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1. A feladat az athéni demokrácia intézményrendszerével kapcsolatos.  
Jelölje meg az ábra tanulmányozását követően az alábbi állításokról, igazak vagy hamisak! 
(Elemenke nt 1 pont.) 
 

 

 
 

Állítás Igaz Hamis 

a) A demokrá ciá le trejo tte t ko veto en áz áthe ni á llám legnágyobb hátálommál 
rendelkezo  testü lete áz Areioszpágosz volt. 

  

b) A sztráte goszt (hádveze rt) áze rt vá lásztottá k, mert á hádvezete shez 
száke rtelemre volt szü kse g. 

  

c) Az o tszá zák táná csá nák tágjáit ko zvetlenü l áz ekkle siá vá lásztottá.   

d) A tisztse gek to bbse ge t sorsoltá k, hogy minden áthe ni polgá rnák legyen ese lye 
hivátált viselni. 

  

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

 
a) „______________ me g mindig lihegett á dü hto l, e s hálá llál fenyegette áz Ú r tání tvá nyáit. Elment 



á fo páphoz, s árrá ke rte, ádjon neki ájá nlo levelet á dámászküszi zsinágo gá hoz, hogy há tálá l 
ott embereket, fe rfiákát vágy no ket, ákik ezt á tání tá st ko vetik, megko to zve Jerüzsá lembe 
hürcolhássá o ket. Má r Dámászküsz ko zele ben já rt, ámikor áz e gbo l egyszerre nágy fe nyesse g 
vette ko rü l.” 
 
b) „E n vágyok áz ü t, áz igázsá g e s áz e let – vá lászoltá ______________ – Senki sem jüthát el áz 
Atyá hoz, csák á ltálám. Há engem ismerne tek, Atyá mát is ismerne tek, de mostánto l fogvá 
ismeritek e s lá ttá tok.” 
 
c) „Te kárddál, lá ndzsá vál e s dá rdá vál jo ssz ellenem, de e n á seregek Úrá nák, Izrá el csápátái 
Istene nek á neve ben megyek ellened, ákit te kicsü foltá l. […] Belenyü lt ______________ á 
tárisznyá já bá, kivett belo le egy ko vet, á párittyá já vál elro pí tette, e s ü gy homlokon tálá ltá á 
filiszteüst, hogy á ko  belefü ro dott á homloká bá, e s árccál á fo ldre zühánt.” 

 

Név  Ószövetség vagy Újszövetség 

a)  

b)  

c)  



3. A feladat a középkori kereskedelemmel kapcsolatos.  
Döntse el a térképvázlathoz kapcsolódó állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Választását X 
jellel jelölje! (Elemenke nt 1 pont) 
 

 

 

Állítás Igaz Hamis 

a) Nyügát-Eüro pá t á levántei kereskedelem ko to tte o ssze á 
vilá gkereskedelemmel.  

  

b) Mágyárorszá g e s Ko ze p-Eüro pá á levántei kereskedelem fontos szí ntere 
volt. 

  

c) Az eüro pái tá volsá gi kereskedelem kizá ro lág szá rázfo ldi ütákát vett 
ige nybe. 

  

d) A Hánzá kereskedelem á fejlett gázdásá gü  Flándriá ipárcikkeinek e s á 
fejletlenebb e száki e s keleti terü letek nyersányágáinák csere je re e pü lt. 

  

 



4. A feladat a Szent István-i államhatalom jellemzőivel kapcsolatos.  
Oldja meg a feladatokat az ábra és a szöveg alapján!  
 

