-egy jellemzőjét! (Elemenként 0,5 p)
1. kép: ________________________________________________________________________
2. kép: ________________________________________________________________________
3. kép: ________________________________________________________________________
3. A feladat a középkor szellemiségére vonatkozik. (E/4)
Válaszoljon a forrás és ismeretei segítségével a kérdésekre!
„[…] tehát azt kell mondanunk, hogy jóllehet, azokat a dolgokat, amelyek az emberi
megismerőképesség fölött állnak, nem szabad az embernek ésszel vizsgálnia, mégis, miután Isten
ezeket kinyilatkoztatta, hittel kell őket felfognunk. […]
[…] azt kell mondanunk, hogy a megismerhető dolog aspektusainak (nézőpontjainak) különbözősége a
dologra vonatkozó tudományok különbözőségét okozza. Ugyanazt a konklúziót bizonyítja ugyanis
mind az asztrológus, mind a fizikus, például, hogy a Föld gömbölyű […] Tehát semmi akadálya, hogy
ugyanazokról a dolgokról […] amennyiben ezek az ész természetes fényénél ismerhetők meg, egy
másik tudomány is értekezzék, amennyiben az isteni kinyilatkoztatás fényében ismerhetők meg.
[…] Ezenkívül a szent tanítás az emberi észt is használja. Noha nem a hit bizonyítására, mivel ez
eltörölné a hit érdemét, hanem egyéb, eme tanításban előadott dolgok megmutatására. És mivel a
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kegyelem nem eltörli, hanem tökéletesíti a természetet, szükségszerű, hogy a természetes ész a hitet
szolgálja, miként az akarat természetes hajlama is a szeretet parancsát követi.”
(Részletek Aquinói Szent Tamás Summa Theologiae című művéből)
a) Nevezze meg a Szent Tamás által is képviselt filozófiai irányzatot! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Nevezze meg azt az antik filozófust, akinek módszereit, tanításait Szent Tamás felhasználta!
(1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Magyarázza meg, miként vélekedik Szent Tamás az értelem (tudomány) és a hit viszonyáról!
(1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Melyik a középkor legmagasabb fokú oktatási intézménye, ahol tanították Szent Tamás
filozófiai nézeteit? Nevezzen meg ezek közül konkrétan egyet! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
4. A feladat az arab hódításokhoz kapcsolódik. (E/4)
Írja be a szövegrészletekbe a hiányzó tulajdonneveket, illetve helységneveket! (Elemenként 1
pont.)
a) „Egy kis szekta csoportosult köré, és amikor összeütközésbe került a ________________________-i
előkelőkkel ________________________ Medinába költözött maroknyi hívével együtt. Távozása, a Hidzsra
hamarosan az új vallás időszámításának kezdőnapja lett.”
(Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig)
b) „Rövidesen csaknem az egész félsziget, sőt rövid időre a délfrancia partvidék is Avignonig arab
uralom alá került. Franciaországi előrenyomulásukat a Karoling dinasztia képviselője
________________________ 732-ben ________________________-nél állította meg.”
(Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig)
5. A feladat a középkori kereskedelemhez kapcsolódik. (E/3)
Nevezze meg azt a földrajzi területet vagy várost, amelyre a meghatározás ráillik! (Elemenként 1
p)
a) A középkorban ez a terület híres volt vásárairól, mert ide az itáliai és a Hanza kereskedői is elvitték
áruikat. Később kiváló minőségű pezsgője tette jelentőssé.
_________________________________________________________________________
b) Az „Adria királynője” nevet viseli ez az észak-itáliai, szigetekre épült város, mely a levantei
kereskedelem egyik központja volt. A középkorban jelentős volt az üvegipara (pl. tükrök) is.
_________________________________________________________________________
c) Az észak-itáliai Toscana központja, mely fontos szárazföldi kereskedelmi útvonal egyik végpontja.
Jelentős pénzügyi és bankközpontja volt Európának, majd később posztóipara is fellendült.
_________________________________________________________________________
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6. A feladat a XIV. századi pestisjárvánnyal kapcsolatos. (E/5)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

A pestis terjedése és a pusztulás mértéke
„És némelyek akképpen vélekedtek, hogy a mértékletes élet, a mindennemű kicsapongásoktól való
óvakodás igen megnöveli az ellentálló erőt eme bajjal szemben […]. Mások ellenkező véleményen
voltak, és azt állították, hogy ha nagyokat isznak és dőzsölnek, és dalolva, tréfálkozva ide-oda
csavarognak, és mindennémű vágyukat kielégítik, amennyire csak tudják, s kacagnak és csúfolódnak
azon, ami történik, az lesz a legbiztosabb orvosság e szörnyű baj ellen.”
(Boccaccio: Dekameron; 1348–1353)
a) Nevezze meg azt a kereskedelmi útvonalat, amelyen keresztül a járvány Európába érkezett!
(1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Miért érintette a járvány kevésbé Közép- és Kelet- Európát? Nevezzen meg két okot!
(Elemenként 1 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Nevezze meg, melyik művészettörténeti korszak jeles képviselője volt a szöveges forrás
szerzője! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Írja le, milyen két eltérő magatartást alkalmaztak a járvánnyal szemben a forrás szerint!
(Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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7. A feladat a humanizmus és a reneszánsz korszakához kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre az alábbi forrás segítségével!
„Az uralkodónak nem kell félnie, hogy kegyetlennek híresztelik, ha egységben és békességben tartja
alattvalóit. Mert alig pár példa statuálása árán még mindig irgalmasabb lesz a fejedelem, mint akik
szabad folyást engednek a rendetlenségnek. A rendetlenség ugyanis az egész közösséget veszélyezteti,
az uralkodó által elrendelt kivégzések pedig egy-egy személy ellen irányulnak. Mindebből vita
származik: szeressék-e inkább az uralkodót, mint féljék, vagy ellenkezőleg. Azt feleljük, egyik is, másik
is szükséges lenne, de mivel nehéz e két dolgot összekapcsolni, biztonságosabb, ha tartanak tőle,
mintha szeretik, ha a kettő közül egyiknek már hiányoznia kell. A bölcs uralkodó ne legyen szótartó, ha
ez a magatartás kárára válik, s ha az okok, melyek miatt ígéretet tett, megszűntek. Ha az emberek jók
lennének, ez az elv kárt okozna, de mert gonosz indulatúak, nem tartanák meg adott szavukat veled
szemben, így hát neked sem kell megtartanod velük szemben. Az emberek cselekedeteiben, de
különösen a fejedelemében, akivel szemben nincs helye a jogos számonkérésnek, a végcélt kell
tekinteni. Győzzön tehát a fejedelem, és tartsa fenn hatalmát, s eszközeit tiszteletre méltónak fogják
ítélni.” (Machiavelli: A fejedelem; 1513)
a) Hogyan viszonyuljanak az alattvalók az uralkodóhoz Machiavelli szerint? Nevezze meg ezt az
érzést!
( 0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Milyen cél érdekében lehet az uralkodó akár kegyetlen is Machiavelli szerint? Mivel
indokolja ezt?
Cél: _________________________________________________________________
(0,5 pont)
Indoklás: ___________________________________________________________
(1 pont)
c) Mivel indokolja Machiavelli a fejedelem szószegésének jogosságát?
(1 pont)
Indoklás:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Egy ókori római mondás szerint: Az állam üdve a legfőbb törvény. Milyen hasonlóságot vagy
különbséget fedez fel az előbbi mondás és Machiavelli véleménye között?
(1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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8. A feladat az angol rendiséghez kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre az ábra és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Egészítse ki az ábrát a hiányzó fogalmakkal! Válaszát írja a sorszámokkal jelölt pontozott
vonalra!
b) Hogyan vehettek részt a főurak a Lordok Házának ülésén?
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Húzza alá, hogy melyik igaz a középkori angol törvényhozó testületre!
Egykamarás
Kétkamarás
d) Mikor alakult ki az angol rendiség?
Évszázad: ________________________________________
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9. A feladat a reneszánsz korhoz kapcsolódik. (E/5)
Válaszoljon a kérdésekre!
a) Rendelje a művekhez alkotóikat! Válasszon a felsorolt lehetőségek közül! Egy név kimarad!
(Elemenként 1 pont.)

Alkotók: Michelangelo Buonarroti; Sandro Botticelli; Raffaello Santi; Leonardo da Vinci
„A XIII. század első felében a város kiterjedt az Arno másik partjára, számos hidat építettek és
meghosszabbították a falgyűrűt. […] 1252-ben verik az első aranyforintot, a korszak egyik
legértékesebb pénznemét. […] A […] köztársaság csak 1289-ben […] szerezte meg azt a politikai
stabilitást, amely a következő éveket olyan termékennyé tette a kultúra és művészet terén. […]
Cosimónak volt köszönhető a komoly megalapozottságú pozíciók megszerzése, melyeket a
kereskedelmi, de mindenekelőtt a pénzügyi tevékenységek egész Európára történő kiterjesztése
eredményezett” (Riccardo Nesti történész)
b) Nevezze meg, melyik városállamról szól a fenti forrásrészlet! (0,5pont)
Városállam neve: ______________________________________________________________________
c) Nevezze meg, melyik család volt a városállam fő irányítója a XV. században! (1 pont)
Család neve: ___________________________________________________________________________
d) Mi a „reneszánsz” kifejezés magyar megfelelője? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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10. A feladat a Frank Birodalom történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Egészítse ki a táblázatot! Írja be a megfelelő mezőkbe a hiányzó adatokat! (Elemenként 1 pont.)
Évszám

Helyszín

800

Személy

Esemény

Martell Károly

Legyőzte az arabokat

Róma
Verdun

Császárrá koronázták
Lothár, Lajos, Károly

A birodalom felosztása

11. A feladat a humanizmus és a reneszánsz korához kapcsolódik. (E/3)
a) Válassza ki a történelmi személyiségek névsorából azokat, akiknek működése a
humanizmushoz és a reneszánszhoz köthető! Írja a neveket a táblázatba! (Elemenként 0,5 pont.)
Szent Ferenc, Niccolŏ Machiavelli, Leonardo da Vinci, Aquinói Szt. Tamás,
IV. Károly, Nikolausz Kopernikusz, Habsburg I. Rudolf
b) Az alábbi indoklások közül rendelje a nevekhez a megfelelőket! Írja az indoklás betűjelét a
táblázatba! (Elemenként 0,5 pont.)
A) a haza atyja; B) a heliocentrikus világkép megalkotója; C) polihisztor;
D) a politikai gondolkodás megújítója; E) a Bibliotheca Corviniana létrehozója;
F) az eposz megújítója; G) a geocentrikus világkép megalkotója;
Név

Az indoklás betűjele

12. A feladat a középkori egyetemi oktatással kapcsolatos. (E/3)
Egészítse ki a forrás és ismeretei segítségével az ábrában az egyetemeken oktatott
tudományterületek hiányzó nevét, majd válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.)
„Senki se adjon elő Párizsban a tudományokról életének huszonegyedik éve előtt, és legalább hat évet
hallgassa tudományát, mielőtt előadni kezdene, és vállalja, hogy legalább két évet fog előadni. […] A
teológusok helyzetét a következőképpen rendezzük: senki se adjon elő Párizsban életének
harmincadik éve előtt, és mielőtt legalább nyolc évig a tárgyát nem hallgatta, és a műveket diákként
alaposan át nem tanulmányozta.” (Robert Courcon pápai követ statútumából; 1215)
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a) A fakultások neve: A) __________________ B) __________________ C) __________________
b) Az első egyetemalapítások évszázada Közép-Európában: __________________
c) Ezen a nyelven tanulhattak a középkorban magyar diákok az egyetemen
Párizsban: __________________ Oxfordban: __________________
13. A feladat a középkori keresztény egyházak történetéhez kapcsolódik. (E/3)
Válassza ki az alábbi fogalompárok, illetve a képpár két-két eleme közül a nyugati egyházra
jellemzőket! Karikázza be soronként a megfelelő fogalom vagy kép sorszámát! (Elemenként 0,5
p.)
a) 1. görög liturgikus nyelv
b) 1. papi nőtlenség bevezetése
c) 1. nemzeti egyházak
d) 1. bencés szerzetesrend
e) 1. a világi hatalomnak alárendelt
f) 1.

2. latin liturgikus nyelv
2. nincs kötelező papi nőtlenség
2. nemzetek feletti egyház
2. bazilita szerzetesek
2. a világi hatalomtól függetlenedik
2.

14. A feladat a középkori, nyugat-európai szerzetesrendekhez kapcsolódik. (E/3)
Írja a meghatározások alatti pontozott vonalra a felsorolt szerzetesrendek közül az odatartozó
szerzetesrend számát! Egy rend több meghatározáshoz is tartozhat! (Elemenként 0,5 pont)
a) A rend kiválóságai nevéhez fűződik a skolasztika kiteljesítése.
_____
b) A rend a VI. században jött létre, Monte Cassino hegyén.
_____
c) A rend az itáliai Assisiben született a XIII. században.
_____
d) A rend az eretnekmozgalmak visszaszorításában is szerepet játszott, a pápa rájuk bízta az inkvizíció
irányítását.
_____
e) A rend a X. században az ún. cluny mozgalom következtében újult meg.
_____
f) A rend szabályzatának egyik mondata – „Imádkozzál és dolgozzál!” – a szerzetesi mozgalom lényegét
fogalmazza meg.
_____
Szerzetesrendek: 1. bencés; 2. ferences; 3. domonkos
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15. A feladat az Oszmán Birodalom történetéhez kapcsolódik. (E/3)
Az alábbi források az oszmán-török társadalom- és államszerkezet néhány jellegzetes
vonásáról szólnak. Nevezze meg azt a fogalmat, amelyre a forrás vonatkozik, majd írjon hozzá
rövid meghatározást! (Elemenként 0,5 pont.)
A) „Aki a tímár-birtokosok [földbirtokosok] közül nem tüntette ki magát, s a hadjáratról nem hozott
fejet vagy nyelvet: nem részesült előléptetésben. De aki kitüntette magát, s nyelvet és fejet hozott,
annak jövedelme fölemeltetett. Amelyik tímár-birtokos pedig a hadjáraton különösen kitüntette magát,
az ziámetet [nagyobb méretű birtok] kapott érdemeiért.” (Kocsi bég emlékirata)
a) A forrás által körülírt birtokos katonák elnevezése: _________________________________________
b) Ennek a forrás által körülírt elnevezésnek a fogalom-meghatározása: ___________________
____________________________________________________________________________________________________________
B) „Sok ifjút gyűjtöttek össze, és vittek a szultánnak: adassanak ők a türkök keze alá, s tanuljanak
törökül. Azután pedig legyenek katonák.” (Török katonai törvény)
c) A forrás által körülírt katonák elnevezése: ____________________________________________________
d) Ennek a forrás által körülírt elnevezésnek a fogalom-meghatározása: ___________________
____________________________________________________________________________________________________________
C) „Szulejmán szultán vagyok, akinek nevét a pénteki imán Mekkában és Medinában elmondják.”
(Szulejmán levele)
e) Az erre okot szolgáltató (a forrásban nem szereplő) méltóság elnevezése:
____________________________________________________________________________________________________________
f) Ennek a méltóságnak a fogalom-meghatározása: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
16. A feladat a középkori művelődéssel kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!
„Ahogyan mármost a szent tudomány a hit világosságán alapul, úgy a filozófia az ész természetes
világosságán; ezért lehetetlen, hogy azok az állítások, amelyek a filozófiához tartoznak, ellentétesek
legyenek a hittételekkel. […] Ha pedig a filozófusok állításai között olyat találunk, ami ellentétes a
hittel, az nem filozófia, hanem a filozófiának az ész hiányosságából fakadó hibás használata.”
(Aquinói Szent Tamás)
a) Saját szavaival fogalmazza meg, mi a forrás fő gondolata! Ne a forrásból idézzen! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Nevezze meg a fenti forráshoz kapcsolható filozófiai irányzatot! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Nevezze meg, melyik ókori filozófus hatott leginkább a középkori tudományos
gondolkodásra! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Melyik évszázadhoz és melyik szerzetesrendhez köthető Aquinói Szent Tamás tevékenysége?
Húzza alá a felsoroltak közül a megfelelő évszázadot, illetve a szerzetesrend nevét! (Elemenként 0,5 p.)
XI. század
XIII. század
XV. század
domonkos rend
jezsuita rend
johannita rend
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17. A feladat a középkori mezőgazdaság történetéhez kapcsolódik. (E/3)
A képek a megújult mezőgazdasági termelés eszközeit és módszereit ábrázolják. Döntse el az
állításokról, hogy melyik eszközre vagy módszerre vonatkoznak! Tegyen X jelet a megfelelő ábra
betűjelének oszlopába! (Egy sorban csak egy X szerepelhet.) (Elemenként 0,5 pont.)

Állítás
a) Hozzájárult az igaerő növekedéséhez.
b) Következménye volt az istállózó állattartás elterjedése.
c) Megjelenése összefüggésben állt a fémmegmunkálás fejlődésével.
d) Két különböző évszakban elvetendő gabona termesztését tette lehetővé.
e) A faluközösség szervezett együttműködését igényelte.
f) Lehetővé tette a takarmánynövények széleskörű elterjedését.

