
1. Az ókor és kultúrája 

II. A TÉMAKÖRÖK ÉRTELMEZÉSE, MINTAFELADATOK 

1. Az ókor és kultúrája 

A) Magyarázatok  
 
1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 

Követelmények 

Középszint 
Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és 
kulturális emlékeinek azonosítása. 
 

Emelt szint 
Egy folyam menti civilizáció jellemzői (pl. 
Egyiptom, Kína). 
Az egyistenhit a zsidó vallásban. 

Tartalmi elemek 

Középszint  
Vallások: 

– a többistenhit jellemző vonásai (a tanultak közül a sumer, az egyiptomi vagy a kínai 
többistenhívő vallás szolgálhat példaként), 

– az egyistenhit jellemzői. 
Kultúra: 

– Mezopotámia: agyagtábla – ékírás; toronytemplom, 
– Egyiptom: piramisok, hieroglifa, 
– Fönícia: hangjelölő betűírás, 
– India: Buddha, 
– Kína: Nagy Fal, cseréphadsereg. 

 
Emelt szint  

A folyammenti civilizációk jellemzői (pl. Mezopotámia, Egyiptom, Kína): 
– a földrajzi környezet, a természeti viszonyok, az áradás jellege, 
– az öntözéses gazdálkodás (technikája, terményei, eredményei), 
– a társadalom (istenkirályok, bürokrácia, függő helyzetű termelők, kényszermunka, 

ellátás), 
– műveltség: írás – írástudók, közmunkák – jellegzetes építmények, művészetek „tudo-

mányok” – időszámítás, geometria, csillagászat. 
Egyistenhit a zsidó vallásban: az egyistenhit megszilárdulása és kizárólagossá válása a 
babiloni fogság után. 
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1.2 A demokrácia kialakulása Athénban 

Követelmények 

Középszint 
Az athéni demokrácia intézményei, 
működése. 

Emelt szint 
Az athéni demokrácia kialakulásának folyamata. 
A spártai állam. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
Az athéni demokrácia: 

– a kleiszthenészi alkotmány lényege (a területi elv), 
– az athéni társadalom és a politikai jogok, 
– a legfontosabb politikai intézmények (népgyűlés, ötszázak tanácsa, sztratégoszok, 

cserépszavazás) működése. 
 
Emelt szint 

Az arisztokrácia és a démosz küzdelme: 
– a két társadalmi osztály jellemzői, 
– Drakón és Szolón reformjai (a származási és a vagyoni elv), 
– a türannisz rendszere, 
– Kleiszthenész reformjai (a területi elv). 

A spártai állam: 
– a társadalom jellemző vonásai, 
– a spártai államberendezkedés sajátosságai, a nevelés szerepe. 

 
1.3 A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása 

Követelmények 

Középszint 
A hódító háborúk társadalmi és politikai kö-
vetkezményei a köztársaság korában. 

Emelt szint  
Augustus principátusának jellemző vonásai. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A köztársaság válsága: 

– a hódítások gazdasági–társadalmi hatása, 
– reformkísérletek – a Gracchusok, 
– a hadsereg reformja – Marius, 
– polgárháború és rabszolgafelkelések, 
– Caesar diktatúrája. 
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Emelt szint 
Augustus principátusa: 

– az egyeduralom jellege, 
– a birodalom aranykora, 
– a kor forrásai (pl. Augustus önéletrajza, Tacitus, Suetonius). 

 
1.4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány 

Követelmények 

Középszint 
A görög hitvilág néhány jellemző vonása (pl. többistenhit, 
halhatatlan istenek), a legfontosabb istenek nevének is-
merete. 
A klasszikus kor és a hellenizmus kimagasló kulturális 
emlékei. 
A római építészet jelentős alkotásainak azonosítása. 
A római városépítés jellegzetességei és emlékei Pannóni-
ában. 