 

 
a) Írja be a megfelelő fogalmat az ábra üresen hagyott helyére! (0,5 pont) 
 
b) Fogalmazza meg néhány szóban, hogy kik voltak az ispánok! (1 pont) 
___________________________________________________________________________________________________________________
__ 
 
c) Határozza meg az ábra alapján az államszervezet két fő részét! Nevezze meg a hatalom 
ezen típusait! (Elemenke nt 0,5 pont.) 
 _________________________ hátálom 
 _________________________ hátálom 
 
„14. Há válákinek á szolgá já má snák á szolgá já t mego li, á [gyilkos] szolgá t ádjá k á [mego lt] szolgá 
helye be, vágy vá ltsá meg [ürá] e s [á gyilkos] vezekeljen, áhogy mondottük. 
15. Há váláki áz ispá nok ko zü l megro gzo tt szí vvel e s lelke ro l megfeledkezve – ámi tá vol legyen á 
hü se get megtárto k szí ve to l – felese ge meggyilkolá sá vál mocskoljá be mágá t, á kirá lyi táná cs 
hátá rozátá szerint o tven tino vál egyezze k meg áz ásszony rokonáivál, e s vezekeljen áz egyhá zi 
to rve nyek páráncsá szerint. Há pedig válámelyik vite z vágy gázdágább ember esik ügyánázon bü nbe, 
ügyánázon táná cs ve gze se szerint á rokonoknák fizessen tí z tino t, e s vezekeljen, áhogy mondottük. Há 
pedig á ne pbo l válo  ember ko veti el ügyánezt á bü nt, o t tino vál egyezze k meg á rokonokkál, e s vesse k 
álá  áz emlí tett bo jtnek.” (Szt. István I. törvénykönyvéből) 
 
d) Gyűjtse ki a szövegből a korabeli magyar társadalom rétegeit! (Elemenke nt 0,5 pont.) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________________________________________ 



5. A feladat Károly Róbert gazdasági reformjaival kapcsolatos.  
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! 
 
„Elrendeltü k pedig, hogy á folyo  e vben forgálombán levo  há romfe le pe nzü nket, tüdniillik á forintokát, 
gárásokát e s kisde ná rokát mind á […] kámáráispá n, mind á to bbi kámárá sok áz ege sz orszá günkbán 
egy e s ügyánázon formá bán, sü lybán, finomsá gbán e s e rte kben verje k, e s ázonke ppen ke szí tse k ü gy, 
hogy ezen há romfájtá de ná ráink áz ege sz orszá günkbán egyformá n e s minden elte re s ne lkü l 
kerü ljenek forgálombá e s bevá ltá srá. […] 
Elrendeltü k tová bbá , hogy […] bá rmely megye nek á de ná rvero i […] kámárá nk ispá njá nák á 
fennháto sá gá álátt e ljenek […]. 
Hásonlo ke ppen, há áz emlí tett megye knek vágy bá nyá knák á terü lete n ezütá n ü j árány-, ezü st- vágy 
re z-, ávágy bá rmife le má s e rcbá nyá t tálá lnák e s fedezne nek fel, ázt, illetve ázokát, ánnák áz 
esztendo nek áz ideje re, kámárá nknák ügyánázon ispá njá […] bá nyájo vedelmeivel együ tt tártsá 
ü zemben.”  
 (Ká roly Ro bert oklevele, 1336) 
 
a) Fogalmazza meg röviden, saját szavaival, mi volt a közvetlen célja az első bekezdésben 
szereplő intézkedésnek! (1 pont) 
___________________________________________________________________________________________________________________
__ 
 
b) Nevezzen meg a forrás alapján két tevékenységet, amelyeket a kamaraispán felügyelete alá 
rendelt az uralkodó! (Elemenke nt 0,5 pont.) 
 1. __________________________________________________; 2. __________________________________________________ 
 
c) Nevezze meg a forrásban említett pénzek közül azt, amelyik aranyból készült! (1 pont.) 
 A pe nz megneveze se: __________________________________________________ 
 
d) Karikázza be az alábbi állítások közül annak a sorszámát, amelyik igaz Károly Róbertnek a 
forrásban említett intézkedéseire! Egyetlen sorszámot karikázzon be! (1 pont) 
 
1. A pe nzvere s reformjá hozzá já rült á de lvide ki bá nyá szát fellendü le se hez. 
2. A pe nzvere s reformjá hozzá já rült á kereskedelem fellendü le se hez. 
3. A pe nzvere s reformjá no velte áz ürálkodo nák á pe nzrontá sbo l szá rmázo  beve tele t. 
4. A pe nzvere s reformjá e rdeke ben Ká roly Ro bert á korá bbán eládomá nyozott fo ldek visszáve tele vel 
 no velte á kirá lyi birtokok nágysá gá t. 
 
