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Fontos tudnivalók
1
  

 

Kérjük, hogy egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon – javítás 

esetén is.  

Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre álló helyet! 

Csak annyi válaszelemet írjon, amennyit a feladat kér! (Ha többet ír, a beírás sorrendjében 

értékeljük a válaszait.) Azoknál a feladatoknál, ahol több válaszelem közül kell a jó megoldást 

kiválasztani (pl. igaz-hamis), az összes válaszelem aláhúzása, megjelölése esetén a válasz 

nem értékelhető. 

Kérjük, kék színű tollat használjon. 

A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat: 

 Olvassa el figyelmesen a feladatokat!  

 Kövesse a feladatlap utasításait!  

 Tanulmányozza a feladatokhoz kapcsolódó forrásokat (kép, ábra, szöveg, térkép)! 

 Használja minden feladat megoldásához a megengedett segédeszközt: a helyesírási 

szótárt! A személyek, topográfiai adatok és fogalmak csak pontos helyesírással 

értékelhetők. 

 Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le!  

 

 

Eredményes munkát kívánunk! 

                                                 
1
 A feladatsorokat az OFI munkatársai készítették vizsgafejlesztési, kutatási célból. A feladatsorok lényegileg 

hasonlóak, a vizsgakövetelményeknek megfelelnek, de számos részletükben nem egyeznek az OH tételkészítő 

bizottság által készített és készítendő feladatsorokkal, hisz a feladatok fejlesztése folyamatban van. E projekt 

célja ennek a munkának a támogatása volt. 
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1.  

A feladat az ókori Hellászra vonatkozik.  

Igazak vagy hamisak az állítások? Válaszoljon X jellel!  (Elemenként 0,5 pont.) 

A) „Lükurgosz több újítása közül az első a vének tanácsának felállítása volt […] A 

huszonnyolc vén mindig a királyhoz csatlakozott, ha szembe kellett szállni a demokráciával. 

Ha a sokaság összegyűlt, véleményét a többiek közül senkinek sem volt szabad elmondania, a 

nép a vének tanácsa tagjaitól és a királytól előterjesztett javaslat megvitatására volt hivatott. 

Később […] a következőkkel egészítette ki a törvényt: ha a nép ferde végzést fogad el, az 

idősek és a vezetők távozzanak, vagyis ne hagyják jóvá, hanem vonuljanak el, és oszlassák 

szét a népet.” (Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok) 

 

B) „A demokratikus államforma alapelve a szabadság […] a szabadság egyik alapfeltétele 

pedig az, hogy a polgárok felváltva legyenek alattvalók és vezetők […] a demokratikus 

államokban nagyobb hatalmuk van a szegényeknek, mint a gazdagoknak: az előbbiek többen 

vannak, márpedig a többség akarata dönt.” (Periklész beszédéből) 

 

Állítások Igaz Hamis 

a) Az „A” poliszban nincs uralkodó.   

b) A „B” poliszban Athénról lehet szó.   

c) Mindkét poliszban működik a népgyűlés.   

d) Az „A” poliszban őrködik a vének tanácsa a demokrácia felett.   

e) A „B” poliszban őrködik a vének tanácsa a demokrácia felett.   

f) Kleiszthenész élhetett a „B” poliszban.   

g) A „B” poliszban a nők nem szavazhattak.   

h) Mindkét poliszban tisztelték Zeuszt.   

 

4 pont 
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2. 

A feladat a középkor meghatározó vallásaihoz kapcsolódik.
2
   

Töltse ki a táblázatot az odaillő sorszámokkal és betűkkel! (A kettő együtt 0,5 pont.) 

Nevezzen meg egy-egy mai országot, ahol a lakosság többsége az adott vallást gyakorolja!  

(Elemenként 0,5 pont.) 

 

    
1.         2.          3.          4. 

 

 

    
A)         B)         C)         D) 

 

 

A vallás neve Sorszám Betűjel Mai ország 

római katolikus a)  e) 

ortodox keresztény b)  f) 

iszlám c)  g) 

zsidó  d)  h) 

 

4 pont  

 

                                                 
2
 A képek származási helye: a korábbi OFI fejlesztések feladataiból származik (a DVD-n lévő anyag 2007-es). 
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3. 