Emelt szint 
A görög tudomány egyes területe-
inek egy-egy alkotója (történet-
írás, természettudományok, filo-
zófia). 
A római történetírás egy-egy je-
lentős alkotója (pl. Livius, 
Tacitus). 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A görög hitvilág: 

– jellemző vonások (sokistenhit, emberalakúság, az istenek „illetékességi területe”), 
– a legfontosabb istenek (Zeusz, Héra, Apollón, Pallasz Athéné, Hermész, Poszeidón, 

Árész, Aphrodité). 
Kimagasló kulturális emlékek: 

– az athéni Akropolisz – Pheidiász szobrászati tevékenysége, 
– a görög színház, 
– az alexandriai világítótorony. 

A római építészet: néhány konkrét építmény (pl. Róma – Colosseum, Nimes – vízvezeték) 
felismerése. 
Pannónia római emlékei: 

– a provincia stratégiai jelentősége – a limes, 
– katonai táborok és polgárvárosok, 
– a római életmód emlékei a városokban (amfiteátrumok, fürdők, utak, vízvezetékek). 

 
Emelt szint 

A tudomány területei: 
– a történetírás – Hérodotosz és Thuküdidész, 
– a filozófia – Szókratész, Platón, Arisztotelész, 
– a történettudomány fejlődése – Hérodotosz és Thuküdidész. 
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1.5 A kereszténység kialakulása és elterjedése 

Követelmények 

Középszint 
A kereszténység főbb tanításai. 

Emelt szint 
A kereszténység történetének néhány állomása az ókor-
ban (pl. páli fordulat, milánói ediktum, niceai zsinat). 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A kereszténység fő tanításai: 

– az egyistenhit, a szeretet főparancsa és az üdvösség reménye, 
– a legfontosabb forrás: az Újszövegség (az evangéliumok és a levelek). 

 
Emelt szint  

A páli fordulat és az egyház kialakulása: 
– Pál jelentősége – alkalmazkodás a fennálló társadalomhoz. 

Az üldöztetéstől az államvallásig: 
– a keresztényüldözések okai, 
– Constantinus türelmi rendelete és a niceai zsinat (a dogmák kialakulása), 
– a kereszténység a birodalom államvallása (Theodosius Kr. u. 391.). 

 
1.6 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása 

Követelmények 

Középszint 
A Nyugat-római Birodalom 

bukása és a népvándorlás. 

Emelt szint 
A népvándorlás legfontosabb mozzanatainak és résztvevői-
nek ismerete, térbeli elhelyezése (pl. germánok, hunok). 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A birodalom nyugati felének válsága: 

– a gazdaság és a társadalom átalakulása, 
– a birodalom kettéosztása. 

A népvándorlás: 
– jellemzői, főbb mozzanatai, 
– következményei. 

A nyugat-római birodalom bukása 
 
Emelt szint 

A népvándorlás és a nyugati limes összeomlása: 
– a gótok vándorlása és a birodalom kettéosztása, 
– a germánok beözönlése, 
– a hunok és a nyugati birodalom vége. 
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B) Mintafeladatok 

Középszint – egyszerű, rövid választ igénylő feladat 
 
1. FELADAT 

A Kr. e. V. századi nagy athéni építkezések Periklész nevéhez fűződtek. 
A forrás elolvasása után válaszoljon az alábbi kérdésekre! 
 
„…A megmunkálásra kerülő anyagok közt volt kő, bronz, elefántcsont, arany, ébenfa és 
ciprusfa; a különféle anyagokkal számtalan mesterember dolgozott: ácsok, szobrászok, bronz-
művesek, kőfaragók, szövetfestők, aranyművesek, elefántcsontszobrászok, festők, hímzők, 
vésnökök; aztán ott voltak azok, akik beszerezték és szállították mindezeket az anyagokat: 
kereskedők, hajótulajdonosok és kormányosok, a szárazföldön pedig kocsigyártók, fuvarosok, 
kocsisok, kötélverők, takácsok, szíjgyártók, útépítők és bányászok. Végül minden iparágnak, 
mint a hadvezérnek a közkatonaság, rendelkezésére álltak a napszámosok, akiket igénybe 
lehetett venni mindenféle szolgálatra, s úgy engedelmeskedtek, mint a szerszám a kéznek és a 
test a léleknek. Ezért elmondhatjuk, hogy a tevékenység megosztotta a jövedelmet s a 
jómódot a város minden korú és minden társadalmi réteghez tartozó lakosa között.”  