A

B

C

Egyik
sem
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18. A feladat a középkori Európa gazdaságtörténetével kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével!
„11. A bírságokat és büntetéseket, amelyeket nálunk megállapítottak, és amelyeket mi is megtartunk,
az alábbiakban soroljuk fel.
12. Ha valahol […] 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.
15. […] büntetést fizet az is, aki kettőnél több szövőszéken dolgozik […].
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, [aki megvizsgálja a posztót] feljelentést
tesz, hogy azt rosszul mosta ki, a hibás fizet egy verdung büntetéspénzt és bead egy negyed bort a
céhházba.
44. A [festék előállításához használt növényt] azon a két vásárcsarnokon kívül, ahol azt ellenőrzik és
értékelik, tilos vásárolni, büntetés: egy verdung és negyed bor.”
(A frankfurti posztókészítők szabályzata, 1345)
a) Hogyan nevezzük szakkifejezéssel a frankfurti posztókészítőknek a fenti szabályzatot kiadó
társulását? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) A munkavégzés mely összetevőit szabályozták annak érdekében, hogy korlátozzák az
előállítható áru mennyiségét? Két választ írjon a forrásrészlet alapján! (Elemenként 0,5
pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Foglalja össze egyetlen szóval, mit igyekeznek biztosítani a forrásrészlet azon intézkedései,
amelyek nem az előállítható áru mennyiségének korlátozására irányulnak! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Milyen általános célja volt a mesterek közti piaci verseny korlátozásának? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
19. A feladat a középkori európai kultúrával kapcsolatos. (E/4)
Nevezze meg azokat a szellemi vagy művészeti irányzatokat, amelyekhez a források
köthetőek! Írja le röviden a megnevezett irányzatok egy-egy jellemzőjét a feladatrészhez
tartozó forrás alapján! (Elemenként 0,5 pont.)
a) „Ahogyan mármost a szent tudomány a hit világosságán alapul, úgy a filozófia az ész természetes
világosságán; ezért lehetetlen, hogy azok az állítások, amelyek a filozófiához tartoznak, ellentétesek
legyenek a hittételekkel.” (Aquinói Szent Tamás)
1. A szellemi irányzat neve: _______________________________________________________________________
2. Az irányzat egy jellemzője a forrás alapján: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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b)
A reimsi dóm részlete

1. A művészeti irányzat / korstílus neve: __________________________________________________________________
2. Az irányzat egy jellemzője a forrás alapján: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
c) „Az emberiség [...] szolgálatába állítja a természetet, méricskéli az eget, fürkészi a Tartarosz
mélységét. Sem az ég nem tűnik számára túl magasnak, sem a Föld középpontja túl mélynek. [...]
Semmilyen határt nem ismer. Egyszóval igyekszik irányítani és örökkévalóvá válni, mint Isten.” (Egy XV.
századi gondolkodó)
1. A szellemi irányzat neve: __________________________________________________________________________________
2. Az irányzat egy jellemzője a forrás alapján: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
d)
Botticelli: Vénusz születése

1. A művészeti irányzat / korstílus neve: _________________________________________________________________
2. Az irányzat egy jellemzője a forrás alapján: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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20. A feladat a frankok történelméhez kapcsolódik. (E/4)
Döntse el, hogy a szöveges és képi források melyik frank uralkodóhoz köthetők! Írja a források
betűjelét a táblázat megfelelő mezőjébe! Egy betűt csak egy helyre írhat! (Elemenként 0,5 pont.)
Klodvig

Kis Pippin

Nagy Károly

a) „Az Úr születésének ezen a szent napján, mikor a király mise közben Szent Péter apostol sírja előtt
elmondott imádsága után felemelkedett, Leó pápa megkoronázta, a római nép pedig ezt kiáltozta: Éljen
és győzedelmeskedjék […], az Isten által megkoronázott nagy, békét teremtő császár! A magasztalások
elhangzása után a pápa olyan tiszteletben részesítette, mint a régi uralkodókat, […].” (A Frank Királyság
Évkönyvei)
b) „Ebben az időben […] serege számos egyházat kifosztott, mivel ő maga ekkor még a pogány
tévelygéseknek volt a rabja. Tehát valamelyik templomból egy csodálatosan nagy és szép kelyhet
ragadott el az ellenség az egyházi szolgálat egyéb ékességeivel együtt. Ennek az egyháznak a püspöke
pedig a királyhoz küld, és azt kéri, hogyha már mást nem kaphat vissza s szent edényekből, legalább azt
a kelyhet kaphassa vissza az egyház.” (Tours-i Gergely krónikája)
c) „Ezután következett a háború az avarok, avagy a hunok ellen és a szászok elleni háborút kivéve, ez
volt a legnagyobb, amit indított; nagyobb lelkesedéssel vállalta fel, mint bármely másik háborút és
sokkal nagyobb előkészületeket is tett. Személyesen vezetett egy hadjáratot Pannóniába, ami
akkoriban a hunok birtokában volt.” (Einhard)
d) „A Meroving családot, amelyből a frankok mindaddig a királyaikat választották, s amely III. Childeric
idejéig állt fenn, lerakta trónjáról, s Childericet – aki valójában már meg volt fosztva az erőtől, és csak
arról volt ismert, hogy az üres királyi címet birtokolta – megborotváltatta és kolostorba taszította a
római főpap parancsára.” (Einhard nyomán)
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21. A feladat a francia rendi monarchiához kapcsolódik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)
„Számos egyházi ember és nemes, valamint a tekintélyes városok sok polgára jött Párizsba; majd az ezt
követő hétfőn egybegyűltek […] a jelenlevő normandiai herceg [a trónörökös] parancsa szerint. Itt a
herceg jelenlétében, Pierre de La Forest, Rouen érseke és Franciaország kancellárja, ismertette a
három renddel a király foglyul ejtésének történetét; [az angolok foglyul ejtették a francia királyt] […]
Először is kijelentették neki [a rendek], hogy a király az elmúlt időben rosszul kormányozta az
országot: ezért pedig azokat kell okolni, akik neki tanáccsal szolgáltak. Általuk tette a király mindazt,
amit tett. Ezek a királyságot kifosztották és oly veszélybe sodorták, hogy teljesen tönkrement és
elveszett. Azt követelték továbbá a hercegtől, hogy azokat, akiket ők megneveznek, fossza meg minden
tisztségtől, fogassa el és börtönözze be őket, […] A herceg azt válaszolta nekik, hogy a dolgokat
készségesen hozza tanácsa tudomására döntés végett, de mindenképpen szeretné tudni, hogy a három
rend minő segítséget kíván nyújtani neki. […]” (Franciaország Nagy Krónikája, 1375)
a) Miért nem a király hívta össze a rendi gyűlést?
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Milyen segítséget várhatott a rendektől?
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Mit kértek a rendek segítségükért cserébe?
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Sorolja fel a három francia rendet!
_____________________________________________________________________________________________________________________
Nevezze meg a középkori francia rendi gyűlések két legfontosabb jogkörét!
e) __________________________________________________________________________________________________________________
f) __________________________________________________________________________________________________________________
22. A feladat a nyugati és a keleti kereszténységhez kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!

Európa térképe a XI. században
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„Amikor a szlávok [morvák] fejedelmükkel együtt megkeresztelkedtek, Rasztiszláv, Szvjatopolk és
Kocel [fejedelmek] e szavakkal fordultak Mihály császárhoz: »Országunk megkeresztelkedett, de nincs
mesterünk, hogy prédikáljon nekünk, tanítson bennünket és magyarázza a szent könyveket. Nem
értjük sem a latin, sem a görög nyelvet […] Küldj hát hozzánk olyan mestereket, akik meg tudják
magyarázni nekünk a szent könyvek betűjét és szellemét.« Ezt hallva Mihály […] összegyűjtötte
bölcseit, […] és a bölcsek ezt mondták: »Van Thesszalonikában egy Leó nevű férfi, ennek fiai jól tudják
a szláv nyelvet, két fia járatos a tudományokban […].« Ezek megérkezve megalkották a szláv ábécé
betűit és lefordították az Apostolok cselekedeteit meg az Evangéliumot.” (Középkori krónika)
a) Melyik állam uralkodójához fordultak a fejedelmek? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________
b) A kora középkori egyház milyen sajátosságára utal az, hogy a fejedelmek vallási kérdésben a
császárhoz küldték követeiket? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________
c) Magyarázza meg saját szavaival, miért a görög és a latin nyelv ismeretének hiányát
hangsúlyozzák a követek? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________
d) Ki a szövegben említett két fiú? (Elemenként 0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________
e) A kereszténység melyik irányzatához csatlakozott a szövegben említett fejedelmek által uralt
terület a XI. század után? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________
23. A feladat a középkori gazdaság történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források, az ábra és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont)
A) „Itt felsoroljuk mindazokat a szolgáltatásokat, amelyeket a parasztoknak […] teljesíteniük kell.
Először minden hide-ról [telekről] 40 pennyt kell fizetniük az őszi nap-éj egyenlőség idején, […] és fel
kell szántaniuk 3 acrét [négyzetmérföldet] a saját idejükben, és bevetni azt saját gabonájukkal, és
behozni azt a földesúr csűrjébe saját idejükben […] és dolgozni, ahogy nekik megparancsolják minden
héten, kivéve hármat.” (Angliai oklevél, 1050 körül)
B) „A tizedet senki se tartozzék pénzben megváltani, hanem ahogy a föld hozza a bort vagy termést,
úgy kell fizetni.” (Aranybulla, 1222)
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a) Nevezzen meg két közös használatú földterületet az ábra alapján!
1. ____________________________________________; 2. ____________________________________________;
b) Nevezze meg, hogy az uradalom mely részéhez tartoztak az ábrán a sötét színnel (és 1.
sorszámmal), illetve a világos színnel (és 2. sorszámmal) jelzett szántóföldi területek!
(1.):

____________________________________________;

(2.):

____________________________________________;

c) Nevezze meg szakkifejezéssel az ábrán megjelenő földművelési rendszert (gazdálkodási
módot)!
________________________________________________________________________________________
d) Nevezze meg az A) jelű oklevélben olvasható két jobbágyi szolgáltatást!
1. ____________________________________________; 2. ____________________________________________;
e) Nevezze meg, kinek fizették a B) forrásban szereplő adót!
________________________________________________________________________________________
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24. A feladat a középkori egyetemekkel kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a feladatot a térképvázlat és ismeretei segítségével!

Jelentős egyetemek a középkori Európában (Az évszámok az alapítás évét jelölik.)
a) Nevezze meg azt a várost, amelyikre a leírás vonatkozik! (1 pont)
Itt alapították Európa egyik legrégebbi és máig az egyik legnevesebb egyetemét. A várost átszelő
folyótól délre eső negyed sokezer diáknak, köztük számos külföldinek adott otthont. A város püspökség
és királyi udvar székhelye is volt, így az egyetemnek mind az egyházi, mind a világi hatalommal
szemben meg kellett küzdenie önállóságáért.
A város neve: ____________________________________________
Hogyan folytatódnak a megkezdett mondatok? Karikázza be a helyes folytatás sorszámát!
Feladatrészenként egy sorszámot karikázzon be! (Elemenként 0,5 pont.)
b) A XII–XIII. században több jelentős egyetemet is alapítottak …
1. … Európa arab uralom alatt álló részén.
2. … azokon a területeken, ahol a korszakban keveredtek a nyugati és a keleti kereszténység kulturális
hatásai.
3. … azon a területen, ahol leginkább jellemző volt az antik kultúra továbbélése.
4. … azokon a területeken, ahol jelentős számú német anyanyelvű polgárság élt.
c) Az első közép-európai egyetemek …
1. … jellemzően a megerősödő városi polgárság kezdeményezésére jöttek létre.
2. … megalapítása jellemzően uralkodókhoz köthető.
3. … létrejötte egybeesett a román stílus elterjedésének időszakával.
4. … létrejötte összefüggött az anyanyelvű írásbeliség elterjedésével.
d) Melyik állítás igaz a középkorban alapított pécsi egyetemre? Karikázza be a helyes állítás
sorszámát! (1 pont)
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1. Vitéz János püspök alapította.
2. I. (Nagy) Lajos alapította.
3. Megalapításának fő oka az volt, hogy a város már korábban jelentős reneszánsz központtá vált.
4. A középkorban alapított egyetem a mai napig folyamatosan működik.
* 25. A feladat a középkori, kora újkori szerzetesrendekre vonatkozik. (E/3)
Egészítse ki a hiányzó szöveget, és nevezze meg a leírások alapján a szerzetesrendeket!
(Elemenként 0,5 pont)
a) A rend alapítója Assisiben élt a XII–XIII. század fordulóján. A szerzetesek ______________________________
fogadalmat tesznek, mert céljuk a javaktól, a becsvágytól, a szenvedélyektől való elszakadás. Regulájuk
fontosnak tartja a teremtett világ szeretetét, a napsugaras világszemléletet, a szolgáló szeretetet és a
feltétlen engedelmességet Istennek. Magyarországi követői között találjuk Kapisztrán Szent Jánost és
Tomori Pált.
A szerzetesrend neve: ________________________________________
b) A nyugati szerzetesség első rendje. Kolostorát 529-ben alapították Montecassinóban. A rend tagjai
engedelmességi fogadalmat tettek. A Regula előírta a kétkezi munkát. Jelmondatuk: „ora et labora”.
Magyarországon már Géza idejében _____________________________________ nevű településen megtelepedtek.
A szerzetesrend neve: ________________________________________
c) A rend alapítója a baszk származású Inigo de Loyola, Izabella királynő főkincstárnokának apródja,
majd katona. A pamplonai ostromnál megsebesült, s ez után határozta el, hogy Krisztus katonája lesz. A
rend működését 1540-ben kezdte meg. Nagy szerepe volt az ________________________________________
elindításában. Legjelentősebb magyarországi képviselője Pázmány Péter.
A szerzetesrend neve: ________________________________________
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26. A következő feladat a késő középkori állam működésére vonatkozik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre az ábrák és ismeretei segítségével!
a) Nevezze meg, hogy az 1., illetve a 2. ábra mely állam rendi gyűlését mutatja! (Elemenként 0,5
p)
1. ábra: ___________________________;
2. ábra: ___________________________

b) Írja be az ábrákon található üres helyekre a megfelelő fogalmakat! (Elemenként 0,5 pont.)
c) Értelmezze a rendi dualizmus kifejezést! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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27. A feladat a középkori gazdasággal kapcsolatos. (E/5)
Oldja meg a feladatokat!
a) Válassza ki az alábbi felsorolásból a megfelelő fogalmakat, és egészítse ki velük az ábrát! A
folyamat okaira és következményeire egyaránt figyeljen! (Elemenként 1 pont.)
önellátó gazdálkodás;
népességnövekedés;
háromnyomásos gazdálkodás;
szügyhám;

legelőváltó;
háziipar

b) Nevezze meg a XI–XIII. században a nyugat-európai iparban elterjedt üzemszervezési formát!
(1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Fogalmazza meg a fenti üzemszervezési forma céljait! Említsen kettőt! (Elemenként 0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
28. A feladat a középkori céhes iparra vonatkozik. (E/4)
Válaszoljon a forrás segítségével a kérdésekre.
„1. Szegéllyel ellátott posztót céhünk egyetlen tagjának sem szabad készítenie, csakis a főbírák
megrendelésére, akik családjaikkal együtt viselhetnek ilyen posztót.
5. Olyanoknak, akik nincsenek benne céhünkben és nem élnek városunkban, tilos posztóra alkalmazott
pecsétünket használni.
6. Aki ellen feljelentés érkezett, és nem tudta bebizonyítani tisztességes voltát, nem maradhat
céhünkben […]
11. 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

Egyetemes történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – Emelt szint – 50

javítottak meg, az ilyen posztót el kell kobozni a mestertől. […]
14. A szegéllyel ellátott posztót senki sem festheti tarkára.
15. Ugyanilyen büntetést fizet az is, aki kettőnél több szövőszéken dolgozik.
24. Ha valakinél elrejtett szövőszéket találnak, 1 márkát fizet utána.
41. Az a szövő, aki mestertársainktól a megállapítottnál többet kér, négy hétre elveszti a jogot, hogy
mesterségét folytassa, ő maga és a felesége is.
47. Senki sem csalhatja el más embereit, sem munkást, sem munkásnőt. Bírságpénz: fél márka.”
(Egy német posztócéh szabályzatából, 1345)
a) Határozza meg, mi az a céh! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Állapítsa meg a 12. pont alapján a céh egyik alapfeladatát! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Melyik pontok felelnek meg a tisztességes verseny betartatásának? Kettőt nevezzen meg!
(Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Határozza meg, mi volt a célja a 15. pontnak! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
29. A feladat a középkori Anglia történelmére vonatkozik. (E/5)
a) Egészítse ki az ábrát a megadott betűjellel és válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.)
A) városok küldöttei
B) Lordok Háza
C) grófságok küldöttei
D) világi főurak
E) Közösségek Háza
F) főpapok

b) Kik vehettek részt személyesen a parlament gyűlésein? (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) A rendek beleszólását a hatalomba először a Magna Charta tette lehetővé. Mikor adták ki ezt
a dokumentumot? (1 pont)
évszám: ___________________________________________________________________________________________________________

Egyetemes történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – Emelt szint – 51

30. A feladat a román és gótikus stílus jellegzetességeire vonatkozik. (E/5)
Válassza ketté az alábbi forrásokat és képeket aszerint, hogy a román vagy a gótikus stílusra
vonatkoznak! Írja a betűjeleket a megfelelő oszlopba! (Elemenként 0,5 pont.)
a) „Ha magasabbra akarjuk a boltozatot, az ívet hegyesebbre kell venni, sőt jobb, ha az nem is ív, hanem
két összeillesztett körszelet. […] Legfőbb előnye az volt, hogy magasságát változtatni lehetett,
laposabbra vagy hegyesebbre aszerint, ahogy az épület szerkezete kívánta.” (E. H. Gombrich)
b) „Az egész templom kívül is, belül is masszív erőt áraszt. Dísz nem sok van, ablak is kevés. Az
áttöretlen nagy falfelületek, tornyok a középkori várakra emlékeztetnek.” (E. H. Gombrich)
c) „Félkörív az épület külsején és belsejében egyaránt előfordulhat, akár statikai, akár dekoratív
feladatok megoldására.” (F. Conti)
d) „Az üvegfestészet […] földöntúli fénye nagyban hozzájárult a célul kitűzött misztikus hatás
kiváltásához. […] Ablakai kis színes üveglapocskákból állnak össze, melyeket ólomcsíkok kereteznek.”
(M. C. Gozzoli)

i) A csempeszkopácsi templom

j) A párizsi Notre-Dame

Román

Gótikus
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31. A feladat a szerzetesrendekhez kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.)
„Isten nevében kezdődik […] a mi Urunk Jézus Krisztus szent Evangéliumának megtartása, az
engedelmesség, szegénység és tisztaság gyakorlásával. Ferenc testvér engedelmességet és hódolatot
fogad urának, Honorius pápának, valamint az ő törvényes utódainak és a római Anyaszentegyháznak. A
többi testvér pedig engedelmeskedni köteles Ferenc testvérnek és utódainak. […] Szigorúan
megparancsolom minden testvérnek, hogy sohase fogadjanak el semmiféle pénzt vagy pénzjegyet, sem
önmaguk, sem közvetítő személy útján. […] A testvéreknek ne legyen semmi tulajdonuk, se házuk, […]
sem egyéb birtokuk. Hanem mint idegenek és jövevények e világon, szegénységben és alázatosságban
szolgáljanak Istennek. Bizalommal menjenek alamizsnát kéregetni. Ne szégyelljék magukat, mert az Úr
miérettünk lett szegénnyé e földön.” (Szerzetesrendi szabályzatból)
a) Nevezze meg, melyik szerzetesrendről szól a fenti forrás!
Szerzetesrend neve: ___________________________________________________________________________________
b) Húzza alá, melyik évszázadhoz kapcsolódik a rend születése!
V. század
X. század
XIII. század