A feladat az Árpád-házi királyokkal kapcsolatos.  

Nevezze meg pontosan az uralkodók nevét az ábrában az ismeretei és a szöveg alapján! 

(Elemenként 1 pont.)  

 

Miután a „királynak nem születtek fiai, ezért csak I. Géza gyermekei […] jöhettek szóba 

utódként. Álmos mindig csak a kedvező alkalomra várt, hogy megkísérelje a trón 

megszerzését. Ezek a viszályok rendre megosztották az ország erejét, ezért […] [a király] 

határozott intézkedéssel felszámolta a dukátust (hercegséget). Álmos haragjában bátyja 

meggyilkolását fontolgatta. A vallásos […] [király] korábban mindig megbocsátott öccsének, 

de most betelt a pohár: öccsét annak fiával, Bélával együtt megvakíttatta.”
3
 (Sulinet 

Tudásbázis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 pont  

 

                                                 
3
 A szöveg származási helye: Sulinet Tudásbázis (http://goo.gl/UYM1yk – 2015. 03. 16.) 

Vazul 

Levente I. András 

 
I. Béla 

Salamon I. Géza a) ………………... 

 

b) ………………...  Piroska Álmos 

c) ………………... 

 
II. István 

http://goo.gl/UYM1yk
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4. 

A feladatok a szellemi változásokra, eszmékre vonatkoznak.  

 

Oldja meg a feladatokat a források és az ismeretei segítségével!  

(Elemenként 1 pont.) 

a) Melyik a helyes érvelés? Használja a forrást a feladat megoldásához! Válaszoljon 

betűjellel a pontozott vonalra! 

„Az újítás megváltoztatja a dolgok lényegét, s az alapvető jót éppúgy eltűnteti belőlük, mint a 

járulékos rosszat. A reform nem a lényeg átalakítása […] hanem a szóban forgó sérelem 

orvoslása […] Újítani nem ugyanaz, mint reformálni.”
4
 

Az újítás kifejezés a nagy francia forradalomra vonatkozik. 

Egy tanár érvelése:  

„A szerző a nagy francia forradalom lelkes híve, hisz az megváltoztatta a dolgok lényegét.” 

 

A) Rossz érv. A forradalom a dolgok lényegét nem változtatta meg. Ezt helyteleníti a szerző. 

B) Jó érv. A forradalom megváltoztatta a dolgok lényegét. Ezt helyesli a szerző. 

C) Jó érv. A forradalom nem változtatta meg a dolgok lényegét. Ezt helyesli a szerző. 

D) Rossz érv. A forradalom a dolgok lényegét megváltoztatta. Ezt helyteleníti a szerző. 

 ...................................  

 

b) Milyen eszme híve a fenti forrás szerzője? 

 ......................................................................................................................................................  

 

c) Húzza alá a hibás kifejezést az alábbi mondatban! Írja le a helyes fogalmat! 

A nagy francia forradalomban született a polgárság egyik vezéreszméje, a nacionalizmus, 

amelynek fő gondolata az észelvűség. 

 ......................................................................................................................................................  

 

3 pont 
 

 

                                                 
4
 A szöveg hivatkozása a javítási-értékelési útmutatóban található. 
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5. 

A feladat a Habsburg Birodalmon belül működő magyar államra vonatkozik a XVIII. 

században és a XIX. század első felében.  

Egészítse ki az ábra és az ismeretei alapján az alábbi szöveget!  (Elemenként 0,5 pont.) 
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A Habsburgok a magyarországi ügyek intézésére már a XVI. században kormányszékeket 

állítottak fel, ezek működtek a XVIII. században is. A(z) …………………………… (a) 

Bécsben, a pénzügyeket igen csekély önállósággal intéző magyar kamara Pozsonyban székelt. 

Újjászervezett kormányszék a(z) …………………………… (b), szintén Pozsonyban (II. 