 
6. feladat a reformáció terjedésével kapcsolatos. (K/5) 
Válaszoljon a kérdésekre a térkép és saját ismeretei segítségével! (Használja a Történelmi atlaszt 
a megoldáshoz!)  
 



 

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

 

 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 

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

 

 
7. A feladat Mária Terézia oktatáspolitikájával kapcsolatos. (K/4) 
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! 
 
„I. Kezdjü k á ne p fiáin, e s oktátá sükbán árrá figyeljü nk, hogy ázokát á ke szse geket álákí tsük ki bennü k, 



ámelyek elso sorbán áz igáz kereszte ny ko telesse geinek teljesí te se re vonátkoznák, tová bbá  ázokát, 
melyek á no vende kek kü lo nbo zo  e letpá lyá já nák feládátá t teszik [...] vágy á felso bb tánülmá nyáikrá áz 
álkálmás álápot vesse k meg á ne piskolá kbán. 
II. Gondoskodni kell ázokro l is, ákik ezek elve gze se ütá n folytátjá k tánülmá nyáikát e s ne há ny e v mü lvá 
ábbáhágyvá n má s inte zme nyekbe le pnek á t. Nevezetesen: válámely ipárá grá vágy kereskedelmi 
pá lyá rá, mezei gázdá lkodá srá, ko zse gi vágy vá rosi kisebb hivátálbá, kátonái pá lyá rá, bá nyá szátrá [...], 
ve gre komolyább tüdomá nyok tánülá sá rá. Az iskolá nák ezen fájtá já ezentü l grámmátikái iskolá ne ven 
fog szerepelni. 
III. Ennek elve gze se ütá n áz ifják felle phetnek á mágásább mü veltse g iskolá ibá, s miütá n ázt befejezte k, 
sokán bü csü t mondánák á tüdomá nyoknák. Egyesek […] ne piskolái vágy grámmátikái iskolái 
tání to sá grá [szego dnek], ne melyek mint titká rok vágy ko nyvtá rosok tálá lnák elhelyeze st. Ennek áz 
iskolá nák jo vo re gimná ziüm lesz á neve. 
IV. Mindázok, ákik tánülmá nyáikát ezen tü l kiterjeszteni szá nde koznák, á bo lcseletre, á hittüdomá nyrá, 
á jogtüdomá nyrá, áz orvosi tüdomá nyrá ádjá k mágükát. A tüdomá nyos iskolá ezen fájá t joggál illeti meg 
áz ákáde miá elneveze s.  
V. Akik me g tová bbi tüdomá nyos kike pze sre fognák to rekedni, ázoknák á kirá lyi egyetemre kell 
bele pniü k.” 
 (Ratio Educationis; 1777) 
 
a) Milyen feladatai vannak a népiskolának a rendelet szerint? Nevezzen meg kettőt! (Elemenként 
0,5 pont.) 
1.__________________________________________________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________________________________________________ 
b) Melyik iskolát kell elvégezni a rendelet szerint a következő foglalkozásokhoz? (Elemenként 
0,5 pont.) 
 1. ne piskolái tání to sá g: __________________________ 2. pápi pá lyá: ______________________________ 
 
c) Fogalmazza meg, mit szabályoz összességében a rendelet idézett részlete! (1 pont) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
d) Hogyan nevezzük azt a korabeli, Közép-Európában jellemző kormányzati formát, amely 
fontosnak tartotta az oktatásügy fejlesztését? (1 pont)  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 



 
 
8. A feladat Magyarország reformkori történetére vonatkozik. (K/4) 
A szöveg alkotója tartalmi hibákat vétett. Keresse meg ismeretei alapján a hibás 
szövegelemeket! Írja a táblázatba a téves szavakat (állításokat) a javítással együtt! (Elemenke nt 
0,5 pont.) 
 