XVIII. század

c) Húzza alá azt a kifejezést, amelyet leginkább használnak a fenti szerzetesrendre!
evangélikus
engedelmeskedő
kolduló
alázatos
d) Nevezze meg a fenti szerzetesrenddel egy időben születő, hasonló tevékenységet folytató
szerzetesrendet!
Szerzetesrend neve: ___________________________________________________________________________________
32. A feladat a céhes iparra vonatkozik. (E/3)
Döntse el, hogy a táblázat állításai megállapíthatóak-e a forrásból! Ha igen, akkor írja be a
szabályzat megfelelő sorszámát, ha nem, a megfelelő sorba tegyen egy „X” jelet! (Elemenként 0,5
pont.)
„2. Ha a céhen kívüliek közül bárki valamely élelmiszerkészletre vagy bármi hasonlóra alkuszik, és
valamelyik a céhbeliek közül közbelép, csak az utóbbi vásárolhatja meg, tekintet nélkül arra, hogy a
másik milyen árat ígért. Ha a céhbeliek valamelyike bármi olyan árura alkuszik, amely nem minősíthető
élelmiszernek és értéke 5 nagy solidus, vagy annál több, és valamely más ugyancsak céhbeli közbelép,
akkor ez utóbbi is, amennyiben úgy kívánja, részt kérhet az üzletből, és ha az alkut folytató elutasítja a
közbelépőt, ez viszont a dékán (tizedszedő) előtt két céhbeli tanúval bizonyítani tudja, hogy amaz
elutasította részvételét, akkor amaz két solidus pénzbírságot fizet.
3. Midőn beköszönt az italozás ideje, a dékánok feladata értesíteni a káptalan tagjait, hogy a kijelölt
napon vegyenek részt az italozásban, és előírni, hogy kilenc órakor békésen jelenjenek meg a maguk
helyén, és közülük senki ne kezdjen civakodást régi vagy közelmúlt dolgokat hánytorgatva.
5. Ha az italozáson nem céhbeli jelenik meg és titokban iszik, de ivás közben tetten érik, akkor ő 5 nagy
solidust fizet, vagy ott nyomban köteles belépni a céhbe. Ez alól kivesszük a klerikusokat, a lovagokat
és az idegen országbeli kereskedőket.
8. Ha valaki bárkit ököllel vagy kenyérrel vagy kővel megüt, más fegyverhez ne forduljon, így két unciát
fizet.
13. Ha valaki az első harangszó után nem jelenik meg káptalanjában, 12 dénárt fizet, aki pedig
engedély nélkül távozik el, ha nem betegség kényszeríti, 12 dénárt fizet.
15. Szabály, hogy a bor és minden céhbeli szükséglet költségeit a céh vagyonából fedezik.
17. Ha valaki belép a céhbe, akár fiatal, akár öreg, köteles a lajstromba vételig két dénárt fizetni az
írnoknak, a dékánoknak úgyszintén kettőt.”
(Saint-Omer város kereskedőcéhének a XII. században született szabályzatából)
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Állítások

Szabályzat
sorszáma

a) A céhszabályzat megteremti a tagok munkavégzésének egyenlő feltételeit.
b) A céhtagok közösen viselik mesterségükkel kapcsolatos terheiket.
c) A céhbe való belépés előtt a leendő tagnak vizsgát kell tennie.
d) A céhszabályzat megsérti a piaci versenyt.
e) A céh érdekvédelmet nyújt tagjainak a céhbe be nem lépőkkel szemben.
f) A szabályzat előírja, hogy a mester hány segédet alkalmazhat.
33. A feladat a Frank Birodalom történetével kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a térképvázlat és ismeretei segítségével!
A)

a) Hol és mikor kötötték azt a megállapodást, amelynek tartalmát a térképvázlat szemlélteti?
(Elemenként 0,5 pont.)
A megállapodás helyszíne (település): ____________________________________________________
A megállapodás éve: ____________________________________________________
b) Hogyan nevezzük azt a dinasztiát, amelyhez a megállapodást kötő felek tartoztak? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
B) Nevezze meg a térképen szereplő uralkodók közül azt, akire az állítás vonatkozik!
(Elemenként 0,5 pont.)
c) Uralma alá került az a település, amelynél Martell Károly 732-ben megállította az arabokat.
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Az Egyházi Állam védelmezőjeként lépett fel.
_____________________________________________________________________________________________________________________
e) Trónjának egyik későbbi birtokosa 962-ben császári címet szerzett.
_____________________________________________________________________________________________________________________
f) Trónjának későbbi birtokosai a X–XI. században Magyarország hűbéri függésbe vonására törekedtek.
_____________________________________________________________________________________________________________________
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34. A feladat a középkori Oszmán Birodalommal kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)
a) Nevezze meg szakkifejezéssel, az oszmán társadalom mely csoportjára vonatkozik a
forrásrészlet!
„Melyik szenvedést ne ismerte volna meg az az ember, aki váratlanul erőszakos, idegen kezek által
elragadva és különös szokásokra kényszerítve látja azt a gyermeket, akit nemzett, aki miatt oly gyakran
sírt, s akinek mindig csak a legnagyobb szerencsét kívánta. Kit sirasson inkább az apa: önmagát vagy a
gyermeket? Önmagát, mert megfosztották öregségének támaszától? A gyermeket, mert szabadból
szolgává, nemesből barbár szokások követőjévé alacsonyítják?”
(Izidorosz Glabasz, Thesszaloniki metropolitája, 1395-ben)
______________________________________________________________________________________________________________________
b) Említsen két olyan tényezőt, amelyek a korabeli nyugat-európai államokkal összevetve
magyarázzák az alábbi forrás alapgondolatát!
„A szultán korlátlan hatalmat élvezett, amit a vallási és erkölcsi törvények ugyan behatároltak, a
valóságban azonban ellenőrizhetetlen volt. Az állam és a szultán személye szorosan összefonódott: a
padisah [később is] joggal mondhatta volna „az állam én vagyok.” (Balázs Judit, történész írásából)
1. __________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
c) Tegyen „X” jelet ahhoz a képhez, amelyikhez a forrásrészlet kapcsolódik!
„A föld egészében az uralkodó, a szultán tulajdona lett. Ennek legnagyobb részét a kormányzat […]
katonai szolgálat fejében oszmánoknak adta […] Földbirtokuk valójában pontosan meghatározott évi
jövedelmet jelentett, ezt a parasztoktól szedték be. A […] birtok nem volt örökletes, a katonai
szolgálatot sokáig igen komolyan vették.” (Niederhauser Emil, történész)
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35. A feladat az iszlám vallás születésével és az arab terjeszkedéssel kapcsolatos.
Írja a táblázatba annak a településnek a nevét és – a térképen az elhelyezkedését jelölő –
sorszámát, amelyikre a leírás vonatkozik! Négy sorszám kimarad. (Elemenként 0,5 pont.)

Állítás

A település
neve

A település
sorszáma

a) Az arabok ősi zarándokhelye, az iszlám vallás születésének
helyszíne.
b) Itt zajlott le az a döntő jelentőségű ütközet 732-ben, amelyben
a frankok megállították az arabok európai terjeszkedését.
c) A VIII. század második felétől az arab birodalom fővárosa, a
kalifák székhelye, virágzó kereskedelmi és kulturális központ. A
korabeli Európában mesés gazdagságáról volt híres.
d) Az Európában a VIII. és a XI. század közt fennállt arab állam
központja. A XIII. században, a reconquista folyamán került újra
keresztény kézre.
36. A feladat a középkori gondolkodásra vonatkozik. (E/3)
Húzza alá a szövegben lévő két-két kifejezés közül az odaillőt! (Elemenként 0,5 pont.)
A XIII. században Nyugat-Európa egyetemein alakult ki az ésszerű gondolkodásra épülő teológia, a
humanizmus/skolasztika a), amely fő feladatának a hit/ember b) és a természet/tudás c)
összehangolását tekintette. Eme gondolkodás legnagyobb alakja a domonkos rendi Aquinói Szent
Tamás/Loyolai Szent Ignác d) volt. Korának egész tudományosságát ismerte és rendszerbe állította.
Legnagyobb hatást az ókori görög filozófus, Arisztotelész/Platón e) gyakorolta rá Logika című művével.
Megpróbálta bizonyítani, hogy minden létnek a forrása (a) négy őselem/Isten f).
(Tankönyvi szöveg alapján)
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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

Egyetemes történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – Emelt szint – 58

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,
követutasítással lássák el.

hogy

a

választók

a

képviselőket

részletes

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
e) Ki volt a fenti forrás szerzője?
1. Talleyrand

2. gyárakat

3. manufaktúrákat

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)
B)
C)
D)
E)

Lovagok és nemesek
Papság és értelmiség
Kézművesek és kereskedők
Birtokos parasztok és kistermelők
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
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.

Igaz

Hamis
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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
háborúban.

elvesztette

amerikai

gyarmatait

az

osztrák

örökösödési

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
A)
B)
C)
D)

Helyszín sorszáma a térképen
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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.”
„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.”

______________________

B)

________________

1540

______________________

F)
________________

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 1576os 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
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.

Igaz

Hamis
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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.)

a) emberi és polgári jogok
b)

G

c)

A

Betűjel
(Elemenként 0,5 pont.)
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1. A XIX. század uralkodó eszméihez kapcsolódó forrásrészleteket közlünk. (E/4)
Nevezze meg a forrásrészletek alapján az eszmeáramlatot! (Elemenként 1 pont)
a) „Az ő saját – fizikai vagy erkölcsi – java nem elégséges indok erre. […] az egyén csak annyiért felelős
a társadalomnak, amennyi viselkedéséből másokat érint. […] Az egyetlen cél, amelynek érdekében
jogosan lehet civilizált közösség bármely tagjával szemben – akarata ellenére – erőszakot alkalmazni:
mások sérelmének a megakadályozása.” (Mill)
_____________________________________________________________________
b) „Az egyes ember tehát szükségképpen valamely néphez tartozik, s e népből származik. Azonban,
ami a szellemből, a testi erőből, a kultúrából, az emberségből az övé, vagy az övé lesz, népének
sajátosságaként jelentkezik benne, s ezen az úton ér is el hozzá, éppen ezért az egyén csakis e
sajátosságokon belül bontakozhat ki. Az egyén törekvéseinek tehát meg kell egyezniük annak a népnek
a törekvéseivel, melynek ő csak része […]” (Luden)
_____________________________________________________________________
c) „Megtartani s egyszerre javítani – ez más jellegű feladat. Ha a régi alkotmány használható részeit
meg akarjuk tartani, s ha az újat hozzá akarjuk illeszteni ahhoz, ami a régiből megmaradt, akkor a
termékeny elme minden erejét, csüggetlen és megfeszített figyelmét, sokrétű összehasonlító és
összekötő képességét, minden alkotó talentumát mozgásba kell hozni; egymással vetélkedő emberi
rossz tulajdonságok egyesített ereje ellen kell felvennie a harcot; a konokság ellen, amely elvet minden
reformot, és a könnyelműség ellen, amely mindent tönkretesz.” (Burke)
_____________________________________________________________________
d) „Minden eddigi társadalom története osztályharcok története.
Szabad és rabszolga, patrícius és plebejus, báró és jobbágy, céhmester és mesterlegény, egyszóval:
elnyomó és elnyomott folytonos ellentétben álltak egymással, szakadatlan, hol palástolt, hol nyílt
harcot vívtak, olyan harcot, amely mindenkor az egész társadalom forradalmi átalakulásával vagy a
harcban álló osztályok közös pusztulásával végződött […]” (Marx)
_____________________________________________________________________
2. A feladat a XIX–XX. század fordulójának gyarmattartóira és gyarmataikra vonatkozik.
Válaszoljon a kérdésekre a táblázat tanulmányozása után! (Elemenként 0,5 pont.) (E/3)

a) Melyik ország rendelkezett a századfordulón a legnagyobb gyarmatbirodalommal?
____________________________________________________________________________________________
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b) A fent említett országon kívül melyik állam birtokolt saját területéhez képest legnagyobb
arányú gyarmati területeket 1910-ben?
____________________________________________________________________________________________
c) Melyik állam gyarapította legdinamikusabban gyarmatai területét 1871 és 1910 között?
____________________________________________________________________________________________
d) Melyik állam gyarmatain volt a legalacsonyabb az átlagos népsűrűség?
____________________________________________________________________________________________
e) Mi az oka annak, hogy Németország és Olaszország csak 1910-re rendelkezett gyarmatokkal?
Egy okot említsen! ____________________________________________________________________________________________
f) A felsorolt országok közül melyek voltak a legkorábbi gyarmattartók? Egyet említsen!
____________________________________________________________________________________________
3. A feladat a XIX–XX. század fordulójának nagyhatalmaira vonatkozik. (E/3)
A források tanulmányozása után oldja meg a feladatot! (Elemenként 0,5 pont.)

Ország
Nagy-Britannia
Németország
Franciaország
USA

Átlagos évi növekedés (1870–1913)
Össztermelés (%/év)
Termelékenység növekedése (%/év)
2,2
1,5
2,9
2,1
1,6
1,8
4,1
2,4
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A források alapján nevezze meg azt a nagyhatalmat, amelyik a XX. század elejére …
a) … a legnagyobb területű gyarmatbirodalmat hozta létre.
b) … termelékenységének növekedése meghaladta Németországét.
c) …Afrikában egy nyugatról keletre kiterjedő, összefüggő gyarmati terület
kialakítására törekedett.
d) … gazdasági ereje messze nem állt összhangban a nemzeti egység
megteremtése után szerzett három afrikai területtel.
e) … európai ütközőállam, amelynek az afrikai gyarmata elválasztotta az angol és
francia érdekterületeket.
f) … az ún. Helgoland-Zanzibár szerződés révén 1885-ben Zanzibár területét
szerezte meg.
4. A feladat az ipari forradalommal kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a feladatokat! (Elemenként 0,5 pont.)
a) Egészítse ki az alábbi két folyamatábrát! Írja be a megfelelő fogalmak betűjelét!

b) Nevezze meg a gőzgép és gőzmozdony feltalálóját!
Gőzgép: ________________________________________________
Gőzmozdony: ________________________________________________
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5. A feladat a napóleoni háborúk időszakával kapcsolatos! (E/2)
Oldja meg a feladatokat ismeretei alapján!
a) Állapítsa meg, hogy az alábbi források melyik csatára vonatkoznak! Írja a csata betűjelét a
szöveg utáni vonalra! (Elemenként 0,5 pont.)
A) Waterloo

B) Borogyinó

C) Trafalgar

D) Austerlitz

1. „Nem találtunk lakosokat, nem ejtettünk hadifoglyokat. Bent jártunk [...], mégis egy nyílt tengeren
iránytű nélkül hánykolódó hajóhoz hasonlítottunk; semmit sem tudtunk arról, mi történik
körülöttünk.” (A. A. L. de Caulaincourt)
_____
2. „Úgy hozzászoktattam őket a nagy győzelmekhez, hogy nem tudják, hogyan kell átvészelni a
kudarcot. Mi lesz szegény Franciaországgal? Én mindent megtettem érte, amit tudtam.”
(A. Z. Manfred: Napóleon)
_____
b) Nevezzen meg egy európai dinasztiát, amelyik ellen harcolt Napóleon! (0,5 pont.)
________________________________________________
c) Nevezze meg, mely ország ellen hirdette meg Napóleon a kontinentális zárlatot! (0,5 pont)
________________________________________________
6. A feladat a napóleoni háborúkhoz kötődik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei alapján!

Francia megszálló csapatok Frankfurt közelében elkobzott angol árut égetnek el. (1810)
a) Melyik rendeletet érvényesítik a képen?
________________________________________________________________________________________________ (0,5 pont)
b) Kinek a nevéhez köthető a rendelet?
________________________________________________________________________________________________ (0,5 pont)
c) Mikor uralkodott a rendeletet kiadó személy?
________________________________________________________________________________________________ (0,5 pont)
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d) Mi volt a rendelkezés célja?
________________________________________________________________________________________________ (0,5 pont)
e) Soroljon fel kettőt a rendelkezés következményei közül! (Elemenként 1 pont.)
1. ________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________
7. A feladat a XVIII–XIX. századi világgazdaságra vonatkozik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a táblázat tanulmányozása után! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Nevezze meg, melyik ország ipari részesedése volt a legnagyobb 1800 és 1860 között, és
magyarázza meg ennek okát!
Ország: ________________________________________________________________________________________________
Ok: ________________________________________________________________________________________________
b) Melyik állam részesedése növekedett a leggyorsabban 1860 és 1913 között? Említsen két
olyan sajátos körülményt, amely szerepet játszott az ország gazdasági teljesítményének
növekedésében!
Állam: ________________________________________________________________________________________________
Körülmények:
1. ________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________
c) Nevezze meg azt a folyamatot, amely az ipari forradalom során átalakította a
településszerkezetet!
________________________________________________________________________________________________
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8. A feladat az ipari forradalomhoz kapcsolódik. (E/4)
Pótolja a források segítségével a feladat végén található szövegből hiányzó szavakat,
kifejezéseket! (Elemenként 0,5 pont.)

Az utazási idő (menetidő) csökkenése Londonból néhány fontosabb angol városba

A fontosabb európai országok szén- és vastermelése
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A
gőzhajó
felfedezése
után
a
szárazföldi
közlekedés
forradalmát
a
________________________________________________ (a) jelentette. Az addigi postakocsikkal és szekerekkel
történő szállításhoz képest jelentősen csökkent a ________________________________________________ (b) és
óriásira nőtt a ________________________________________________ (c) mennyisége. E két tényező azt
eredményezte, hogy a szárazföldi szállítás jóval ________________________________________________ (d) lett.
Ezért érte meg egész Európát behálózni vasútvonalakkal. A vasútépítés aztán hatalmas
megrendeléseket biztosított a ________________________________________________-nak(e). Ugrásszerűen nőtt a
________________________________________________ f)- és ________________________________________________ g)-termelés.
Mindebben hagyományosan ________________________________________________ (h) járt élen, de az 1830-as
évektől dinamikusan zárkóztak fel a német területek.
9. A feladat a napóleoni háborúkhoz és a korszak nagyhatalmi politikájához kapcsolódik.
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (E/3)
a) Melyik országban érte először végzetes kudarc a Napóleon által vezetett sereget? (0,5 pont)
________________________________________________________________________________________________
„A győztes nagyhatalmakat három fő cél vezette: először is Franciaországot meg akarták akadályozni
abban, hogy újból fenyegethesse Európát. […] Másodszor a győztesek a kisebb országok rovására
akartak erősödni, de semmiképp sem oly mértékben, hogy az a nagyhatalmak egyensúlyát felborítsa.
Végül arra törekedtek, hogy ahol lehet, újból a régi dinasztiákat ültessék vissza trónra.”(M. Roberts
történész)
b) Nevezze meg, melyik kongresszusra utal a fenti forrásrészlet? (0,5 pont)
________________________________________________________________________________________________
c) Ki volt a kongresszus házigazda-diplomatája? (0,5 pont)
________________________________________________________________________________________________
d) Válassza ki bekarikázással a felsorolt fogalmak közül azt, amelyik a fenti idézetben aláhúzott
szövegrészlethez kapcsolható! (1 pont)
/ emigráció
/ rekonstrukció
/ restauráció
/ intervenció
e) Nevezze meg, hol zajlott az alábbi idézetben olvasható ütközet? (0,5 pont)
„[1815] június 18-ának reggelén szembekerültek egymással. A francia hadsereget […] pánik szállta
meg: a porosz lovasság rávetette magát a császári gárdára, amely két tűz közé szorult. […] Wellington,
aki egész napon át állta Napóleon csapatainak gyilkos támadásait, maga is általános rohamra indult.
[…] Mindennek vége volt.” (J. Tarle történész)
________________________________________________________________________________________________
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10. A feladat az ipari forradalom korával kapcsolatos. (E/3)
Döntse el a források és ismeretei alapján az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Tegyen X jelet a táblázat megfelelő helyére! (Elemenként 0,5 pont.)