József helyezi át Budára.) A hatásköre az igazságszolgáltatás kivételével a belső igazgatás 

valamennyi ágára kiterjedt. Az adók és az újoncok megszavazása a magyar (és az erdélyi) 

…………………………… (c) jogköre volt. ……………………………t (d) 

nagyfejedelemségként szervezték újjá, külön kormányszékekkel, külön országgyűléssel 

közvetlenül a Habsburg Birodalomhoz kapcsolták. Súlyosan sértette az ország érdekeit, hogy 

területi egységét a török kiűzése után nem állították helyre. A(z) 

……………………………(e) hierarchizált rendszerben folyt, a középszintű ítélkezés új 

szerve az ún. négy kerületi tábla lett. A magyar rendi országgyűlés felsőtáblájának elnöke a 

nádor, az alsótábláé a(z) …………………………… (f) volt. Az udvar ellenőrzése nélkül a 

megyei közgyűlésen választották meg a követeket és alakították ki a(z) 

…………………………… (g) álláspontját, az ún. követi utasítást. A felsőtáblán a katolikus 

főpapok, a főispánok és a(z) …………………………… (h), az alsótáblán az 52 

…………………………… (i) 2-2 követe, a szabad királyi városok és a káptalanok követei 

vettek részt. Az elfogadott ………………….……………t (j) felirat formájában terjesztették 

a rendek az uralkodó elé. 

 

5 pont  
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6. 

A feladat az ipari forradalmak demográfiai következményeihez kapcsolódik. 

Oldja meg a feladatokat az ábrák
5
 és az ismeretei segítségével!  

(Elemenként 0,5 pont, g)-i) 1 pont.) 

 
 
 

 
Magyarország korfája

6
 

Írja a megfelelő demográfiai szakasz betűjelét a megállapításhoz!  

Megállapítás Betűjel 

Az első vagy klasszikus ipari forradalom időszakára jellemző demográfiai szakasz. a) 

A második ipari forradalom időszakára jellemző demográfiai szakasz. b) 

Ezt a szakaszt nevezik a demográfiai robbanás időszakának. c) 

A modern urbanizáció ebben a demográfiai szakaszban veszi kezdetét. d) 

Magyarország jelenleg ebben a demográfiai szakaszban van. e) 

Ezt a demográfiai szakaszt jellemezve írta Malthus a következőket: „a népesség […] 

megkétszereződik minden huszonöt évben, vagyis növekszik mértani arányban. […] 

az élelmiszerek pedig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9 arányban fognak szaporodni.” 

f) 

                                                 
5
 Az 1. ábra származási helye: korábbi OFI fejlesztések feladataiból származik (a DVD-n lévő anyag 2007-es). 

6
 Az ábra származási helye Sulinet Tudásbázis: A populációk jellemzői 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-12-evfolyam/a-populaciok-

koreloszlasa/korfa – 2015. 03. 17.) 

A demográfiai változások szakaszai Angliában 

A) B) C) D) 

születések száma 
 

halálozások száma 

                1750                          1880            1930           1980  (év) 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-12-evfolyam/a-populaciok-koreloszlasa/korfa
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-12-evfolyam/a-populaciok-koreloszlasa/korfa
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g) Írja a megfelelő demográfiai szakasz betűjelét a népesség összetételét bemutató korfa
7
 

feletti pontozott vonalra! Vonatkoztassa az ábrát az angliai koreloszláshoz! (1 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Nevezzen meg egy olyan konkrét tényezőt, amely a B) szakaszban a halálozások számának 

csökkenéséhez vezetett! (1 pont) 

……………………………………………………….………………………………………… 

 

i) Nevezzen meg egy olyan konkrét tényezőt, amely a C) szakaszban a születések számának 

csökkenéséhez vezetett! (1 pont) 

……………………………………………………………….………………………………… 

 

6 pont  

 

                                                 
7
 A korfa származási helye: a korábbi OFI fejlesztések feladataiból származik (a DVD-n lévő anyag 2007-es). 

 …………………….  
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7. 