„Sze chenyi Istvá n e s Kossüth Lájos á mágyárorszá gi reformkor ke t kivá lo  politiküsá volt. Mágá t á 
reformkort is Sze chenyi 1817-ben megjelent Hitel cí mü  mü ve nek megjelene se to l szoktá k szá mí táni. 
Sze chenyi 1844-ben álápí tottá meg á Ve degyletet. A Ve degylet ázzál á ce llál álákült, hogy á mágyár 
honve dse g kifejlo de se t segí tse. Kossüth áz 1840-es e vek eleje n á Pesti Hí rláp cí mü  ü jsá gbán pübliká ltá 
ne zeteit. 1848-bán mindketten á Deá k Ferenc vezette kormá ny miniszterei volták.” 
 

Sorrend Hiba Javítás 

a)   

b)   

c)   

d)   

 
 
 
 
9. A feladat a trianoni béke társadalmi következményeivel kapcsolatos. (K/3) 
Rendelje a forrásokhoz a leginkább hozzájuk illő állítást! (Elemenke nt 1 pont.) 
 

 

 

1. Revíziós plakát  2. Vagonlakók, korabeli fotó 

 
3. „Eve gre áz á llám mindennemü  iskolá bán gondoskodik mindke t nembeli tánülo ifjü sá g rendszeres 
testnevele se ro l, á fo iskolá k ko re ben pedig ezt minden hállgáto  szá má rá leheto ve  teszi, szervezi áz 
iskolá t elhágyo  ifjü sá g testnevele se t oly mo don, hogy ebben 21-ik e lete ve nek beto lte se ig á nemzetnek 
minden fe rfitágjá ko telezo en re szt vegyen, tá mogátjá ázokát á tá rsádálmi álákülátokát, melyek 
testnevele ssel komolyán foglálkoznák s mü ko de sü k nemzeti irá nyá vál á tá mogátá st mege rdemlik.” 



 (Re szlet áz 1921. e vi LIII. to rve nycikkbo l) 
 
Állítások: 
a) A mágyár tá rsádálom to bbe  nem kí vá n re szt venni olyán há borü bán, ámely terü leti vesztese ggel 
já r. 
b) A rendszeres testmozgá s elrendele se á triánoni tráümá feldolgozá sá t ce lzo  inte zkede s. 
c) A be ke t ko veto en sok menekü lt e rkezett á triánoni Mágyárorszá grá. 
d) A tá rsádálom nem fogádjá el á vesztese geket e s á terü letek visszászerze se re to rekszik. 
e) A testnevele s szorgálmázá sá á kátonái szolgá látrá álkálmás ifjü sá g nevele se t ce loztá. 
f) A be ke ütá n á vásü ti kocsik jelento s re sze áz ü j hátá ron tü li terü leteken márádt. 
 

Forrás sorszáma Állítás betűjele 

1.  

2.  

3.  

 
 
 
 
 



10. A feladat a magyar reformkor történetéhez kapcsolódik. (hosszü  essze ) 
Írjon áttekintést ismeretei és a források alapján a magyar nyelv helyzetéről, szerepéről a XVIII. 
század végétől az 1840-es évekig! Térjen ki a magyar nyelv használatában tapasztalható 
változásokra az államéletben, az oktatásban és a művelődésben! 
 
„Mágyár gyermekeknek mágyárül í rtám, nem idegen nyelven, melyet nem e rtenek. So t vállyhá má r 
váláhá felá llí ttátná nák á mi nemzetü nkben is á mágyár oskolá k, ámellyekben á szü kse ges dolgokrá 
mágyár nyelven tání ttátná nák elso ben gyermekeink! Ú gy sem ezek idejeket, sem á szü le k ko ltse geket 
hászontálánül el nem vesztene k.” (Losonczi István tankönyve; 1771) 
 
„Tehá t nem árro l ván szo , hogy millio k megvá ltoztássá k nyelvü ket e s má s nyelven besze ljenek, hánem 
árro l, hogy ázok, ákik á ko zü gyeknek ákárjá k mágükát szentelni, á látin helyett á ne met nyelvet 
hászná ljá k s áz ifjü sá g áhelyett ezt tánüljá…  
Rendeletem á mágyár nemzetnek e s á ko znek á legjobbát ákárjá e s egyá ltálá n nincs szá nde kombán áz 
ányányelv kiirtá sá.  
[…] Tová bbá  1784. nov. l-to l fogvá egy ifjü t sem lehet felvenni á ko ze piskolá bá, áki nem ke pes 
kimütátni, hogy ne metü l olvásni e s í rni tüd.” (II. József nyelvrendelete; 1784) 
 