Megállapítás
a)

A francia fémiparban az előállított termékek aránya 1850 után nőtt.

b)

A textilipar jelentősége a második ipari forradalom idején egyre nőtt.

c)

Franciaországban az agrárnépesség arányaiban nagyobb volt, mint Angliában.

d)

A francia iparban dolgozók száma 1856 és 1896 között csökkent.

e)

Az ipari forradalom Angliából indult a XVIII. század elején.

f)

harmadik szektorban dolgozók aránya Franciaországban 1876 és 1896 között
hozzávetőleg 10 százalékkal nőtt.

Igaz

Hamis
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11. A feladat Németország XIX. századi történetéhez kapcsolódik. (E/3)
A térkép segítségével válaszoljon a kérdésekre!

a) A vas és a szén kiemelten szerepel a térképen. Mi a jelentőségük a tárgyalt korszakban? (1 p.)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
b) Mi a térképről is leolvasható következménye annak, hogy a korszakban a német területek
sok kitermelhető ásványkinccsel, olcsó és képzett munkaerővel, és a népességrobbanás miatt
bővülő belső piaccal rendelkezett? (1 pont)
________________________________________________________________________________________________
c) Nevezzen meg két, a Porosz Királysághoz tartozó iparvidéket! (Elemenként 0,5 pont.)
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
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12. A feladat a francia forradalom és a napóleoni kor történelméhez kapcsolódik. (E/3)
Töltse ki a táblázatban a Helyszín oszlopát, majd a helyszínek betűjelét kapcsolja össze a térkép
számozott helyeivel! (Több a számozott hely, mint amennyi a jó megoldáshoz szükséges.) (Soronként
0,5 p)
Dátum

Helyszín

Esemény

1789. V. 5.

a)

a rendi gyűlés megnyitása

1793. III.10.-XII.23.

b)

forradalomellenes, royalista
parasztfelkelés

1804. XII. 2.

c)

Napóleon császárrá koronázása

1813. X. 16-19.

d)

A „népek csatája”

1815. VI. 18.

e)

Napóleon utolsó veresége

1814-1815

f)

kongresszus az európai
rendezésről

Sorszám a térképen

11.
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13. A feladat a szent szövetségi Európa nagyhatalmainak együttműködésével kapcsolatos.
A térkép és ismeretei segítségével válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.) (E/3)

a) Melyek voltak a Szent Szövetség legfontosabb céljai? (Nevezzen meg kettőt!)
1. ________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________
b) Az 1820-as és 30-as években több európai országban is forradalmi megmozdulások zajlottak
az abszolút monarchiák ellen. A térkép és ismeretei alapján egészítse ki a táblázatot!
Forradalom helyszíne

A beavatkozó dinasztia

Kongresszusi Lengyelország
Spanyol Királyság
Nápoly–Szicíliai Királyság
Piemont
14. A feladat a francia forradalomhoz kapcsolódik. (E/3)
a) Nevezze meg a forradalomban egymás ellen fellépő politikai irányzatokat! Írja a forrásokhoz
annak a politikai irányzatnak a nevét, amelynek elveit a szöveg tükrözi!
(Elemenként 0,5 pont.)
1. „A királynak a törvényhozó hatalom integráns részének kell lennie. Az alkotmány egyensúlyának
fenntartása érdekében szükség van arra, hogy a végrehajtó hatalom rendelkezzék a törvényhozó
hatalom egy részével, de nem az egésszel. E két hatalom teljes egyesülése zsarnoksághoz vezet, de
teljes szétválasztásuk is: a törvényhozás, ha teljesen elválasztjuk a végrehajtástól, magához ragadja és
érzéketlenül bitorolja annak jogait.”
________________________________________________
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2. „Fel kell számolni az anarchiát Franciaországban, véget kell vetni a trón és az oltár elleni
támadásoknak, vissza kell állítani a törvényes hatalmat, vissza kell adni a Királynak az őt megillető
biztonságot és szabadságot, s olyan helyzetet kell teremteni számára, hogy a neki járó törvényes
hatalmat gyakorolhassa.”
________________________________________________
3. „Eljött az új keresztes hadjárat ideje, az egyetemes szabadság keresztes hadjáratáé. Egy népnek,
amely hatszáz esztendős szolgaság után kivívta szabadságát, szüksége van a háborúra, háború kell,
hogy megszilárduljék.”
________________________________________________
4. „A forradalmi kormány a jó polgároknak tartozik azzal, hogy biztosítja számukra a nemzet teljes
támogatását. A nép ellenségeinek csak a halállal tartozik. Amikor az alkotmány elveinek betű szerinti
végrehajtását követelik, csak azért teszik, hogy büntetlenül áthághassák azokat. Hitvány gyilkosok ők,
bölcsőjében szeretnék megfojtani a Köztársaságot.”
________________________________________________
b) Írja az a) feladatrész megoldásai közül azt az irányzatot a filozófusok neve mellé, amelyik a
legközelebb állt az adott filozófus elképzeléseihez! (Elemenként 0,5 pont.)
Montesquieu: ________________________________________________
Rousseau: ________________________________________________
15. A feladat a francia forradalomhoz kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)
„Itt nincs szó semmiféle perről. Lajos nem vádlott; Önök [a Nemzeti Konvent] nem bírák; Önök nem
lehetnek mások, mint államférfiak és a nemzet képviselői. Önöknek nem elmarasztaló vagy felmentő
ítéletet kell hozniuk egy ember ügyében, hanem a közüdvöt érintő intézkedést […] Ha Lajos vádlottja
lehet egy pernek, akkor fel is lehet menteni. […] De ha Lajost felmentik, mivé lesz a forradalom? Ha
Lajos ártatlan, akkor a szabadság minden védelmezője rágalmazóvá válik. Az alkotmányra hivatkozva
érvelnek a király mellett. Ami engem illet, pirulnék komolyan venni ezeket az alkotmányos
szócsavarásokat. Rágódjanak rajtuk a jogi egyetemeken, meg a londoni, bécsi és berlini udvarokban.”
(Robespierre)
a) Melyik politikai csoportosulás vezetőjétől származik a fenti beszédrészlet?
________________________________________________________________________________________________
b) Milyen intézkedés meghozatala mellett érvel?
________________________________________________________________________________________________
c) Melyik hatalmi ág képviselőihez szólt beszédében?
________________________________________________________________________________________________
d) Melyik évben kezdődött a szövegben említett forradalom?
________________________________________________________________________________________________
e) Nevezze meg, milyen XIX. századi politikai eszme alapja a szöveg alábbi két kifejezése:
nemzet: ________________________________________________
szabadság: ________________________________________________
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16. A feladat a második ipari forradalom találmányaihoz kötődik. (E/2)
Az alábbi képek híres találmányokat ábrázolnak. Írja a pontozott vonalra, mi volt ezen
találmányok jelentősége! Az első találmánynál példaként megadtunk egy lehetséges megoldást.
(Elemenként 0,5 pont.)
Példa:
A Déry-Bláthy-Zipernowsky-féle transzformátor
A találmány jelentősége: Szállíthatóvá teszi az elektromos
áramot.

a) Otto négyütemű motorja
A találmány jelentősége:

c) Bessemer acélkohója
A találmány jelentősége:

b) Puskás Tivadar telefonközpontja
A találmány jelentősége:

d) Just Sándor és Franjo Hanaman
volfrámszálas izzójának plakátja
A találmány jelentősége:
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17. A feladat a XVIII–XIX. századi Franciaország történelméhez kapcsolódik. (E/5)
Oldja meg a feladatot a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)
a) Párosítsa a képeket a történelmi eseményekhez! Írja a képek betűjelét a hozzájuk tartozó
eseményekhez!

A)

B)

C)

D)

Krími háború

Francia–porosz
háború, 1870

Francia
forradalom, 1789

Képek betűjele
b) Nevezze meg, ki volt az események idején Franciaország államfője!
Krími háború: ________________________________________________
Francia-porosz háború, 1870: ________________________________________________
Francia forradalom, 1789: ________________________________________________
Oroszországi hadjárat: ________________________________________________

Oroszországi
hadjárat
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c) Nevezze meg, mely területekre vonatkozik az alábbi meghatározás!
Franciaország két – többségében – német nyelvű északkeleti régiója. A területek székhelyei: Strasbourg
és Metz. A német egység megvalósuláskor e területeket Franciaország elveszítette, de később
visszaszerezte.
A területek neve: ________________________________________________
d) Írja le, melyik állammal vívott küzdelemben veszítette el Franciaország a c) feladatrészben
meghatározott területeket!
Az állam neve: ________________________________________________
18. A feladat a XIX. századi városiasodáshoz kapcsolódik. (E/4)
Döntse el a képek és ismeretei alapján az alábbi meghatározásokról, hogy Londonra vagy
Párizsra igazak-e! Írja az állítások sorszámát a képek alatti pontozott vonalra! (Elemenként 0,5 pont.)

London: Kristálypalota

Párizs: az Eiffel-torony építése

________________________________________________

________________________________________________

1. A XIX. századra a világ pénzügyi központjává és egyben legnépesebb városává vált a legnagyobb
gyarmatbirodalom központjaként.
2. Mai kinézetét leginkább a császár által kinevezett, 1853 és 1869 között hivatalban lévő
prefektusának köszönheti, aki a sugárutak és körutak hálózatát tervezte.
3. Az 1889-es világkiállításra, az akkor legmodernebbnek számító technológiával készült,
ideiglenesnek szánt építmény vált a város egyik jelképévé.
4. A XIX. században szegény lakosságának jó részét az ország katolikus etnikai kisebbségét alkotó
bevándorlók tették ki.
5. Miután a kétkamarás törvényhozás épülete 1834-ben leégett, új palotát emeltek erre a célra a híres
óratoronnyal.
6. Uralkodója 1806-ban kezdte építtetni a forradalom során és az azt követő háborúkban elesetteknek
emléket állító Diadalívet.
7. 1863-tól itt építették meg a világ első földalatti vasútját, melynek alagútjai a XX. században
óvóhelyként is szolgáltak a német bombázások idején.
8. Itt tartották 1851-ben a legelső világkiállítást, az erre az alkalomra épített, öntöttvas szerkezetű,
üvegtáblákkal borított csarnokban.
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19. A feladat az ipari forradalmak korában jellemző demográfiai változásokkal kapcsolatos.
Nevezze meg az adatok és ismeretei segítségével azt az országot, amelyre az állítás vonatkozik!
A táblázatban szereplő országok közül válasszon! (Elemenként 1 pont.) (E/4)

a) Az ország történetében a legjelentősebb kivándorlási hullámot az 1845-ben megjelenő
burgonyavész és az azt követő éhínség idézte elő. Az 1860-as évekre az innen kivándoroltak alkották az
Egyesült Államok katolikus lakosságának túlnyomó többségét.
________________________________________________
b) A második ipari forradalom kezdeti időszakában még jelentős volt innen a kivándorlás az Egyesült
Államokba. Később a látványos gazdasági fejlődéssel és az első gyarmatok megszerzésével
összefüggésben visszaesett a kivándorlók száma.
________________________________________________
c) A XIX–XX. század fordulóján bekövetkezett gazdasági visszaesés jelentős kivándorlási hullámot
indított el. A XX. század első évtizedében kivándorló több mint kétmillió lakos többsége az országnak
az ipari forradalom által nem érintett, elmaradottabb déli területeiről származott.
________________________________________________
d) A kivándorlók száma a XIX–XX. század fordulóján jelentősen nőtt, elsősorban az antiszemita
pogromok (a zsidók ellen szervezett, gyilkosságokkal és rombolással járó támadások) miatt. A
számukra kijelölt letelepedési övezetekben élő zsidók közül a XIX. század utolsó és a XX. század első
évtizedében összesen több mint egy millióan menekültek az Egyesült Államokba.
________________________________________________
20. A feladat az Amerikai Egyesült Államok történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!
„2. § A Képviselőház az egyes államok népe által minden második évben választott tagokból áll, s az
egyes államok választói az [adott] állam […] törvényhozási ágába történő választások alkalmával
megkívánt kellékeknek kell, hogy megfeleljenek. […] A képviselőket és a közvetlen adókat az Unió
részét alkotó államok között számarányuknak megfelelően kell elosztani, amelyet úgy kell
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meghatározni, hogy a szabad személyek számához, beleértve a bizonyos számú évig szolgálat
teljesítésére kötelezett személyeket, de nem értve bele az adót nem fizető indiánokat, hozzáadják
minden egyéb személy számának háromötödét. […] New Hampshire állam három, Massachusetts állam
nyolc, Rhode-Island egy, Connecticut állam öt, New York állam hat, New Jersey állam négy,
Pennsylvania állam nyolc, Delaware állam egy, Maryland állam hat, Virginia állam tíz, Észak-Carolina
állam öt, Dél-Carolina állam öt, Georgia állam három képviselő választására jogosult. […]
3. § Az Egyesült Államok Szenátusa az egyes államokat képviselő két-két szenátorból áll, akiket az
állam törvényhozó testülete hatévi időtartamra választ; minden szenátor egy szavazattal rendelkezik.
Közvetlen az első választást követő összeülés után a szenátorokat a lehetőség szerint három egyforma
létszámú osztályba kell sorolni. Az első osztályba tartozó szenátorok mandátuma a második év, a
második osztályba tartozó szenátorok mandátuma a negyedik év, a harmadik osztályba tartozó
szenátorok mandátuma a hatodik év végén megszűnik, s így a Szenátus egyharmadát kétévenként
választják újjá.”
(Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya)
a) Elsősorban kiket ért az alkotmány szövege „minden egyéb személy” alatt? (Válaszként nem
fogadható el: nők, gyerekek.) (0,5 pont)
____________________________________________________________________________________________________________
b) A képviselők (a Képviselőház tagjai) számának meghatározása kompromisszumot jelentett
az északi és a déli államok között. Magyarázza meg a kompromisszum lényegét a forrás alapján!
(1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________
c) Hogyan rendelkezik a forrás első bekezdése a választójogról? Karikázza be a helyes válasz
sorszámát! (0,5 pont)
1. általános választójogot rendel el
2. a választójogot cenzushoz köti
3. a választójogot nem szabályozza általánosan
d) A c) feladatrészben adott válaszát indokolja a forrás alapján! (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
e) Hány szenátora volt az Egyesült Államoknak az alkotmány kiadásakor? (0,5 pont)
______________
f) Hány évre szól (az első választásokat kivéve) a szenátorok mandátuma? (0,5 pont)
______________
21. A feladat Napóleonhoz kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás, a térkép és ismeretei segítségével! A forrás szövegéből néhány
ország nevét kihagytuk, és nagybetűkel helyettesítettük. (Elemenként 0,5 pont.)
„[A kontinentális] Európában négy nagyhatalom van […] élén Franciaország áll, erősebb, mint
bármelyik a három közül, sőt képes mindannyiuknak ellenállni. Országunk egyesíti az embereket és a
gazdaságot. Az európai befolyást vele megosztó három közül kettő [A és B] vetélytársa és természetes
ellensége. A harmadik [C], amelyet hatalmas térségek választanak el tőle, közvetlenül egyáltalán nem
ellensége, de közvetve igen, mint Franciaország legrégibb [önálló államiságát korábban elveszítő]
szövetségesének [D] természetes ellensége. Szükséges, hogy ezentúl [A] ne közvetlenül
Franciaországgal és a franciák alapította államokkal legyen határos, és hogy a velencei államért,
Tirolért, svábföldi birtokaiért és a szomszédos államokra vonatkozó igényeiért cserébe Havasalföldet,
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Besszarábiát és Bulgária legészakibb részét adjuk neki. [C] így [A] természetes vetélytársává és
ellenségévé válik, de az természetes szövetségesre talál Franciaországban.”
(Talleyrand, francia diplomata levele Napóleonnak, 1805)
a) Nevezze meg a szövegben nagybetűkkel jelölt országokat!
A: ________________________________________________
B: ________________________________________________
C: ________________________________________________
D: ________________________________________________
b) Melyik, a térképen jelölt helyszínre illenek a leírások? Írja a megfelelő helyszín sorszámát a
leíráshoz!
Napóleon bevonult az ellenség fővárosába, de a súlyos tűzvész miatt kénytelen volt hamarosan
kiüríteni: _______
A szövegben említett valamennyi nagyhatalom csapatai megütköztek ebben a csatában: _______
A csatára Napóleon két száműzetése között került sor: _______
A Napóleon utáni Európa hatalmi viszonyairól döntöttek a diplomaták: _______
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22. A feladat a XIX. század második felére és a XX. század elejére jellemző balkáni
konfliktusokkal kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!
„Nem az okozta az ellentéteket, hogy mikor Bosznia-Hercegovinát megszálltuk, Szerbia útjába
kerültünk, hanem azért szálltuk meg Bosznia-Hercegovinát, mert Szerbia nemcsak Bosznia és
Hercegovina után vágyódott. […] Bosznia és Hercegovina átengedése nem elégítette volna ki Szerbiát;
ellenkezőleg, új ösztökélés lett volna arra, hogy e kis állam még erélyesebben törjön a tenger felé […].
Igaz, hogy [a megszállás előtt] a bosznia-hercegovinai lakosság lázadását a […b)...] uralom ellen
Szerbia és Montenegró támogatta, de az is igaz, hogy már a ’60-as években Miletics [magyarországi
szerb nemzetiségi vezető] nagyszerb-propagandát csinált a magyar integritás rovására.”
(Ifjabb Andrássy Gyula, a Monarchia utolsó külügyminisztere, 1921)
a) Karikázza be a következő állítások közül annak a kettőnek a sorszámát, amelyek a forrás
alapján kifejezik ifjabb Andrássy Gyula álláspontját! (Elemenként 0,5 pont.)
1. A Monarchia és Szerbia viszonyának megromlása szerinte Bosznia-Hercegovina megszállásakor
kezdődött.
2. Véleménye szerint elhibázott lépés volt Bosznia-Hercegovina megszállása.
3. Véleménye szerint Bosznia-Hercegovina megszállása önvédelem volt a Monarchia részéről.
4. A Monarchia és Szerbia viszonyának elmérgesedéséért a szerb nacionalizmust teszi felelőssé.
5. Álláspontja szerint a Monarchia Szerbia és Montenegró egymás elleni háborúját akadályozta meg
Bosznia-Hercegovina megszállásával.
b) Nevezze meg azt a népet, amelyiknek neve hiányzik a forrás b) betűvel jelzett részéről! (1 p.)
__________________________________________________________________________________
c) Melyik térképjel jelöli a térképvázlaton Bosznia-Hercegovinát? Karikázza be a megfelelő
térképjel sorszámát! (1 pont)

d) Mikorra vezetett háborúhoz a Monarchia és Szerbia konfliktusa? Adja meg a háború
kirobbanásának pontos dátumát (év, hónap, nap)! (1 pont)
__________________________________________________________________________________
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23. A feladat a bécsi kongresszus nyomán kialakult nagyhatalmi együttműködéssel kapcsolatos.
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (E/4)