A feladat az 1848/49-es magyar szabadságharc helyszíneivel kapcsolatos.  

Töltse ki az alábbi táblázatot a térkép és a meghatározások segítségével!  

A térképvázlaton
8
 szereplő betűjelek közül négy kimarad.   (Elemenként 1 pont.) 

 

 

 
 

 

Betűjel 

a 

térképen 

Földrajzi név Leírás 

− a) 
A tavaszi hadjáratban a magyar honvédsereg itt győzte le a 

Windischgrätz vezette osztrák főerőket 1849. április 6-án. 

b) c) 
A magyar honvédsereg az első győzelmét aratta itt Móga 

János vezetésével 1848. szeptember 29-én. 

d) e) 

A település határában tette le a Görgey által vezetett 

honvédsereg a fegyvert Rüdiger orosz tábornok előtt 1849. 

augusztus 13-án. 

 

3 pont  

 

                                                 
8
 A térkép származási helye: a korábbi OFI fejlesztések feladataiból származik (a DVD-n lévő anyag 2007-es). 
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8. 

A feladat a világgazdaság első világháború utáni helyzetével kapcsolatos.   
Döntse el a források és az ismeretei segítségével a megállapítások valóságtartalmát!  

Jelölje a táblázatban X jellel!      (Elemenként 1 pont.) 

 

 „Az egyes országok közötti háborús tartozások és az 1918–1920 közötti hitelsegélyek 

összege 28 milliárd dollárt tett ki. Az Egyesült Államok 11,5 milliárd dollárt hitelezett, 

tartozása nem volt, ugyanakkor Franciaországnak 0,8 milliárd dollár tartozása volt, ennek 

ellenére 0,6 milliárd dollárt hitelezett. A győztesek a háborús jóvátételekből akarták rendezni 

a pénzügyi gondjaikat. Az elszenvedett kárukat 520 milliárd aranymárkára becsülték, mely 

meghaladta Németország és szövetségesei nemzeti vagyonának az összegét. Ezt tehát eleve 

nem lehetett behajtani.” (Robert M. Keynes, 1920) 

 

 
A világ ipari termelésének mutatói (1913–1925) 

(%) 

 1913 1920 1925 

Világ 100 93,6 121,6 

Európa 100 77,3 103,5 

USA 100 122,2 148,0 

A világ többi része 100 109,9 138,1 

 

 

Megállapítás Igaz Hamis 

a) Az USA ipari termelése az I. világháború után is növekvő tendenciát 

mutatott. 
  

b) Az I. világháború után a győztesek a háborús jóvátételek összegéből 

tudták konszolidálni a gazdaságukat. 
  

c) Az I. világháború után Németország fizetési kötelezettségének ütemezését 

az angol Dawes elnökletével egy szakértői bizottság dolgozta ki, a terv 

1924-ben lépett életbe. 

  

 

 

3 pont  
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9. 

A feladat a két világháború közti magyar politikával kapcsolatos. 

Válaszoljon a kérdésekre a források és az ismeretei segítségével!   

(Elemenként 1 pont.) 

 

„A magyar hazát elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá. 

A kultúrpolitika hosszú lejáratú váltó, a kultuszminiszternek húsz évvel előre kell 

gondolkodni […] Amikor kezünk annyi téren meg van kötve, a szellem régióiban korlátlanul 

cselekedhetünk, éppen a nagy kulturális erőfeszítéseknek van most itt az ideje.”  

(Klebelsberg Kunó 1922 júniusában) 

 

„Tisztelt Nemzetgyűlés! […] most elsősorban a szellem, a művelődés fegyvereivel kell védeni 

hazánkat, és ezekkel az eszközökkel kell mindig újból és újból bizonyítanunk a világ 

nemzetei előtt, hogy a magyar viszontagságos életének második ezer esztendejében is 

életképes, erős és hogy bántani nagy történelmi igazságtalanság.” (Klebelsberg Kunó beszéde 

a költségvetési vitában,1925. február 20.) 