(Plutarkhosz: Periklész életrajza) 
 
 
A) A szöveg alapján képezzen jellegzetes társadalmi csoportokat, amelyek részt vettek az 

építkezésekben! 

…………………..  ……………………..   …………………… 
 
 3 pont  
 
B) A képek közül egy nem e korszak alkotása! Melyik az? Karikázza be a betűjelét! 
 
 1 pont  
 
a) 
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b) 

 
c)      d) 

 
 
C) Tanulmányai alapján válaszoljon! Honna

korában? Két választ írjon! 
 
…………………………………………….. 
 
 
 

Megoldás 

A) mesteremberek,  
kereskedők (szállítók-hajótulajdonosok),  
napszámosok. 

 
B)   b)  
 
C) A déloszi szövetség tagjaitól befolyt pénze

Kereskedelmi vámok és illetékek. 
A lauroni ezüstbányák jövedelme. 
A metoikoszok és a felszabadított rabszolg
 
(A válaszok közül bármelyik kettő elfogad

 

n származtak az athéni állam bevételei Periklész 

  …………………………………… 

2 pont  

k (a déloszi szövetség adója). 

ák adója. 

ható.) 
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2. FELADAT 

Az alábbi feladat a római köztársaság válságának összetevőire vonatkozik. Kapcsolja össze az 
alábbi mondatokat! (Egy mellékmondathoz csak egy másik kapcsolható!) 
 
1. A római polgárok sokasága nincstelenné 

vált, mert… 
 A) …ingyen gabonával és cirkuszi játékok-

kal könnyen megvásárolható volt. 
2. A nagybirtokon folyó belterjes gazdálko-

dás nagy hasznot hozott, mert… 
 B) …az itáliai szövetségesek is megkapták a 

polgárjogot. 
3. Itália területe politikai egységgé vált, 

mert… 
 C) …tízezrével hozták Itáliába a rabszolgá-

kat. 
4. A Rómába költöző nincstelen tömeget a 

politikusok gyakran a befolyásuk alá von-
ták, mert… 

 D) …Hannibál itáliai hosszú háborúja alatt a 
paraszti kisbirtok nagy része tönkre-
ment. 

 

 Összesen 4 pont  
 
Írja a számok mellé a megfelelő mondat betűjelét! 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
 
Megoldás 
 

1. D 
2. C 
3. B 
4. A 
 
 
Emelt szint – szöveges kifejtendő (rövid) feladat 
 

1. FELADAT 

Az idézett szöveg és az évszakokat ábrázoló képek segítségével mutassa be az öntözéses 
földművelés egyiptomi formáját! Válaszában térjen ki arra is, hogy a természeti feltételek 
milyen munkaszervezési formákat kényszeríttettek ki! 
 
 „(A Nílus) mindig a napforduló utáni újholddal kezd áradni, fokozatosan és apránként, ami-
kor a Nap áthalad a Rákon, bőségesen viszont, amikor az Oroszlánon, apadni pedig a Szűz 
csillagkép idején kezd, az áradással megegyező módon. Medreibe a Mérlegen tér vissza telje-
sen, ahogy erről Hérodotos tudósít. A növekedés mértékét kutakban figyelik jelzések segítsé-
gével. A megfelelő magasság 16 rőf*. Ennél kevesebb víz nem öntöz mindent, a több viszont 
fogva tart mindent a túl lassú visszahúzódás miatt. Ekkor elszalasztódik a vetés ideje, mivel át 
van itatva vízzel a talaj, akkor meg nem kap vizet, pedig szomjas. Mindkettőt megérzi az or-
szág, 12 rőfös víz esetén éhínséget szenved, 13-nál még mindig éhezik, 14 rőf jókedvet hoz, 
15 biztonságot, 16 örömöt. Amikor a víz beáll, kinyitják a zsilipeket és a földekre engedik. 
Ahogy felszívódik a földeken, úgy haladnak a vetéssel.”  