Forradalmak Európában
a) A térképen jelölt forradalmi mozgalmak mindegyike ugyanabban az évben robbant ki.
Melyik volt ez az év? (1 pont)
_________________________________________
b) „Ha bármely állam bármilyen más [forradalmi állapotban lévő] állam közelségét veszedelmesnek
fogja tartani, először rábeszéléssel, ha szükséges fegyverrel fog föllépni.” (Határozat, 1820)
Nevezze meg azt a szövetséget, amely az idézett határozatot hozta! (1 pont)
_________________________________________
c) Nevezzen meg két nagyhatalmat, amely tagja volt ennek a szövetségnek! (Elemenként 0,5 p.)
1. _________________________________________; 2. _________________________________________;
d) Nevezze meg a térképvázlat segítségével azt az államot, amelyik sikeres forradalom révén
kivívta függetlenségét! (1 pont)
______________________________________________________________________
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24. A feladat az első ipari forradalomnak a társadalomra és az életmódra gyakorolt hatásaival
kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a forrásrészletek és ismeretei segítségével!
„A vidékbeli kertész a napot munkában töltvén el, este megrakja szekerét s éjszaka a városba jön és
lerakodik, és napkelte előtt vissza is indul. A londoni tunya reggel 8-9-kor fölkelvén, a piacot friss
zöldséggel tele s illatozva találja. […] Miért oly tiszta a londoni polgár háza, udvara bútora, edénye?
Mert a vizet olcsón, könnyen és nagy bőségben kapja. Több vízvezető társaságok vannak.”
„Előttem fekvék New Castle nyílt környéke, ellepve a sok gyáraktól, […] az egész egy nagy
kovácsműhely, melyben korom, pörölyhang, dörömbölés, csattogás, gőzzúgás, füst, tűz mindenfelé és
kémények […]. S este […] [egy] titkos erő […] meggyúlt leheletével napként megvilágítja a roppant
termeket, mikben sok ezer orsók, kerekek, szövőszékek űzik süket s rejtélyes játékaikat […].”
(Részletek Szemere Bertalan útleírásából, 1838)
a) Indokolja meg, miként járultak hozzá az első forrásrészletben leírt új jelenségek a
halandóság csökkenéséhez! (Elemenként 1 pont.)
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
b) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e az alábbi állítások a forrásrészletekben leírtak
alapján! Tegyen X jelet a táblázat megfelelő oszlopába! (Elemenként 0,5 pont.)
Állítás

Igaz

Hamis

1) A városokban élők életkörülményei minden tekintetben javultak az ipari
forradalmak következtében.
2) Az elektromos hálózat kiépülése lehetővé tette az éjszakai műszak bevezetését.
25. A feladat az ipari forradalmak demográfiai következményeivel kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)
a) Állapítsa meg, hogy a felsorolt jelenségek közül melyek olvashatóak le a forrásokról! Írja a
táblázatba, a forrás betűjele mellé, a hozzá tartozó jelenség sorszámát! Minden sorba egyetlen
sorszámot írjon! Két jelenség sorszáma kimarad.
Jelenségek: 1. asszimiláció; 2. társadalmi rétegek lakóhely szerinti elkülönülése; 3. kivándorlás;
4. természetes szaporodás; 5. a középosztály kiszélesedése; 6. városiasodás;
A)

A munkáslakosság aránya Párizs
egyes kerületeiben (%), 1872
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B)

C)

A Zsidó Letelepülési Övezet Oroszországban
és a zsidó lakosság menekülése, XX. század
eleje
D)
Születési és halálozási arány néhány európai országban, 1913
Ország

Születési arány (ezrelék)

Halálozási arány (ezrelék)

Belgium

22,3

14,2

Németország

27,5

15

Nagy-Britannia

24,1

13,8

Olaszország

31,7

17,7

Franciaország

18,8

17,7

Portugália

32,5

20,6

A forrás betűjele
A)
B)
C)
D)

A jelenség sorszáma
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b) Nevezze meg azt az országot, amelyikre a leírás vonatkozik! A forrásokban szereplő országok
közül válasszon!
1. Viszonylag alacsony volt a születési és halálozási arány. A XIX. század végén az ország minden tízedik
lakosa a fővárosban élt.
______________________________________________________
2. Az iparosodásban élen járó ország lakosságának nagyjából fele városi lakos volt a XIX. század
közepén. A városi lakosoknak ekkor körülbelül harmada a fővárosban élt.
______________________________________________________
3. A főváros a második császárság időszakában fejlődött a leggyorsabban. Az ország lakossága az ipari
forradalmak korának végén már csak kis mértékben növekedett.
______________________________________________________
4. A korszakban létrejött államban hagyományosan magas volt a születések száma. Fővárosa nem
számított ipari központnak, ezért az itt élők aránya más európai fővárosokhoz viszonyítva alacsony
volt.
______________________________________________________
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1. Az alábbi feladat a II. világháború kezdetével kapcsolatos. (E/2)
Válaszoljon a kérdésekre a karikatúrák tanulmányozása után! (Elemenként 0,5 pont)

A két elhangzó mondat magyarul:
– A föld söpredékéhez van szerencsém?
– A munkások véreskezű tömeggyilkosát
üdvözölhetem?
a) Mit szimbolizál az első karikatúrán szereplő személyek házassági ceremóniája?
___________________________________________________________________________________________________________________________
b) Miért volt meglepő a közvélemény számára ez az esemény?
___________________________________________________________________________________________________________________________
c) Mit (kit) jelképez a második képen szereplő fekvő alak?
___________________________________________________________________________________________________________________________
d) Nevezze meg azt az időpontot (év, hó, nap), amikor az egyik fél megtámadta a másikat!
___________________________________________________________________________________________________________________________
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2. A feladat Németország történetével kapcsolatos. (E/3)
Döntse el a források és ismeretei alapján, hogy a megállapítások igazak-e vagy hamisak! Írjon X
jelet a táblázat megfelelő helyére! (Elemenként 0,5 pont.)

A munkanélküliség alakulása

Megállapítás
a) Az 1920-as évek közepétől Németország nehézipari termelése folyamatosan
csökkent.
b) A nagy gazdasági világválság már az 1920-as évek második felében már
súlyosan éreztette hatását.
c) A munkanélküliség növekedése hozzájárult a középpártok (Centrum és
Szociáldemokrata) gyengüléséhez.
d) A náci párt a munkásság érdekei védelmezőjének is hirdette magát.
e) A gazdasági válság során a munkanélküliség csak a nehéziparban dolgozókat
érintette.
f) Az 1930-as évek folyamán előbb a munkanélküliség csökkent, majd a
nehézipari termelés növekedésnek indult.

Igaz

Hamis
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4. A feladat a bolsevik propagandával kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a képek és ismeretei alapján!
A zászlók feliratai:
Éljen a munkás-paraszt szovjet
hatalom!
Minden hatalmat a
kapitalistáknak!
Halál a munkásokra és a
parasztokra!

Taposd el a kapitalizmust, vagy az fog eltaposni téged!
a) Értelmezze röviden a plakát mondanivalóját! (0,5 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
b) Írja le, mely történelmi jelszót juttatja eszébe a második zászló felirata, és nevezze meg, ki,
mikor fogalmazta meg az eredeti jelszót! (Elemenként 0,5 pont.)
_______________________________________________________________________________________ (jelszó)
_______________________________________________________________________________________ (név)
_______________________________________________________________________________________ (év)

Szovjet propagandaplakát Angliáról és a Szovjetunióról, 1930
c) Fogalmazza meg, hogy a plakát mondanivalója miben torzít! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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5. A feladat az első világháborút lezáró Párizs környéki békerendszerre vonatkozik. (E/5)
Egészítse ki a térkép és ismeretei alapján a következő mondatokat! (Elemenként 1 pont.)

Európa az I. világháború után
Az első világháború a(z) __________________________________-k (a) vereségével végződött. Nagymúltú
birodalmak tűntek el Európa térképéről: Törökország és a hazánkat is magába foglaló
_____________________________ (b), melynek területén több ország is osztozott. 1921-ben Csehszlovákia,
Románia és a későbbi Jugoszlávia létrehozták a _____________________________-ot (c) a magyar revíziós
törekvések megakadályozására. A békerendszernek köszönhetően a nagy középkori múltra
visszatekintő ____________________________ (d) újra visszanyerte függetlenségét. Azonban a
________________________________________ (e) nem vette figyelembe az egyes népek etnikai határait, s ezzel
újabb feszültségek forrása lett.
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6. A feladat az Amerikai Egyesült Államok történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Melyik évben láthatóak a New Deal okozta változások? Válaszát indokolja meg a statisztika
alapján!
Év: ______________________________________________
Indoklás:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
b) Mi az ára az új gazdasági fellendülésnek? Miért?
___________________________________________________________________________________________________________________________
Indoklás: ____________________________________________________________________________________________
c) Nevezzen meg kettőt a New Deal konkrét intézkedései közül!
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
d) Mikorra sikerült a munkanélküliséget is a válság előtti szint közelébe visszaszorítani? Miért
ekkor?
Év: ______________________________________________
Indoklás:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
7. A feladat a második világháborúval kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! (Az egyes kérdések a szöveg aláhúzott és
betűkkel jelölt részeire vonatkoznak.) (Elemenként 0,5 pont.)
„Sztálin üdvözölte az Egyesült Államok csendes-óceáni sikereit, közölte azonban, hogy a szovjetek
egyelőre nem kapcsolódhatnak be a Japán elleni küzdelembe, mert úgyszólván teljes haderejükre
Németország ellen van szükség. […] Őszintén elismerte, hogy az oroszokat váratlanul érték a […]
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sikerek(a). A németek a vártnál gyöngébbnek bizonyultak. […] A szovjet kormány mindig is nagy
jelentőséget tulajdonított az olaszországi hadjáratnak, mert megnyitotta a szövetségesek előtt a
Földközi-tengert. De Németország megtámadásához Olaszország nem jó kiindulópont. […]”
(Churchill az 1943 novemberében rendezett teheráni konferenciáról)
„[A sztálini stratégia] lényege az volt, hogy támadja [tárgyalópartnereit] a második front(b) késlekedő
megnyitása miatt. Sztálin szerette tárgyalópartnereit védekező állásba szorítani. […] Kierőszakolt egy
formális ígéretet a második front […] megnyitására. […] A három szövetséges megegyezett
Németország teljes lefegyverzésében(c), valamint az azt követő megszállási zónák(d) létrehozásában.”
(Kissinger az 1943 novemberében rendezett teheráni konferenciáról(e))
a) Nevezze meg, hol (város) történt a keleti fronton jelentős fordulat 1943 elején?
Város neve: ______________________________________________
b) Hol (tájegység) és mikor (év, hó) nyílt meg a „második front”?
Helyszín: ______________________________________________
Időpont: ______________________________________________
c) Mikor következett be (év, hó) a német kapituláció?
Időpont: ______________________________________________
d) Sorolja fel, hogy a világháború után mely hatalmak hoztak létre megszállási zónákat
Németország területén?
____________________________________________________________________________________________________________________________
e) Nevezze meg ki volt a teheráni konferencia harmadik vezető politikusa!
___________________________________________________________________________________________________________________________
8. A feladat a második világháború fordulópontjaival kapcsolatos. (E/3)
Nevezze meg az alábbi forrásrészletekhez köthető települést, helyszínt! Írja le, mikor (év,
hónap) történtek a 3. és 4. forrásban leírt események! (Elemenként 0,5 pont.)
1) „Montgomery […] tervének alapgondolata az volt, hogy meggyőzze a németeket, hogy egy bizonyos
ponton akar támadni, és azután ott támadjon, ahol nem várták. A terv tökéletesen bevált. […] Rommel
[…] mindent megtett, hogy időt nyerjen készleteinek kiürítésére, mikor látta, hogy vonalainak áttörése
már teljes, és az ellenség támadását nem tudja feltartóztatni. […] A németek visszavonulása
rendezetlen, vad futássá fajult.” (Commager történész)
Település: ______________________________________________
2) „Paulus tábornok 6. hadserege […] minden erőt kiadott magából, teljesen kimerült, és szárnyainak
védelmét gyenge és kétes harci értékű szövetséges csapatok látták el. A tél már nem volt messze, s
nyilvánvaló volt, hogy ha beáll, az oroszok megindítják az ellencsapást. […] Paulus és hadserege ezután
még hét szörnyű héten át kitartott ugyan, sorsa azonban már megpecsételődött.” (Winston S. Churchill)
Település: ______________________________________________
3) „Hirtelen a naphoz hasonló fény volt látható, majd teljes sötétség borult a városra. […] A város lakói
az első villanástól szinte megvakultak. […] A város 340 000 lakójából 78 000 halt meg, […] 14 000
eltűnt, 19 000 pedig megsebesült. A sebesültek nagy része a későbbiek folyamán szintén elpusztult.
[…] Három nappal később […] ledobták a második bombát is.” (Ránki György történész)
Település: ______________________________________________
Év, hónap: _____________________________________________
4) „Eisenhower tábornok, a szövetséges erők főparancsnoka kiadhatta az indulási parancsot. E napon
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több mint ezer bombázógép pusztította a parti védelmi vonalakat. […] A németeket váratlanul érte a
rajtaütés.[…] A szövetségesek […] 156 ezer katonája vagy ötven kilométer hosszan foglalt el hídfőállást
a […] tengerparton.” (Martin Roberts történész)
Helyszín: ______________________________________________
Év, hónap: ______________________________________________
9. A feladat a sztálini gazdaságpolitikával kapcsolatos. (E/3)
A mellékelt képek a mezőgazdaság szovjet típusú átalakításának három jelenségére utalnak.
Válasszon ki két képet! A megadott öt fogalom közül válassza ki, és röviden magyarázza is meg a
képekhez tartozó fogalmakat!

Paraszt, menj a kolhozba!

Ki a kulákkal a szövetkezetből!

Traktorok felsorakozása a
Lenin-kolhozban, 1933

1.

2.

3.

Fogalmak: kollektivizálás; személyi kultusz; államosítás; kuláktalanítás; a mezőgazdaság iparosítása;
a) A kép sorszáma: __________
Fogalom: _______________________ (0,5 pont)
Fogalom-magyarázat: ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ (1 pont)
b) A kép sorszáma: __________
Fogalom: _______________________ (0,5 pont)
Fogalom-magyarázat: ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ (1 pont)
10. A feladat a két világháború közötti kor történetére vonatkozik. (E/2)
Írja a fogalmakat a pontozott vonalra a meghatározások alapján! (Elemenként 0,5 pont.)
a) ______________________________________________: a szovjet kényszermunkatáborok rendszere (orosz
rövidítés)
b) ______________________________________________: az egyéni parasztgazdaságok felszámolása, kolhozok
erőszakos létrehozása a Szovjetunióban
c) ______________________________________________: tőkés gazdaságban ciklikusan ismétlődő visszaesés
d) ______________________________________________: értékpapírok és áruk adásvételére létrehozott intézmény
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11. A feladat az I. világháború utáni gazdasági változásokhoz kapcsolódik. (E/4)
a) Írja be a Dawes-terv folyamatábrájának betűjeleit a megfelelő kifejezésekhez! Két kifejezés
felesleges. (Elemenként 0,5 pont.)

Kifejezés

Betűjel

Export
Törlesztés
Segély
Hitel és befektetés
Jóvátétel
b) Döntse el a grafikon és ismeretei segítségével az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írjon
X jelet a táblázat megfelelő mezőibe!

Megállapítás
a) A grafikonról leolvasható, hogy a világ ipari termelése növekedett az 1920as években.
b) A Szovjetunióban nagyfokú iparosítás kezdődött, aminek következtében az
1920-as években már növelte világgazdasági súlyát.
c) Az első világháborúban és az azt követő évtizedben az Egyesült Államok a

Igaz

Hamis
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vetélytársainál nagyobb mértékben növelte részesedését a világ ipari
termeléséből.
d) Mivel az európai hatalmak az első világháború idején haditermelésre álltak
át, a tengerentúli országok nyersanyag termelése visszaesett.
e) A Szovjetunió ipari termelékenységének növekedése elősegítette a
világgazdasági válságot.
12. A feladat a sztálini gazdaságpolitikával kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!
„1937-re Oroszország évente 40.000 komplikált fémesztergapad, 167 ezer 15 lóerős traktor (1933-ban
73 ezret produkált), 38 billió kilowatt villamosáram, 152 millió tonna szén (1933-ban 76, 1928-ban 36
millió tonnát termelt), 155 ezer tonna réz termelését irányozza elő. A mezőgazdaság hozama
megduplázódik. A technikai kultúra (gyapot stb.) és a tejtermékek értéke több mint a kétszeresére kell,
hogy emelkedjen.” (Louis Fischer amerikai munkáspárti politikusnak a Nation c. újságban megjelent
cikkéből, 1934)
a) A sztálini gazdaságpolitika melyik jellemzőjére utal a fenti forrás? Válassza ki aláhúzással az
alábbiak közül! (0,5 pont)
új gazdasági mechanizmus,
kollektivizálás,
tervgazdálkodás,
túltermelési válság,
technológiai fejlesztés
b) Mely leírások, illetve fogalmak nem jellemzők a szovjet-típusú tervgazdálkodásra? Válasszon
ki aláhúzással két elemet az alábbiak közül! (Elemenként 0,5 pont.)
a piac szerepének kiiktatása,
ötéves terv,
árverseny,
a termelés elbürokratizálódása,
szabad kereskedelem,
munkaverseny
c) A sztálini gazdaságpolitika mely intézkedése volt a fő oka a mezőgazdasági teljesítmény –
alábbi forrásból is kiolvasható – változásának? (0,5 pont)

A fő ok: ________________________________________________________________
d) Fogalmazza meg egy mondatban, mi az összefüggés az iparfejlesztés és a mezőgazdaság
eredményeinek alakulása között! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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13.A feladat a két világháború közötti európai diktatúrákhoz kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a képek és ismeretei alapján! (Az egyik képhez segítségül megadtuk, kit
ábrázol.) (Elemenként 0,5 pont.)
1.

2.

3.

I. Sándor, Jugoszlávia első
királya*
* I. Sándor esetében a hatalomra jutás időpontjának a királyi diktatúra bevezetését, jugoszláv királlyá
válását tekintse!
a) Tegye – a képek számait használva – időrendbe a képeken látható személyeket hatalomra
jutásuk sorrendjében!
_______ – _______ – _______
b) Tegyen „X” jelet abba az oszlopba, amelyhez a meghatározás társítható!
Megállapítás
A)

2. kép

3. kép

Rendeleti úton kormányzott, bár hivatalosan a parlament
szerepét a Fasiszta Nagytanács vette át.

B) A
széthúzó
nemzeti
megnyilvánulásokat
megakadályozni; 1934-ben merénylet áldozata lett.
C)

1. kép

igyekezett

A „hosszú kések éjszakáján” emberei lecsaptak a párt félkatonai
szervezetének vezetésére, és több százat lemészároltak közülük.