 

„[…] Emelni igyekszem a magyar nemzet széles néprétegeinek, nagy tömegeinek értelmi 

szintjét. Ezt a célt szolgálja a mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák 

létesítéséről és fenntartásáról szóló 1926. évi VII. tc. […] továbbá a polgári iskolákról szóló 

javaslatom […] Gondoskodni kell azonban arról is, hogy minden téren kellő számban álljanak 

olyan szakemberek rendelkezésre, kik teljesen európai színvonalon állnak.” (Klebelsberg 

Kunó,1927) 

 

a) „A magyar hazát elsősorban nem a kard… teheti ismét naggyá.”  

Mi a magyarázata a gondolatsorban említett problémának?  

……………………………………………………….………………………………………… 

……………………………………………………….………………………………………… 

b) Milyen koncepció alapgondolata fedezhető fel a költségvetési vita során elmondott 

beszédben? Nevezze meg szakkifejezéssel! 

……………………………………………………………….………………………………… 

c) Mely törvényhez kapcsolódik az analfabétizmus jelentős csökkenése a parasztság körében? 

……………………………………………………………….………………………………… 

d) Ki volt Magyarország miniszterelnöke a források keletkezési időpontjában? 

……………………………………………………………….………………………………… 

e) Mi volt az államformája a klebelsbergi reformsorozat időszakában Magyarországnak? 

……………………………………………………………….………………………………… 

 

 

5 pont  
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10. 

A feladat az Európai Unióval kapcsolatos. 

Mely intézményre vonatkoznak az alábbi állítások? Állapítsa meg az ismeretei és az ábra 

segítségével!        (Elemenként 1 pont.) 

 

 
 

ÁLLÍTÁS INTÉZMÉNY 

Tagjait közvetlenül választják, részt vesz a közösségi jogalkotás 

folyamatában.  
a) 

A végrehajtói feladatok mellett képviseleti, felügyeleti jogköre van, 

jogszabályjavaslatokat dolgoz ki, nemzetközi szervezetekkel tárgyal. 
b) 

Uniós jogszabályokat fogad el ez az intézmény, összehangolja az uniós 

szakpolitikát. 
c) 

 
 

 

 

3 pont  
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11. 

A feladat az 1956-os forradalom történetéhez kapcsolódik. 

Az 1956-os események megítélésével kapcsolatos tankönyvi szövegeket olvashat.  

Oldja meg a feladatot a források és az ismeretei alapján!  (Elemenként 1 pont.) 

 

A) „A revizionisták 1956 nyarán a kezükben levő sajtó fölhasználásával élénk agitációba és 

szervezkedésbe kezdtek. A magukat „demokratikus” ellenzéknek álcázó ellenforradalmárok a 

Petőfi-körben megrendezett „szakmai viták”-on már alig leplezett támadást indítottak a 

szocializmus ellen. A mind zavarosabbá váló belpolitikai helyzetben a titkos vagy álcázott 

rendszerellenes szervezetek a fővárosban 1956. október 23-án délután tüntetést rendeztek, 

majd este ellenforradalmi lázadást robbantottak ki.” (Tankönyvi szöveg az 1970-es évekből) 

 

B) „A revizionista csoport október 23-ára tömeggyűlést szervezett. Az események irányítása 

azonban már kicsúszott a kezükből. A megmozdulás fegyveres ellenforradalmi lázadásba 

torkollott. Miután Nagy Imre ígéretet tett, hogy közreműködik az ellenforradalmi 

cselekmények felszámolásában, őt és csoportjának több tagját bevonták az MDP Központi 

Vezetőségébe. Október 24-én Nagy Imrét nevezték ki miniszterelnökké.” (Tankönyvi szöveg 

az 1980-as évekből) 

 

C) „A reformkommunista értelmiségiek – akiket pártellenzéknek kezdtek nevezni – aktivitása 

nem szűnt meg Nagy Imre leváltásával. Az Írószövetség és lapja, az Irodalmi Újság, illetve a 

Petőfi Kör nagy feltűnést keltő vitái különösen sokat tettek a rendszer visszásságainak 

leleplezéséért. A Petőfi Kör a Demokratikus Ifjúsági Szövetség szervezeteként jött létre. Vitái 

jegyzőkönyvét olvasva úgy tűnik, hogy a reformkommunisták kritikája roppant óvatos volt – 

akkoriban azonban felszabadítóan hatottak nyilvános vitáik.” (Tankönyvi szöveg 2003-ból) 

 

Melyik szövegre vonatkoznak az állítások? Jelölje X-szel! Egy állításhoz több szöveg is 

tartozhat! Soronként maximum 2 szöveg jelölhető!     (Soronként 1 pont.) 