(Pinius: A természet története) 
 
* Rőf vagy könyök (az alkarnak a könyöktől a középső ujjig mért hossza után) = 444 mm.  
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1. Az ókor és kultúrája 

 

 
A Nílus áradásának különböző szakaszai: az áradás, a sarjadás és a forróság évszakai 
 
Megoldás 
 

Értékelési szempontok Optimális megoldás Pont

A feladat megértése A szöveg megértése és a képek egyes 
mozzanatainak felismerése, megértése. 1 

K
O
M
P 
E 
T 
E 
N 
C 
I 
Á 
K 

1.1 Történelmi forrásokból (írásos) 
információk gyűjtése, 
következtetések megfogalmazása. 

1.3 Képi források megadott szempontú 
elemzése. 

3.2 A földrajzi környezet szerepe az 
egyes történelmi kultúrák és 
államok kialakulásában 

A vizsgázó kiemeli a Nílusnak az öntözé-
ses földművelésben játszott szerepét. 
Érzékeli az egyes évszakokban folyó mun-
kák különbözőségeit. 
Vázlatosan ismerteti a munkákat. 
A leírtak összegzéseként bemutatja az ára-
dásos folyóvölgy hatását az állam kialaku-
lására (öntözés megszervezése, egységesü-
lés, adók). 

5 

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 
A szerkezet a logikus kifejtést szolgálja. 
A szöveg gördülékeny, a mondatok 
világosak és egyértelműek. 

1 
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A kompetenciákhoz kapcsolódó lehetséges tartalmak (optimális megoldásnál) 
 
Egyiptom elszigetelt, sivatagok által körülölelt ország volt az ókorban. Vizet a Nílus folyó-
ból lehetett nyerni, melynek áradásai termékeny iszapot terítettek szét a folyó völgyében. 
Az évszakok rendjét is az áradás határozta meg: áradás, sarjadás, forróság. A Nílus július-
ban lépett ki medréből, és októberben kezdett el apadni. A falvak a folyóvölgy magasabb 
pontjaira épültek. A folyam áldásainak kihasználását csak összefogással tudták biztosítani. A 
terület lakói hamar megtanulták a rendet: gátak és csatornák építésével bő termést érhetnek 
el. A földmunkák legfőbb irányítójának, egyben e termékenység biztosítójának a fáraót 
tekintették, aki ennél fogva az egész földterület felett rendelkezhetett.  
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2. A középkor 

2. A középkor 

A) Magyarázatok 
 
2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői 

Követelmények 

Középszint 
A középkori uradalom jellemző vonásai (pl. vár, ma-
jorság, jobbágytelek). 
A mezőgazdasági technika fejlődésének néhány jel-
lemző mozzanata a X–XI. században. 

Emelt szint 
A Frank Birodalom történetének főbb 
állomásai (pl. Poitiers, Verdun). 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A középkori uradalmak jellemző vonásai: 

– az uradalom részei és az önellátó gazdálkodás, 
– a jobbágyi viszony jellemzői, 
– a jobbágyi szolgáltatások fajtái. 

A mezőgazdasági technika fejlődése: 
– új mezőgazdasági találmányok és eljárások (nehézeke, szügyhám, háromnyomásos – 

gazdálkodás), 
– terményfelesleg és népesség-növekedés. 