D) Fenyegetésekkel, erőszakkal és gyilkosságokkal törte le a
parasztok földfoglaló, a munkások gyárfoglaló mozgalmait.
c) Kössön szakkifejezést az alábbi meghatározáshoz!
Állami kényszerrel létrehozott intézmények rendszere, amelyekben az egyes iparágak dolgozói
(érdekképviseletei), vezetői és tulajdonosai kötelesek együttműködni egymással és az állammal.
Szakkifejezés: _____________________________________________________________
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14. A feladat a nagy világgazdasági válsághoz kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a karikatúra és ismeretei segítségével a kérdésekre!

Karikatúra, 1934
(A felirat a szekéren: kimeríteni a világ legfizetőképesebb kormányának forrásait)
a) A New Deal melyik jellegzetességét figurázza ki a karikatúra? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Említsen meg két konkrét New Deal-intézkedést, amely kapcsolható a karikatúrához!
(Elemenként 0,5 pont.)
1. __________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________
c) Milyen pozitív következményt vártak a döntéshozók a karikatúrához kapcsolható
intézkedésektől? Nevezzen meg egyet! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Milyen negatív következménye lehetett a karikatúrához kapcsolható intézkedéseknek?
Nevezzen meg egyet! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
15. A feladat a bolsevik ideológiához kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!
„A mai oroszországi helyzet sajátszerűsége az, hogy átmenet a forradalom első szakaszából, amely a
proletariátus kellő tudatosságának és szervezettségének hiányában a burzsoázia kezébe adta a
hatalmat, annak a második szakaszába, amely a proletariátusnak a […] kezébe kell hogy adja a
hatalmat. Ezt az átmenetet egyrészt a legteljesebb legalitás jellemzi (Oroszország most a világ
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valamennyi hadviselő országa közül a legszabadabb ország), másrészt az jellemzi, hogy a tömegekkel
szemben nem alkalmaznak erőszakot és végül, hogy ezek a tömegek a kapitalistáknak, a béke és a
szocializmus legádázabb ellenségeinek kormányával szemben hiszékeny és nem öntudatos
magatartást tanúsítanak […].”
(Részlet Lenin áprilisi téziseiből)
a) Melyik évben írta Lenin a fenti sorokat? (1 pont) __________________________________
b) Melyik két társadalmi réteg állt szemben egymással a korszakban Lenin nézetei szerint?
(Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Nevezze meg azt az eseményt, amit Lenin a „forradalom második szakasza” kifejezés alatt
értett! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Nevezze meg azt a személyt, akire az alábbi állítás vonatkozik! (1 pont)
Filozófus, akinek nevét egy 1848-ban megjelent kiáltvány tette ismertté. A részben általa kidolgozott és
róla elnevezett eszmerendszer szolgált a fenti forrás alapjául.
_____________________________________________________________________________________________________________________
16. A feladat a második világháborúhoz kapcsolódik. (E/4)
Döntse el, hogy a térképen számmal jelölt országok közül melyikre igaz az állítás! Írja az
országok sorszámát a megfelelő állítás után! Egy sorszám kimarad. (Elemenként 0,5 pont)
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a) Az első világháború veszteseként kezdettől fogva a békeszerződés revíziójára törekedett, mivel
ebben csak Olaszország és Németország segítségére számíthatott, a tengelyhatalmak oldalán vett részt
a háborúban. _______________
b) 1939–40 fordulóján vesztes háborút vívott a Szovjetunióval, ezért csatlakozott később a
tengelyhatalmakhoz. ……
c) Többek között a svéd vasérc-ellátás biztosítása céljából szállta meg a német hadsereg ezt az
országot. _______________
d) A legnagyobb náci haláltábor ennek a megszállt országnak a területén épült. _______________
e) Eredetileg Franciaország szövetségesének számított, de annak gyengülése, valamint a
Szovjetunióval meglévő területi viszály miatt végül Németország oldalára állt. _______________
f) Miután Németország legyőzte, csak az északi részét szállta meg, a déli területeken bábkormány
működött, amely a gyarmatokat is irányította. _______________
g) A német hadsereg a francia védelmi vonalak megkerülésére alapozta nyugati hadjáratát, ennek
során rohanta le ezt az országot is. _______________
h) Olaszország sikertelenül próbálta lerohanni ezt az országot, végül csak német segítséggel sikerült
legyőzni. _______________
17. A feladat a második világháborúval kapcsolatos. (E/4)
Az idézetek a később szövetségeseknek nevezett három nagyhatalom legmagasabb rangú
politikai vezetőitől származnak. Nevezze meg az idézetek szerzőit! Egy személy többször is
szerepelhet. (Elemenként 1 pont.)
a) „Egyszer, amikor [egy vidéki városunkban] jártam, belekerültem egy légitámadásba. Bevezettek egy
nagy alagútba, a lakosság jelentős része állandóan ott tartózkodott. Amikor egy negyedóra múlva
kijöttünk, füstölgő romokat láttunk.” (Visszaemlékezés az 1940. év eseményeire)
____________________________________________________
b) „A legfontosabb, sürgető feladatunk az, hogy fegyverarzenálként szolgáljunk a védekező országok és
saját magunk számára. […] Ennek a célnak a megvalósításában nem fog minket megfélemlíteni a
diktátorok azon fenyegetése, hogy a nemzetközi jog megsértéseként és háborús cselekményként
kezelik azon demokráciák megsegítését, amelyek ellenállni merészelnek támadásuknak. Az ilyen
segítségnyújtás nem háborús cselekmény […].” (Beszéd, 1941)
____________________________________________________
c) „Mit nyert és mit veszített a fasiszta Németország azzal, hogy hitszegő módon széttépte az
egyezményt? Másfél éven át biztosítottuk országunknak a békét és azt a lehetőséget, hogy erőinket
előkészítsük az ellenállásra, ha a fasiszta Németország az egyezmény ellenére meg merné támadni
országunkat.” (Beszéd, 1941)
____________________________________________________
d) „Az utóbbi 25 évben senki sem volt a kommunizmus következetesebb ellenfele nálam. A
kommunizmus elleni nyilatkozataimból egy szót sem vonok vissza. De a most kibontakozó látvány
előtt minden elhalványul. […] Nekünk csak egy megmásíthatatlan célunk van: eltökélt szándékunk
Hitler és a náci rezsim minden nyomának megsemmisítése. […] Harcolni fogunk ellenük a szárazföldön,
a vízen és a levegőben […].” (Beszéd, 1941)
____________________________________________________
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18. A feladat a két világháború közti gazdaságtörténethez kapcsolódik. (E/3)
Melyik grafikon segítségével lehet válaszolni a következő kérdésekre? Tegyen X jelet a táblázat
megfelelő mezőjébe! (Elemenként 0,5 pont.)
1.

2.

Kérdések
a) Nőtt vagy
termelése?

csökkent

1. grafikon
az

USA

ipari

b) Németországhoz képest nagyobb vagy
kisebb az USA ipari termelése?
c) Nőtt vagy csökkent a világ összes ipari
termelése?
d) Mekkora értékű volt a világ összes ipari
termelése?
e) Nőtt vagy csökkent Németország ipari
termelése?
f) Nőtt vagy csökkent a négy legjelentősebb
európai nagyhatalom részesedése a világ
ipari termeléséből?

2. grafikon Mindkettő

Egyik sem
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19. A feladat a XX. század elejének a Közel-Keletet érintő gyarmatosító és függetlenségi
törekvéseihez kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! Döntse el az állításokról a
források és ismeretei segítségével, hogy igazak vagy hamisak! Írjon X jelet a táblázat megfelelő
mezőjébe! (Elemenként 0,5 pont.)
A) „Szíriának a damaszkuszi, homszi, hamai és aleppói körzetektől nyugatra fekvő része nem
mondható tisztán arabnak, és ezért ki kell emelni ezeket a megígért határok közül. A fenti módosítással
[…] elfogadjuk ezeket a határokat azon területekre vonatkozóan, melyek esetén Nagy-Britannia
szabadon dönthet szövetségesének, Franciaországnak az érdeksérelme nélkül […] Nagy-Britannia kész
elismerni és támogatni az arabok függetlenségét a mekkai serif [az iszlám szent helyeit őrző vallási
vezető] által javasolt határokon belül.” (McMahon egyiptomi brit kormányzó levele, 1915)
B)

Az ún. Sykes–Picot-egyezmény (brit–francia egyezmény) térképe, 1916
C) „Őfelsége kormánya jóindulatúlag tekint a zsidó nemzeti otthon megteremtésére Palesztinában, és
minden tőle telhetőt megtesz e cél elérésének elősegítésére, miközben világosan kell látnunk, hogy
semmi sem csorbíthatja a Palesztinában fennálló nem zsidó közösségek polgári és vallási jogait, illetve
a bármely más országban élő zsidók jogait és politikai státusát.”
(Balfour brit külügyminiszter nyilatkozata, 1917)
D) „A [McMahon-]levelet úgy idézik [az arabok], mint ami megígéri a mekkai serifnek egy olyan arab
állam elismerését, melynek határait ő maga jelöli ki. De ezt az ígéretet abban a levélben azzal a
fenntartással tették, hogy a leendő állam területe nem tartalmazhatja többek között Szíriának a
damaszkuszi körzettől nyugatra fekvő részét. Őfelsége kormánya mindig úgy vélte, hogy ebbe bele kell
érteni a bejrúti vilajet és a jeruzsálemi szandzsák területét. Így a Jordántól nyugatra fekvő Palesztina
egészét nem érinti Sir Henry McMahon ígérete.”
(Churchill brit gyarmatügyi miniszter ún. fehér levele, 1922)
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Megállapítás

Igaz

Hamis

a) Nagy-Britannia a saját befolyási övezetében ígért nemzeti otthont a
zsidóságnak.
b) A nekik ígért területek határairól vita támadt a zsidók és az arabok között.
c) Nagy-Britannia Franciaország rovására ígért területeket a független arab állam
számára.
d) Az antant a nemzeti önrendelkezés elvére is hivatkozva osztotta fel a térséget.
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)
e) Melyik állam területéhez tartozott a kérdéses térség az A), B) és C) jelű források
keletkezésének idején?
_____________________________________________________________________________________________________________________
f) A térség felosztásában eredetileg Oroszország is érdekelt volt. Miért nem vett ebben végül
részt?
_____________________________________________________________________________________________________________________
20. A feladat az olasz fasizmushoz történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei alapján!
Rendelje a táblázatban felsorolt eseményekhez a szöveges források és képek közül a
megfelelőt! Írja táblázatba a megfelelő betűjeleket! Egy kép és egy szöveg kimarad. (Elemenként 0,5
pont)
A) „[Ez az egyház] 400 millió, a világ minden táján szétszórt embert képvisel […] Én jelenleg teljesen
kívül állok minden valláson […] Olaszországban, ha nem akar vallásháborút kirobbantani, senki sem
emelhet kezet erre a legfőbb lelki hatalomra.”
(Mussolini beszéde)
B) „Negyedszer: földrajzi, történelmi, politikai, katonai szempontból a Földközi-tenger Olaszország
élettere. S amidőn azt mondom, hogy Földközi-tenger, ezalatt azt az öblöt is értem, melyet Adriaitengernek neveznek s amelyben Olaszország érdekei uralkodnak, ha nem is kizárólagossággal, a szláv
népekkel szemben.”
(Mussolini beszéde)
C) „Azt állítom, hogy a forradalomnak jogai vannak. Hozzáteszem, mint mindenki tudja, azért vagyok
itt, hogy a lehető legmesszebbmenőre fokozzam a feketeingesek forradalmát, azt erősítsem, és szoros
kapcsolatba helyezzem a nemzet történetével, mint a haladás és az egyensúly egyik eszközét.”
(Mussolini beszéde)
D) „Ma pedig a gazdasági liberalizmust temetjük el. A korporáció ugyanazt végzi gazdasági téren, amit
a Milícia és a Nagytanács politikai téren végzett.”
(Mussolini beszéde)
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E)

F)

Korabeli fénykép
E)

Korabeli fénykép
F)

Korabeli festmény
Esemény

Korabeli karikatúra
Szöveges forrás

Kép

a) Vatikán állam létrehozása
b) Mussolini átveszi a hatalmat
c) Törekvés a Római Birodalom feltámasztására
d) Mit jelent a D) forrásban aláhúzott fogalom? Karikázza be a helyes meghatározás sorszámát!
(1 p.)
1. Olyan szervezet, amelybe az azonos iparágba tartozó munkaadók és munkavállalók tömörültek a
feloszlatott szakszervezetek helyett.
2. Olyan szervezet, amely a munkavállalók érdekvédelmét látja el a munkaadókkal szemben.
3. Olyan szervezet, amely bizonyos értelmiségi szakmák zárt érdekképviseletét látja el.
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21. A feladat a sztálini gazdaságpolitikával kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)
Az egyes társadalmi rétegek aránya a Szovjetunióban (%)
Társadalmi réteg

1928

1939

munkás

12,4

33,5

értelmiségi, alkalmazott

5,2

16,7

egyéni gazdálkodó

74,9

2,6

szövetkezeti tag

2,9

47,2

kulák (gazdag paraszt)

4,6

–

paraszt

a) A sztálini gazdaságpolitika mely alapvető intézkedésével magyarázható leginkább a teljes
parasztság társadalmon belüli arányának változása? Nevezze meg egyetlen kifejezéssel!
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) A sztálini gazdaságpolitika mely alapvető intézkedésével magyarázható leginkább a
parasztság belső rétegződésének átalakulása? Nevezze meg egyetlen szakkifejezéssel!
_____________________________________________________________________________________________________________________
„A Pravda 1936. november 12-i száma szerint a második negyedévben a jaroszlavi üzemben gyártott
gépkocsi-alkatrészek közül 4 ezer volt selejt, a harmadik negyedévben pedig 27 270. […] 150 székből,
amit egy bútorszövetkezet állított elő, 46 eltörik, amint ráül a vásárló. 2345 székből 1300
használhatatlan. […] Ezeknek az adatoknak óvatosságra kellene inteniük a lelkesedőket.”
(Gide, francia író: Visszatérés a Szovjetunióból, 1937)
c) Magyarázza meg a korabeli szovjet gazdaságirányítási rendszer és a forrásban leírt jelenség
közötti összefüggést!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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22. A feladat a két világháború közötti diktatórikus rendszerekre vonatkozik. (E/4)
Hasonlítsa össze a források és ismeretei alapján a nemzeti szocializmust és a sztálinizmust!
Töltse ki a táblázatot a jellemző kulcsszavakkal!
I. „A náci pártban nem divat arról dönteni, hogy vajon a Führer hű-e az úgynevezett eszméhez vagy
nem […] Nálunk a Führer és az eszme egy, és minden párttagnak azt kell tennie, amit ő megparancsol,
ő, aki megtestesíti az eszmét és egyedül ismeri annak végső célját. […]”
II. „Az első kultúrák ott keletkeztek, ahol az árják találkoztak az alacsonyabb rendű népekkel, leigázták
őket, rájuk kényszerítették akaratukat. […] Az emberi kultúra egészét, a művészet, a tudomány, a
technika minden eredményét, amit szemünk előtt látunk, árják hozták létre. […] Minden, ami nem
teljes értékű faj ezen a földön – gyom”.
III. „Hirtelen mindenki fölállt, tomboló taps tört ki: az egyik oldalajtón, amelyet a helyemről nem
láthattam, a főtitkár lépett be. […] A terem tapsolt, kiáltások hangzottak. Az ováció sokáig tartott, talán
tíz-tizenöt percig is. A főtitkár is tapsolt. Amikor a taps csendesedni kezdett, valaki elkiáltotta magát:
Hurrá, éljen nagy vezérünk! – és kezdődött minden elölről.”
IV. „A termelési eszközök az egész társadalom birtokában vannak. A társadalom minden tagja elvégzi a
társadalmilag szükséges munka bizonyos hányadát és igazolványt kap a társadalomtól bizonyos
mennyiségű munka elvégzéséről.”
a) (Elemenként 0,5 pont.)
Nemzetiszocializmus

Sztálinizmus

Kulcsszó
1.

Ideológiai, eszmei háttér

2.

A hatalmi
alapelve

hierarchia

felépítésének

b) Határozza meg, hogy a két diktatúra Magyarországon mikor került hatalomra!
nemzetiszocializmus: _______________________________
(év, hó) (1 pont)
sztálinizmus:
_______________________________
(év) (1 pont)
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1. Az alábbi feladat a világgazdaság II. világháború utáni fejlődésével kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

Az egyes gazdasági övezetek részesedése a világkereskedelemből

a) Melyik állam(szervezet) fejlődött a legdinamikusabban 1958–1981 között? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Melyik volt Európa legnagyobb mértékben fejlődő állama a II. világháború után? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Mivel magyarázható az Európai Közösség gyors fejlődése? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Miért voltak sikeresek az ázsiai ún. kistigrisek? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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2. A feladat a második világháború utáni egyetemes történelemhez kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a karikatúrákhoz kapcsolódó kérdésekre!
1. kép

a) Nevezze meg, mely nemzetközi szervezetre utal a karikatúra! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Értelmezze az ábrázolt jelenséget! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
2. kép

c) Állapítsa meg, mely országra és melyik évre vonatkozik a karikatúra! (Elemenként 0,5 pont.)
Ország: ____________________________________________________________________________________________________________
Év: ____________________________________________________________________________________________________________
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d) Fogalmazza meg, mit jelképez a kockakő a rajzon! (0,5 pont)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3. kép

DDR = NDK
e) Melyik évben jött létre a karikatúrán szereplő állam? (0,5 pont)
Év: ____________________________________________
f) Értelmezze, milyen eseménnyel kapcsolatos a karikatúra! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
3. A feladat a harmadik világhoz kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a források és ismeretei alapján a kérdésekre!