 

Állítások A) B) C) 

a) 1956-ot ellenforradalomnak minősíti.    

b) Az MDP ellenzékét reformkommunista csoportnak nevezi.    

c) Az MDP ellenzékét revizionistának minősíti.    

d) A Petőfi Körben ellenforradalmárok is voltak.    

 

e) Mi okból ítélik meg a források 1956 eseményeit különbözőképpen? Fejtse ki röviden!  

………………………………………………………………………….…………………...… 

……………………………………………………………………………….………...……… 

…………………………………………………………………………………….……...…… 

…………………………………………………………………………………….……...…… 

5 pont  
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12.  

A feladat a munkaügyi ismeretekkel kapcsolatos. 

 

Párosítsa a szöveges forrásokhoz
9
 az álláskeresési technikákhoz kapcsolódó fogalmakat! 

Több fogalom van a szükségesnél!      (Elemenként 1 pont.) 

 

Fogalmak: 

munkaerő-kölcsönzés, állásbörze, fejvadász, karrieriroda, munkaügyi központ, személyes 

kapcsolatok 

 

a)  ..................................................................................................................................................  

„Vállalatok, cégek bemutatkozó fóruma a potenciális munkaerő toborzása céljából, személyes 

kapcsolat-felvételi lehetőséget is biztosít a munkaerő-piac szereplői (állást és munkaerőt 

kereső) között. Előnye a személyes kapcsolatfelvétel és tanácsadás lehetősége, az 

előadásokon és próbainterjúkon való részvétel lehetősége, hátránya a konkurencia nagyarányú 

jelenléte.” 

(Pintér Magdolna: Álláskeresési technikák) 

 

b)  ..................................................................................................................................................  

„Elsősorban frissen végzettek, pályakezdők számára eredményes álláskeresési eszköz […] a 

munkáltató az erre szakosodott cégek valamelyikével felveszi a kapcsolatot, akik állandó 

alkalmazásba veszik fel a dolgozókat, majd a munkáltatók igényeinek megfelelően 

kiközvetítik őket […] elsősorban a termeléssel összefüggő, illetve az adminisztratív és 

szolgáltatási jellegű munkakörök esetén jellemző.” (Pintér Magdolna: Álláskeresési 

technikák) 

 

 

c)  ..................................................................................................................................................  

„[…] állami munkaközvetítő, a munkanélküliséget csökkenteni igyekvő szolgáltató szervezet. 

Előfeltétel a munkanélküliek elektronikus nyilvántartási rendszerbe történő regisztrációja. 

Előnye, hogy szolgáltatásaik díjmentesek mind a munkanélküliek, mind a munkáltatók 

számára.” (Pintér Magdolna: Álláskeresési technikák) 

 

d)  ..................................................................................................................................................  

„[…] olyan munkaközvetítő személy, akiket vállalatok alkalmaznak személyzeti 

tanácsadóként a megfelelő munkaerő felkutatására. Elsősorban közép- és felső szintű vezetői, 

illetve nehezen betölthető, különleges munkakörök jelöltjeinek felkutatására alkalmazzák. 

Azok a cégek veszik igénybe, akik nem tudnak vagy nem akarnak saját személyzeti 

szakembereket alkalmazni.” (Pintér Magdolna: Álláskeresési technikák) 

 

 

 

4 pont 
 

 

                                                 
9
 A szövegek származási helye: http://www.biharinepfoiskola.hu/kompetencia_eu/page.php?159 – 2015. 03. 17. 
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