„Azt mondjá k, nyolc szá zád o tá ván o szveko tve á nemzettel á ro mái nyelv [látin]; s ánná l fogvá ez to bb 
e rdekekkel ván o szvekápcsolvá, e s elto rle se re vágy megvá ltoztátá sá rá felette szü kse ges elo bb mind á 
kí vá nsá g eredete t s kiterjede se t, mind pedig á teljesede s leheto se ge t e s áz emlí tett e rdekekkel válo  
megegyeztethete se t bo vebb vizsgá lát álá  ve tetni. Rendes dolog Tekintetes Rendek! E n ezen oldálro l 
má s e rdekeket nem ismerek, mint ázt, mely ábbo l foly, hogy mi mágyárok e s fü ggetlen, o ná llá sü  
nemzet vágyünk, legálá bb ákárünk lenni. – Ezen e rdekbo l ko vetkezik, e s terme szetesen ko vetkezik, 
hogy mi á mágünk tülájdon nyelve vel e lni kí vá njünk. Mi ezen kí vá nsá g eredete? Csák áz, mert 
mágyárok vágyünk.” (Kölcseynek a nyelvkérdésben elmondott beszédéből; 1833) 
 
„[…] há váláki mágyárül tüd besze lni, innen ko vetkezik-e, mike pp neki eze rt má r mágyárrá  is kellett 
volná á tálákülniá? Mert há í gy, á m ákkor fordí tsük legütolso  fille rü nket minden te tová ne lkü l 
nyelvmesterekre, so t legyü nk ro gto n mágünk is mind ázzá , hádd tüdjon csevegni mágyárül áz ege sz 
vilá g, s meg lesz mentve s feldicso í tve fájtá nk.”( Széchenyi akadémiai beszédéből; 1842) 
 
„1. §. Az orszá ggyü le shez bocsá tándo  minden kegyelmes kirá lyi leirátok, elo ádá sok, vá lászok e s 
inte zme nyek ezentü l egyedü l mágyár nyelven ádássánák ki.  
2. §. A to rve nycikkek, válámint má r á jelen orszá ggyü le sen is egyedü l mágyár nyelven álkottátták e s 
ero sí tettek meg: ü gy ezentü l is mind álkottátni, mind kirá lyi kegyelmes jo vá hágyá ssál megero sí ttetni 
egyedü l mágyár nyelven fognák. 
3. §. Orszá ggyü le si nyelv ezentü l kirekeszto leg á mágyár leszen, egyedü l á kápcsolt Re szek ko veteinek 
engedtetve n meg: hogy ázon esetben, há á mágyár nyelvben já rtások nem lenne nek, á ko zelebbi 6 e vek 
álátt tártándo  orszá ggyü le seken szávázátáikát látin nyelven is kijelenthesse k. […] 
5. §. A kirá lyi Helytárto táná cs mindennemü  tá rgyálá sáibán, hivátálos foglálkozá sáiro l viendo  
jegyzo ko nyveiben, válámint O  felse ge eleibe terjesztendo  felí rá sáibán e s áz orszá g hátá ráin belü l 
minden háto sá gokhoz bocsá tándo  minden inte zme nyeiben á mágyár nyelvet hászná ljá, ázon 
leveleze sek, melyeket á kirá lyi Helytárto táná cs á hádi fo -, e s áz O  felse ge o ro ko s tártomá nyáibeli 
polgá ri to rve nysze kekkel s kü lorszá gi to rve nyháto sá gokkál folytátánd, ide nem e rtve n. […] 
9. §. O  felse ge me lto ztátott kegyelmesen rendele seket tenni má r ázirá nt is, hogy áz orszá g hátá ráin 
belo li iskolá kbán ko zoktátá si nyelv á mágyár legyen.” (Az 1844. évi II. törvénycikkből) 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
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