„A nőknek féltucatnyi gyereket kellett megszülniük, hogy csupán a szülők utánpótlásáról
gondoskodjanak. A gyermekek egyharmada-fele nem érte meg a reprodukciós életkort, és így nem is
nemzett [vagy szült] utódokat. […] Meglehetősen nagy esély volt arra, hogy a gyerek előbb hal meg,
mint a szülei vagy a nagyszülei. […] A század közepén […] a gazdag országokban oly lassan
felhalmozódott tudás viharos sebességgel jutott el a szegény országokba, és ekkor a halandóság drámai
gyorsasággal kezdett zuhanni. A termékenység viszont csak lassan […] követte a halandóság trendjét.”
(Massimo-Livi Bacci: A világ népességének rövid története)
a) Magyarázza meg, mit jelent ma a „harmadik világ” kifejezés! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Egyetemes történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – Emelt szint – 128

b) Mi az oka a várható élettartam eltéréseinek az egyes régiók között? Egyet említsen! (0,5 p)
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Nevezze meg, melyik globális problémához kapcsolódik a szöveges forrás! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Melyik régióban nőtt leginkább a születéskor várható élettartam 1950–1980 között? (0, 5 p)
_____________________________________________________________________________________________________________________
e) Említsen még két, a harmadik világot érintő problémát! (Elemenként 0,5 pont.)
1. __________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________
4. A feladat a jelenkor demográfiai sajátosságaihoz kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)
a) Jelölje számozással, melyik típusú korfa jellemző a mai Magyarországra és melyik Kenyára?
Magyarország: __________________;
Kenya: __________________;

(f=férfi, n=nő)

A születéskor várható élettartam 1950 és 1985 között
b) Nevezze meg, melyik térségben nőtt legnagyobb mértékben a várható élettartam! Miért?
Említsen egy okot!
Térség neve: ________________________________________________
Ok: ________________________________________________________________________________________________________________
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„[…] Megjósolható, hogy 2080-ig a 60 éven felüliek aránya tovább nő, mert statisztikailag ma minden
német nő csupán 1,3 gyermeket hoz a világra. Ráadásul nemcsak az a baj, hogy a kevesebb gyerek
kevesebb utódot nemz majd; a születéskor várható életkor is megnő. […] A múlt évben száz 20 és 60 év
közötti lakosra még mintegy 43 hatvan év feletti eltartott(c) jutott, ötven év múlva ez a szám már 90
fölé emelkedik. […] 2050-ig összesen 188 millió embernek kellene bevándorolnia Németországba
(ahol ma mintegy nyolcvanmillióan élnek!), hogy megállítható legyen az öregedési együttható
emelkedése. Önmagában azonban ez sem lenne elegendő, mert egy idő után a bevándorlók(d) is
megöregednek; következésképpen a masszív munkaerőimport mellett 3,8-ra kellene emelkednie az
egy nőre jutó élveszületések számának, ami viszont csak matematikailag képzelhető el, figyelembe
véve, hogy ez a mutatószám jelenleg a fejlődő országok átlagában is csupán 3,0.”
(Eduport, internetes portál; 2002.)
c) A társadalombiztosítás melyik ágazatára utal az aláhúzott kifejezés? _____________________________
d) Mi lehetett az oka annak, hogy 1945 után dél-európaiak tömege vándorolt be NyugatNémetországba? ________________________________________________________________________________________________
5. A feladat a harmadik világgal, a mai indiai társadalom sajátosságaival kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

India és térségének vallási térképe
„Ötven évvel a függetlenség kivívása után az indiai férfiak fele írástudatlan (a felnőtt nőknek több mint
kétharmada nem tud írni-olvasni). E tekintetben India messze a XIX. század derekának japán
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társadalma mögött áll, mélyen elmaradva attól, amit Dél-Korea, Tajvan, Kína, Thaiföld és Délkelet-Ázsia
más országai elértek. […] Indiának nem okozott nehézséget, hogy növelje gazdasági teljesítményét,
azáltal, hogy elhárították a kereskedelem útjában álló akadályokat és korlátozásokat. [...] De az indiai
társadalom nagyobbik része továbbra is ki van zárva a gazdaság bővülő lehetőségeinek
kihasználásából” (Amartya Sen Nobel-díjas indiai közgazdász, filozófus)
a) Írja le, melyik két vallási irányzat híveinek konfliktusa jellemző leginkább Indiára!
(Elemenként 0,5 pont.)
Vallási irányzatok: 1. ____________________________________; 2. ____________________________________;
b) Melyik esztendőről szól a forrásrészlet? Húzza alá a megfelelő évet! (0,5 pont)
1968
1981
1997
2008
c) Nevezze meg, melyik országtól való elszakadás jelentette a függetlenséget! (0,5 pont)
Ország: ____________________________________;
d) Nevezze meg idegen eredetű szakkifejezéssel a forrásban említett kulturális problémát! (1 p)
Szakkifejezés: ____________________________________;
6. A következő feladat Jugoszlávia felbomlásához kapcsolódik. (E/3)
a) Mely utódállamokat jelölik a sorszámok a térképen? Írja nevüket a sorszámok mellé!
(Elemenként 0,5 pont.)

1. __________________________________________;

2. __________________________________________;

b) A forrás elolvasása után válaszoljon a kérdésekre!
„Az álláspontok most is olyan távol vannak egymástól, és a szerb és az albán közösségek időközben
annyira különváltak. Amikor egy helyi albán vezető megbeszél egy időpotot kísérőmmel, egy szerb
újságírónővel, még az utca nevét sem akarja kimondani, ahol lakik, mert az utcának szerb neve van.
Jártam egy állami iskolában, amelyet egy belső berlini fal oszt ketté, hogy a szerb és az albán gyerekek
soha ne találkozzanak.” (T. G. Ash, brit történész visszaemlékezése 1996-97-es útjára)
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1. A konfliktusok mely összetevőjét mutatja be a történész? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
2. Mennyiben vitatható a berlini fal-hasonlat az adott jugoszláviai szituációban? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) A délszláv válság során szerb, horvát és bosnyák felfegyverzett katonai alakulatok is követtek
el háborús bűnöket a másik fél polgári lakosságával szemben. A forrás elolvasása után
válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.)
„Tanúja voltam az életük utolsó perceinek. A férfiak mind fegyvertelenek és már idősebbek, teljesen
tehetetlenek voltak. Az egyik csetnik [szerb] odament hozzájuk, és figyelmesen szemügyre vette őket,
mintha ki akarna választani közülük egyeseket. Az egyik rokonomnál, Suljonál megállt, és ráütött a
puskájával. Suljo fájdalmában felordított, amikor a földre rogyott. […] A csetnikek behurcolták őket a
mecsetbe. Rongyokat hajigáltak rájuk, és meggyújtották. Bezárták az ajtót, hogy senki se jöhessen ki. A
csetnikek nevettek, és azt kiáltozták: »Egy mecsettel kevesebb!«” (Amira Halilovic visszaemlékezése)
1. Milyen vallásúak voltak a mészárlást elszenvedő lakosok? __________________________
2. Milyen nemzetiségűek voltak a mészárlást elszenvedő lakosok? Válassza ki a felsoroltak
közül aláhúzással!
szlovén;
bosnyák;
rác;
horvát;
magyar;
7. A feladat az 1945 utáni világ demográfiai viszonyaihoz kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

A világ, a gazdag (G) országok (Európa, Észak-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland, Japán)
és a szegény országok (Sz) népessége 1900 és 1990 között.
* Az előző dátumhoz viszonyítva.
„A szegény világban a halandóság egészen a legutóbbi időkig magas maradt. A születéskor várható
élettartam például a szegény országokban 1950-ben még mindig 40 év alatt volt. A század közepén
azonban a gazdag országokban oly lassan felhalmozódott tudás viharos sebességgel jutott el a szegény
országokba, és ekkor a halandóság drámai gyorsasággal kezdett zuhanni. A termékenység viszont,
amely jórészt a lassan változó kulturális tényezők függvénye, vagy egyáltalán nem, vagy csak igen
lassan követte a halandóság trendjét, és a két mutató jelentősen eltérő szintet ért el.”
(Massimo Livi-Bacci; történész)
a) Írja le, mely évek között csökkent először a szegény országok növekedési rátája! (0,5 pont)
______________________________________________________________________________
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b) Hogyan változott a gazdag országokban élők aránya a világ össznépességéhez képest 1950 és
1990 között? (0,5 pont)
________________________________________________________________________________________________________
c) Nevezze meg a világ két legnépesebb országát! (Elemenként 0,5 pont.)
1. ____________________________________________________; 2. ____________________________________________________;
d) Húzza alá az alábbiak közül azt két tényezőt,
szerepet! (Elemenként 0,5 pont.)
/ a születésszabályozás lehetősége
/ az iskolai rendszer kiterjesztése
/ a házasság intézményének háttérbe szorulása

amelyek a népesség növekedésében játszanak
/ a gyermekhalandóság csökkenése
/ a tudományos vívmányok elterjedése
/ a nők későbbi munkába állása

8. A feladat a XX. századi egyetemes történelemhez kapcsolódik. (E/3)
Írja a meghatározások mellé a megfelelő történelmi szakkifejezést! (Elemenként 0,5 pont.)
Meghatározás

Szakkifejezés

a) Kényszermunkatáborok rendszere a sztálini Szovjetunióban (orosz
mozaikszó).
b) A kommunista kelet-európai országokat és a demokratikus nyugateurópai országokat elválasztó határ. A kifejezést ilyen értelemben
először W. Churchill használta fultoni beszédében.
c) Zsidók számára elkülönített lakónegyed, városrész.
d) A szovjet–amerikai és a nemzetközi politikai viszony javulása, a
hatvanas évek második és a hetvenes évek első felében.
e) Főleg a zsidóságot sújtó módszeres népirtás. Szó szerint: „égő
áldozat”.
f) Egyes személyek vagy csoportok kijelölt helyre hurcolása, erőszakos
telepítése, száműzése.
9. A feladat a XX. század végi Közép- és Kelet-Európa történelmével kapcsolatos. (E/2)
Válaszoljon a forrásokhoz kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.)
a) Nevezze meg, mely államokra vonatkoznak a forrásrészletek! Írja az ország nevét a források
alatti vonalra!
A) „Az új belpolitikai és nemzetközi erőviszonyok közepette nem lehetett megújítani azt a sajátos
kettős egyetértést, amely lehetővé tette 1918-ban […] létrehozását, illetve 1945-ben a felújítását.
Akkoriban létezett egy külső egyetértés: a világháborúk győztesei az európai államrend szerves
részének tekintették, […] ezért mindkétszer szorgalmazták a létrehozását. Volt továbbá egy belső […]
egyetértés 1918-ban és 1945-ben arról, hogy mindannyiuknak szükségük van [az] integrációra. Ez az
elképzelés egyrészt a hajdani közös identitáson […] alapult, másrészt azon, hogy a 20. századi európai
történelem nagy fordulópontjai a délszláv népeket ismétlődően politikai érdekközösségbe
tömörítették.” (Juhász József, történész)
Ország neve: ____________________________________________________
B) „Összeomlása után […] az Egyesült Államoknak olyan konfliktuskezeléseket kellett vállalnia, például
a Balkánon, ahol a megelőző fél évszázadban gyakorlatilag elképzelhetetlen lett volna az amerikai
katonai beavatkozás. […] Eltűnése után […] a »szuperhatalmak« elleni düh és elkeseredés fokozatosan
kizárólag az Egyesült Államokra összpontosult.” (Magyarics Tamás, történész, külpolitikai szakértő)
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Ország neve: ____________________________________________________
C) „1990-ben […] ez az államalakulat már anakronizmus volt, már régen nem létező veszélyekkel
szembeni védelmi közösség. […] A két nemzet kölcsönösen akadályozta egymást a szabad és ésszerű
politika gyakorlásában. […] 1992 őszére a szabad választásokból született [két bizottság] kidolgozta az
államszövetség szétválásának »menetrendjét« és a két állam egymás mellett élését szabályozó
egyezségek egész sorát. A szétválás folyamatára az alkotmányos többség áldását adta a szövetségi
parlamentben.” (Bohumil Doležal, politológus)
Ország neve: ____________________________________________________
b) Nevezze meg, melyik politikus tevékenységéhez köthető az alábbi forrásrészlet!
„Amikor 1986-ban a még friss, magabiztos, vállalkozó kedvű […] reformcsapat meghirdette a
»gyorsítás programját, aligha gondolta volna, hogy csak a rendszer széthullását gyorsítja föl, méghozzá
annyira, hogy előbb-utóbb elveszti uralmát a folyamatok fölött. A peresztrojka [átépítés] […]
lényegében ideológiai kurzusváltást, s nem gazdasági rendszerváltást hajtott végre vagy indított el. […]
Mindenesetre 1989-re már nem csupán a régi rendszer volt válságban, hanem a megújítására képtelen
»peresztrojka«, vagyis a szovjet rendszer szovjet típusú reformjának […] modellje is.” (Szilágyi Ákos,
esztéta)
Név: ____________________________________________________
10. A feladat Jugoszlávia felbomlásával kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)
„[Annak a tagköztársaságnak az] elvesztésébe, amely külön nyelvével és egyértelműen nyugatos
kultúrájával kicsit mindig kilógott a jugoszláv tagköztársaságok sorából, a belgrádi szerb vezetés
viszonylag könnyen beletörődött. […] Sokkal nehezebb volt beletörődni azonban Horvátország és
különösen Bosznia-Hercegovina elvesztésébe […].” (Romsics Ignác történész)
a) Nevezze meg azt a volt jugoszláv tagköztársaságot (majd független államot), amelyre az
idézet első mondata vonatkozik!
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Milyen etnikai oka volt annak, hogy Horvátország és Bosznia-Hercegovina elszakadásához
másképpen viszonyult a belgrádi vezetés?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
„Oroszország nyíltan és demonstratívan a nagy-szerb törekvéseket támogatta, az USA viszont
ragaszkodott Bosznia-Hercegovina állami egységének megőrzéséhez. […] [A végül létrejött] egyezmény
értelmében Bosznia-Hercegovina – legalábbis elvben – olyan konföderációvá alakult, amelynek egyik
tagállamát […] a szerbek, a másikat pedig […] a bosnyákok és a horvátok igazgatták.”
(Romsics Ignác történész)
c) Nevezze meg a forrásban szereplő nagyhatalmak közül azt, amelyiknek elképzeléseihez
közelebb állt Bosznia-Hercegovina sorsának rendezése!
____________________________________________________
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d) Írja be a táblázat üresen hagyott mezőjébe a megfelelő vallás nevét!
Bosznia-Hercegovina lakosságának vallási megoszlása (2000)
vallás

a vallás követői a teljes népesség százalékában

_______________________________

40

Ortodox

31

Római katolikus

15

Egyéb

14

11. A feladat a mai Közép- és Kelet-Európa etnikai viszonyaival kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)
a)

Nevezze meg a táblázatban [a] betűvel jelölt nemzeti kisebbséget! ___________________________________
b)

Nevezze meg azt az országot, amelyre a táblázat vonatkozik! ___________________________________________
c)

Nevezze meg a táblázatban [c] betűvel jelölt nemzeti kisebbséget! ___________________________________
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12. A feladat a hidegháborúval kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a koreai háborúra vonatkozó feladatokat a térképvázlat és ismeretei segítségével!

A koreai háború
a) Nevezze meg azokat az államokat, amelyekre az állítások vonatkoznak! A térképvázlaton
szereplő államok közül válasszon! (Elemenként 0,5 pont.)
1. Második világháborús vereségével összefüggésben seregei 1945-ben feladták Koreát.
______________________________________________________
2. Hadseregének támadásával vette kezdetét a koreai háború.
______________________________________________________
3. Névleg önkéntesekkel (ténylegesen reguláris hadseregével) belépett a háborúba, miután
hadműveletek közelítették meg határát.
______________________________________________________
4. 1950 nyarán a teljes összeomlás szélére került.
______________________________________________________
b) Nevezze meg azt a térképen nem szereplő államot, amelyre az alábbi állítás vonatkozik! (1 p.)
Seregei adták az ENSZ felhatalmazása alapján a háborúba a Koreai Köztársaság oldalán beavatkozó
nemzetközi haderő túlnyomó részét.
______________________________________________________
c) Miért nem tekinthető ez a háború diplomáciai szempontból a mai napig sem lezártnak? (1 p.)
____________________________________________________________________________________________________________
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13. A feladat Jugoszlávia felbomlásához kapcsolódik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a térkép és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

a) A térképen különféle mintázattal és számmal jelölt területek Jugoszlávia felbomlása során
kinyilvánították önrendelkezési szándékukat. Melyik mintázat és szám jelöli – a táblázatban
feltüntetett – két függetlenségre törekvő népcsoportot? Írja a megfelelő számot a táblázatba!
Népcsoport

Szám

Albán
Szerb
b) Az a) feladatrészben felsoroltak közül melyik népcsoport nem rendelkezett önálló
tagköztársasággal Jugoszláviában?
A népcsoport: ___________________________________
c) A térséget vallási és ezzel összefüggésben kulturális szempontból is sokszínűség jellemzi.
Melyik három leginkább meghatározó vallás / felekezet metszéspontja a volt Jugoszlávia
területe?
1. ___________________________________; 2. ___________________________________; 3. ___________________________________
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1. A feladat az Európai Unióval kapcsolatos. (E/2)
Válaszoljon az ábrák alapján a kérdésekre!

a) Milyen jellegű bevételekből származik az Európai Unió bevételeinek több mint 50%-a? (1 p.)
______________________________________________________________________________________________________________________
b) Milyen jellegű országok részesedtek a legnagyobb mértékű támogatásban? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
c) A támogatások az országok mely csoportjai között hordoznak ellentétet? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
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2. A következő feladat a fejlődő országokra és problémáikra vonatkozik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a táblázat és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Nevezze meg a táblázat alapján, hogy mely földrajzi térségekre vonatkozik az alábbi
kifejezés: „harmadik világ”!
– ________________________________________
– ________________________________________
– ________________________________________
b) A fejlődő országok melyik problémájára világít rá a táblázat utolsó oszlopa?
______________________________________________________________________________________________________________________

c) Rajzolja körbe a térképvázlaton a legnagyobb népsűrűségű kontinenst!
d) Nevezzen meg egy, a „harmadik világra” vonatkozó további problémát!
_____________________________________________________________________________________________________________________
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3. A feladat korunk alapvető kérdéseivel foglalkozik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat!
a) Válassza ki a fogalmak közül a karikatúrához kapcsolódót! Írja a megfelelő fogalmat a
karikatúra mellé! (0,5 pont)

________________________________________________
Fogalmak:
ózonréteg; fogyasztói társadalom;
globalizáció; környezetkárosítás;
fenntartható fejlődés;

b) Írja a fenti fogalmak közül a megfelelőt a meghatározások mellé! (Elemenként 0,5 pont.)
Meghatározások
1. A jelen szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy az ne
veszélyeztesse az emberiség jövőjét.
2. A XX. század közepe óta tartó folyamat, amely a korábbi
lokális, illetve nemzetállami rendszer felbomlásával jár együtt.
3. A modernizáció eredménye, célja az anyagi javak
megszerzése; gazdasági növekedés jellemzi.
4. A káros kozmikus hatásoktól védi a földi életet; a
légszennyezés következtében sérülhet.
5. Az emberi egészségre gyakorolt hatása a nagyvárosokban
szembetűnő.

Fogalmak
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4. A feladat korunk társadalmi, gazdasági kérdéseivel kapcsolatos. (E/2)
Válaszoljon a kérdésekre az ábra tanulmányozása után! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Soroljon fel az ábra alapján két tényezőt, mellyel az állam a piaci folyamatokba beavatkozik!
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
b) Nevezze meg az ábrán szemléltetett gazdasági modellt!
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Határozza meg az ábrán bemutatott gazdasági modell legfontosabb célját!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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5. A feladat a jelenkori globális problémákkal kapcsolatos. (E/2)
Döntse el a forrás alapján, igazak vagy hamisak a következő állítások! (Válaszát X jellel jelölje!)
(Elemenként 0,5 pont.)

Környezeti problémák a világ országaiban az egy főre jutó GDP alapján a XX. század végén
emisszió= kibocsátás
CO2 = széndioxid
SO2 = kéndioxid
GDP = bruttó hazai össztermék
Megállapítás
a) Az egészséges ivóvízellátás fordítottan
csatornarendszerének kiépítettségével.

Igaz
arányos

az

adott

település

b) Az alacsony GDP minden esetben rossz környezeti jellemzőket eredményez.
c) A CO2 kibocsátás a jóléti társadalmakban magas.
d) A városi por- és SO2-koncentráció egymáshoz hasonlóan alakul.

Hamis
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6. A feladat a demográfia kérdésköréhez kapcsolódik. (E/3)
Tanulmányozza a grafikont, amely Anglia népesedési folyamatait ábrázolja az ipari forradalom
megindulása után, majd oldja meg az alábbi feladatokat! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Készítsen jelmagyarázatot a grafikonhoz!
1) ________________________________________
2) ________________________________________
3) ________________________________________
b) Következtessen a fenti ábrából: hogyan jelenne meg egy grafikonon a népességszám
változása! Húzza alá a helyes megoldást!
1. egyre meredekebben emelkedő görbe
2. folyamatosan csökkenő görbe
3. kezdetben meredeken, majd enyhén emelkedő görbe
c) Melyik évszámpárt írná az I. és III. szaggatott függőleges vonalhoz Angliára vonatkoztatva?
Húzza alá a helyes megoldást!
1. 1750 és 1930
2. 1850 és 2000
3. 1550 és 1750
d) Magyarázza meg, hogy a XX. század második felében Nyugat-Európában mi az oka a születési
arányszám csökkenésének! Húzza alá a helyes megoldást!
1. környezetszennyezés
2. az életszínvonal-életmód változása
3. élelmiszerválság
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7. A feladat az európai integrációval kapcsolatos. (E/4)
A térkép és ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

Az Európai Gazdasági Közösség, illetve az Európai Unió tagjai (2007 előtt)
a) Tegye időrendi sorrendbe az európai integrációs folyamat fontos állomásait! Kezdje a
legkorábbival! Írja a betűjeleket az üresen hagyott négyzetekbe! (1 pont)
A) A Maastrichti Szerződés aláírása
B) Németország újraegyesítése
C) Az Európai Gazdasági Közösség tagországainak száma tizenkettő
D) Az Európai Gazdasági Közösség megalakulása
E) Görögország csatlakozása az EGK-hoz (1981)
E
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b) Hogyan fejezi ki a karikatúra a kelet-közép-európai rendszerváltások előtti Európa fő
problémáit? Értékelje, hogy mire vonatkoznak az aláhúzással megjelölt sajátosságok! Válaszát
írja a kipontozott részre! (Elemenként 0,5 pont.)

Az Európa-ház
1. az Európa-ház két fele között felhúzott fal: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
2. az Európa-ház keleti (falon túli) felének állapota: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
c) Hogyan nevezzük a Maastrichti Szerződés aláírásával létrejött szervezetet? (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
d) Mit jelent az eurózóna fogalma? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
e) Mit jelent az uniós tagállamok polgárainak a schengeni határ? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
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8. A feladat a jelenkori globális világ ökológiai és gazdasági problémáihoz kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon röviden a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

A radioaktív sugárzás terjedése a csernobili reaktor-katasztrófa után
„1986. április 26. Az ukrajnai csernobili atomerőműben emberi mulasztás okozta robbanás
következett be: radioaktív felhő terjedt először Lengyelország és Skandinávia, majd Közép-Európa felé.
[…] A Magyar Távirati Iroda április 30-i közleménye szerint a magyar légtérben nem érzékelhető
szennyeződés. Néhány nap múlva azonban már hírt adtak a radioaktív sugárszint emelkedéséről,
gyümölcsök fogyasztása előtt többszörös mosást ajánlottak.” (HVG)
a) Mivel okolja a szöveg a csernobili atomerőmű felrobbanását? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
b) Állapítsa meg a kép alapján, hogy az ott jelzett időpontok és állapotok szerint mikor
érintették legkorábban hazánkat a sugárszennyezett légtömegek! (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
c) Magyarázza meg, hogy a Magyar Távirati Iroda miért így adta ki a közleményt! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
d) Állítson szembe egymással egy-egy érvet és ellenérvet, amelyet a nukleáris energia békés
célú alkalmazásának hívei és ellenzői használnak! (Elemenként 0,5 pont.)
A nukleáris energia felhasználása szükséges, mert
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
A nukleáris energia felhasználása inkább veszélyes, mint hasznos, mert
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
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9. A feladat az Európai Unió történetéhez kapcsolódik. (E/2)
Azonosítsa a térkép segítségével az európai integráció bővítésének lépéseit! Írja be a táblázatba
a megfelelő országcsoport betűjelét! (Két betűjelet beírtunk.) (Elemenként 0,5 pont.)

1957
1973
1981

d)

1986

b)

1995
2004
a) Lengyelország, Csehország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Észtország, Lettország, Litvánia,
Málta, Ciprus;
b) Spanyolország, Portugália;
c) Franciaország, Németország, Olaszország, Belgium, Hollandia, Luxemburg;
d) Görögország;
e) Ausztria, Svédország, Finnország;
f) Nagy-Britannia, Dánia, Írország;
g) Románia, Bulgária;
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10. A feladat az európai integráció történetéhez kapcsolódik. (E/3)
Válassza ki az igaz állításokat a forrás és ismeretei segítségével! Karikázza be ezek sorszámát!
Feladatrészenként egy állítás igaz. (Elemenként 0,5 pont.)
„13. cikk
Az Unió intézményei: az Európai Parlament, az Európai Tanács, a Tanács, az Európai Bizottság (a
továbbiakban: a Bizottság), az Európai Unió Bírósága, az Európai Központi Bank, a Számvevőszék. […]
15. cikk
Az Európai Tanács adja az Uniónak a fejlődéséhez szükséges ösztönzést, és meghatározza annak
általános politikai irányait és prioritásait. Az Európai Tanács nem lát el jogalkotási feladatokat. […]
16. cikk
A Tanács, az Európai Parlamenttel közösen, ellátja a jogalkotási és költségvetési feladatokat. A
Szerződésekben meghatározott feltételek szerint politikameghatározási és koordinatív feladatokat lát
el.
17. cikk
A Bizottság előmozdítja az Unió általános érdekeit, és ennek érdekében megteszi a megfelelő
kezdeményezéseket. A Bizottság gondoskodik a Szerződések, valamint az intézmények által a
Szerződések alapján elfogadott intézkedéseknek az alkalmazásáról. Az Európai Unió Bíróságának
ellenőrzése mellett felügyeli az uniós jog alkalmazását. Végrehajtja a költségvetést és irányítja a
programokat. […]
42. cikk
A közös biztonság- és védelempolitika magában foglalja egy közös uniós védelempolitika fokozatos
kialakítását. Ez, amennyiben az Európai Tanács egyhangúlag úgy határoz, közös védelemhez vezet.
Ebben az esetben az Európai Tanács a tagállamoknak ajánlja egy ilyen határozatnak az alkotmányos
követelményeiknek megfelelő elfogadását. Az Unió e szakasz szerinti politikája nem érinti egyes
tagállamok biztonság- és védelmi politikájának egyedi jellegét, tiszteletben tartja azoknak a
tagállamoknak az Észak-atlanti Szerződés alapján vállalt kötelezettségeit, amelyek közös védelmüket
az Észak-atlanti Szerződés Szervezetében (NATO) látják megvalósítottnak, és összeegyeztethető az
annak keretében meghatározott közös biztonság- és védelmi politikával.”
(Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata, 2010)
a)
1. Az EU katonai szövetség is, hiszen a tagállamok közösen védik a közös külső határokat.
2. Az EU nem katonai szövetség, bár a tagállamok összehangoltan ellenőrzik a közös külső határokat.
3. Az EU katonai szövetség, hiszen minden tagállama egyben a NATO-nak is tagja.
b)
1. A Parlament, a Tanács és a Bizottság megfeleltethető a három klasszikus hatalmi ágnak.
2. A tagállamok minisztereiből álló Tanács és a Bizottság végrehajtó szervek.
3. A tagállamok minisztereiből álló Tanács és a Parlament jogalkotó szervek.
c)
1. Az EU tagállamai kizárólag a közös intézmények kiadásait fedezik befizetéseikkel.
2. Az Európai Parlamentnek vétójoga van a tagállamok költségvetését illetően.
3. Az EU költségvetését a Parlamentnek is el kell fogadnia.
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d)
1. Az Unió alapját képező szerződések szerint az uniós polgárok bármely tagállamban munkát
vállalhatnak és letelepedhetnek.
2. Az Unió alapját képező szerződések szerint az uniós polgárok bármely tagállamban munkát
vállalhatnak, de engedély nélkül nem telepedhetnek le.
3. Az Unió alapját képező szerződések szerint az uniós polgárok bármely tagállamba beutazhatnak, de
engedély nélkül sem munkát nem vállalhatnak, sem le nem telepedhetnek.
e)
1. A Bizottság elnöke valamely tagállam kormányfője, az EU soros elnökeként.
2. A Bizottság elnöke tagként részt vesz az Európai Tanács ülésein.
3. A Bizottság elnökét szabad választásokon, öt évenként választják meg.
f)
1. Az EU minden kérdéskörben dönthet, és az kötelező a tagállamokra nézve.
2. Az EU kizárólagos hatáskörében alkotott rendeletei kötelező érvényűek a tagállamokra nézve.
3. Az EU tiszteletben tartja a tagállamok egyenlőségét, ezért csak egyhangú döntéssel születhetnek
határozatok.
11. A feladat az Európai Unióhoz kapcsolódik. (E/4)
Döntse el a diagramok és ismeretei segítségével, melyik tagállamra igazak az állítások! Írja a
tagállam nevét a táblázat megfelelő mezőjébe! (Elemenként 0,5 pont.)

Nettó hozzájárulás az EU költségvetéséhez, 2007
(milliárd euró)

Agrártámogatások, 2007 (milliárd euró)
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Nettó hozzájárulás az EU költségvetéséhez
egy főre vetítve, 2007 (euró)

Regionális segélyek, 2007 (milliárd euró)

Állítás
a) Az EU négy legnagyobb gazdaságának egyike, és mind az
agrártámogatások, mind a regionális segélyek terén kevesebbet kap a
hasonló méretű országoknál.
b) Állampolgárai járulnak hozzá fejenként a legnagyobb összeggel az EU
költségvetéséhez.
c) Az EU négy legnagyobb gazdaságának egyike, nettó befizetése
elsősorban a nagymértékű agrártámogatások miatt alacsonyabb a
hasonló méretű országokénál.
d) A 2003 előtt csatlakozott tagállamok közül az EU költségvetés
legnagyobb haszonélvezője.
e) A 2003 után csatlakozott tagállamok közül az egyetlen nettó befizető.
f) Az EU négy legnagyobb gazdaságának egyike, nettó befizetése
elsősorban a nagymértékű regionális támogatások miatt
alacsonyabb a hasonló méretű országokénál.
g) Azon 2003 előtt csatlakozott tagállamok közül, melyek az EU
költségvetés haszonélvezői, az egyetlen nem dél-európai.
h) Az EU négy legnagyobb gazdaságának egyike, nettó befizetése
majdnem duplája a másik három nagy ország bármelyikének.

Ország
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12. A feladat az Európai Unió kialakulásának előzményeivel kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)
„1962 közepéig Adenauer és én körülbelül negyvenszer írtunk egymásnak. Tizenötször találkoztunk.
Több mint száz órát tárgyaltunk. Minthogy e két, oly hosszú ideig szembenálló nemzet új keletű
kapcsolatait ünnepélyes keretek között szándékozom szentesíteni, a kancellárt hivatalos látogatásra
hívom […].
[…] Én mindig is éreztem, ám most még erősebben érzem, mint valaha, e földrészt benépesítő
nemzetek közös vonásait. […] Természetüknél fogva az lenne a legmegfelelőbb, ha egy egészet
alkotnának úgy, hogy az a világban felépítése és természete révén a középpontban foglalna helyet.”
(Részletek De Gaulle emlékirataiból)
a) Az európai egység kialakulásának mely alapvető politikai előfeltételét teremtették meg azok
a lépések, amelyekről forrás első bekezdése szól? Fogalmazza meg röviden, saját szavaival!
Válaszában nevezze meg a két érintett országot / nemzetet!
______________________________________________________________________________________________________________________
b) Mi volt De Gaulle legmagasabb politikai tisztsége?
______________________________________________________________________________________________________________________
c) Mi volt az európai egység létrehozásának fő célja De Gaulle szerint? Fogalmazza meg saját
szavaival, a forrás második bekezdése alapján!
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
d) Nevezze meg szakkifejezéssel azt a folyamatot, amelynek célját megfogalmazza a forrás
aláhúzott része!
______________________________________________________________________________________________________________________
13. A feladat a világ népesedéséhez kapcsolódik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!
„Földünk legnépesebb országa jelenleg [a)], lakosainak száma 1,34 milliárd főre tehető. Nem sokkal
marad el mögötte [b)], ahol közel 1,2 milliárd ember él napjainkban. Amennyiben azonban a két ország
természetes szaporodási mutatóit (5,28, illetve 13,81 ezrelék) figyelembe vesszük, a közeljövőben a
sorrend megfordulhat […].
Hasonló átrendeződés várható a jövőben az amerikai kontinensen is, itt a jelenleg legnépesebb, a
világon a harmadik helyen álló Egyesült Államok (310 millió fő) természetes szaporodási mutatója
(5,28 ezrelék) jóval elmarad Földünk ötödik legnépesebb állama, a közel 200 milliós lakosságú Brazília
ezen arányszáma (11,76 ezrelék) mögött. A sorrend felcserélődésére azonban itt a valamivel távolabbi
jövőben számíthatunk csupán, hisz az Egyesült Államok lakossága […] napjainkban is számottevően
növekszik. […]”
a) Nevezze meg azt az országot, amelyet a forrásban az a) betűjel helyettesít! (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
b) Nevezze meg azt az országot, amelyet a forrásban a b) betűjel helyettesít! (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
c) Mi az a népesedéspolitikai döntés, amely jelentős mértékben hozzájárult a forrásban
aláhúzott két adat közti eltéréshez? (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
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d) Mi a fő oka annak a „számottevő növekedésnek”, ami miatt az amerikai kontinensen nem
várható a közeli jövőben változás a két legnagyobb népességű ország sorrendjében? (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
14. A feladat a globalizációval kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)
A globális világ mely problémáira utalnak a karikatúrák? Nevezze meg őket egy-egy szóval /
kifejezéssel!

a) _______________________________________

b) ________________________________________

c) Mit jelenít meg a karikatúra? Karikázza be a helyes válasz sorszámát! Egyetlen sorszámot
karikázzon be!
1. Az Európa és Afrika közti gazdasági kapcsolatok egyoldalúságát.
2. Az Egyesült Államok jelentős befolyását Dél-Amerika országaiban.
3. A fejlett és a fejlődő országok egymásrautaltságát.
4. A fejlett országoknak a harmadik világgal való együttműködését.
5. A harmadik világháború veszélyét.
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15. A feladat az európai integráció történetéhez kapcsolódik.
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)
A) Mikor és hol írták alá az alábbi szerződéseket? Karikázza be a megfelelő helyszínt és
évszámot!
„Őfelsége a Belgák Királya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Elnöke, a Francia Köztársaság
Elnöke, az Olasz Köztársaság Elnöke, Ő Királyi Fensége a Luxemburgi Nagyhercegnő, Őfelsége
Hollandia Királynője […] úgy határoztak, hogy létrehozzák az Európai Gazdasági Közösséget.”
a) Helyszín: Maastricht;
Helsinki;
Róma;
b) Évszám:
1957;
1975;
1992;
„Őfelsége a Belgák Királya, Őfelsége Dánia Királynője, a Németországi Szövetségi Köztársaság Elnöke, a
Görög Köztársaság Elnöke, Őfelsége Spanyolország Királya, a Francia Köztársaság Elnöke, Írország
Elnöke, az Olasz Köztársaság Elnöke, Ő Királyi Fensége a Luxemburgi Nagyherceg, Őfelsége Hollandia
Királynője, a Portugál Köztársaság Elnöke, Őfelsége Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királyságának Királynője […] úgy határoztak, hogy létrehozzák az Európai Uniót”
c) Helyszín:
Maastricht;
Helsinki;
Róma;
d) Évszám:
1957;
1975;
1992;
B) Melyik államra vonatkozik az állítás? Válassza ki a felsoroltak közül a megfelelő állam
nevét, és írja a pontozott vonalra!
Államok: Ausztria; Csehország; Egyesült Királyság; Franciaország;
Görögország; Lengyelország; Portugália; Svédország;
e) A Közös Piac létrehozására reagálva megalapította az Európai Szabadkereskedelmi Társulást.
Később kérte felvételét a Közösségbe, amit Franciaország sokáig megakadályozott. Felvétele óta is a
nemzetállami önállóság védelmezője, a szorosabb integráció kritikusa.
Az állam neve: ________________________________________
f) Felvételére elsősorban politikai okokból került sor, hiszen kifejezetten szegény országnak számított.
A felvételre akkor kerülhetett sor, amikor megszűnt a katonai diktatúra, és helyreállt a demokratikus
köztársaság. Felvételét befolyásolhatta a szocialista országokhoz való földrajzi közelsége.
Az állam neve: ________________________________________
g) Sokáig nemzetközi szerződésben kikötött örök semlegessége miatt sem kérte a felvételét. Az ország
gazdagsága miatt nettó befizető az EU költségvetésébe, keleti fekvése miatt pedig sokan érkeztek ide a
volt szocialista országokból.
Az állam neve: ________________________________________
h) A legtöbb országot érintett bővítési körben vették fel ezt az országot. Lakossága több, mint a másik
ugyanakkor felvett kilenc országé összesen. A tagság segíthet végleg lezárni a Németországgal fennállt
történelmi ellentétet. Kifejezetten mobilis munkavállalói miatt a szabad munkavállalást a régi
tagállamok részben korlátozták.
Az állam neve: ________________________________________
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16. A feladat a szociális piacgazdasághoz kapcsolódik. (E/4)
Döntse el a forrás és ismeretei segítségével, hogy a felsorolt tevékenységek az állam melyik
gazdasági funkciójához sorolhatók! Írja a tevékenységek sorszámát a megfelelő mezőbe! (Elemenként
1 p.)
„A kormányzati szektor funkciói: […] Közgazdasági szempontból beszélünk allokációs, redisztribúciós
és stabilizációs funkcióról. […] Allokáció alatt azt értjük, amikor az állam különböző kollektív javakat
biztosít polgárainak. E jószágkört a piac nem, vagy nem hatékonyan képes biztosítani. […]
Redisztribúciónak nevezzük azt az állami funkciót, amikor a kormányzat háztartások, generációk,
vállalatok, közigazgatási egységek, vagy éppen földrajzi területek között valósít meg
jövedelemátcsoportosítást. […] A stabilizáció a kormányzat azon tevékenysége, amely a gazdaság
működésére jellemző […] egyensúlytalanságok kezelését [mérséklését] szolgálja.”
(Vígvári András: A pénzügyek alapjai, 2013)
Allokáció

1. kórházépítés;
3. ösztöndíjak kifizetése;

Redisztribúció

2. importvámok szabályozása;
4. közvilágítás finanszírozása;

Stabilizáció