 
Emelt szint 

A Frank Birodalom: 
– Klodvig állama és a kereszténység felvétele, 
– a Karolingok felemelkedése, az arab előrenyomulás megállítása, 
– Kis Pippin és az egyházi állam kialakulása, 
– Nagy Károly birodalma, 
– a Frank Birodalom felbomlása (Verdun). 

 
 

2.2 A nyugati és keleti kereszténység 

Követelmények 

Középszint 
Az egyház politikai szerepe 
a nyugati kereszténységben 
X–XI. század. 

Emelt szint 
A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (bencések, ference-
sek). 
Az ortodox és a nyugati kereszténység főbb jellemzői (pl. önál-
ló nemzeti egyházak, eltérő liturgia és egyházművészet). 
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Tartalmi elemek 

Középszint 
Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben X–XI. század. 

– a pápaság a reformok élén (a clunyi reformok), 
– az egyházszakadás, 
– a papság és a császárság küzdelmei, 
– a keresztes hadjárat meghirdetése, 
– az eretnek mozgalmak és a kolduló rendek (ferencesek, domonkosok). 

 
Emelt szint 

A szerzetesség fejlődése a nyugati egyházban: 
– a szerzetesség kialakulása és jellemzői a korai középkorban (Szent Benedek), 
– a szerzetesség megújulása az érett középkorban – a kolduló rendek. 

Az egyházszakadás és következményei: 
– az ortodox kereszténység térhódítása – a szlávok megtérítése (Cirill és Metód), 
– a nyugati kereszténység szervezetének megszilárdulása (pápa, püspökségek, érseksé-

gek, szerzetesrendek, zsinatok), 
– eltérő és közös vonások (a szertartás nyelve, hierarchia és nemzeti egyházak, liturgi-

kus különbségek). 
 
 
2.3 Az iszlám vallás és az arab világ 

Követelmények 

Középszint 
Az iszlám vallás kialakulás és főbb 
tanításai. 

Emelt szint  
Az arab hódítás, az iszlám elterjesztésének fonto-
sabb szakaszai (pl. 635. Damaszkusz, 732. Poitiers).

Tartalmi elemek 

Középszint 
A vallás kialakulása: 

– Arábia társadalmi és gazdasági jellemzői, 
– Mohamed fellépése, életének főbb eseményei. 

A tanítás: 
– az öt pillér – szigorú egyistenhit és a vallás gyakorlása, 
– a Korán és a Koránon alapuló jog, 
– az állami és az egyházi hatalom egysége. 

 
Emelt szint 

Az iszlám államberendezkedés: 
– a szolgálati birtokok és az adók, 
– a hit terjesztésének parancsa, 
– integráló képesség: a kereskedelem, a gazdaság, a kultúra fellendülés, 
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A hódítások: 
– Mohamed utódai: a Közel-Kelet meghódítása, 
– az Omajjádok és az Abbászidák, 
– a birodalom legnagyobb kiterjedése és széttagolódása. 

 
 
2.4 A középkori városok 

Követelmények 

Középszint 
Egy középkori város jellemzőinek bemutatása.
A középkori kereskedelem sajátosságai. 

Emelt szint 
A középkori céhes ipar bemutatása. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A középkori város jellemzői: 

– a telepítő tényezők (igazgatási, egyházi székhely, vásárközpont, közlekedési csomó-
pont), 

– önkormányzat (adó, választott tisztségviselők, városi jogok), 
– a város külső képe (falak, kapuk, szűk utcák, városháza, templom). 

 
Emelt szint 

A céhek kialakulásának okai:  
– szűk piac – kis vásárlóerő, 
– kézművesség – minőség, 
– a minőség védelme – a munkafolyamat szabályozása. 

A céhes ipar jellemzői: 
– a céh: védelem a kontárokkal szemben és a minőségért, 
– szervezete, működése (mester, legény, inas, vándorlás, mesterremek), 
– szerepe a város védelmében. 

 
 
2.5 Egyházi és világi kultúra a középkorban 

Követelmények 

Középszint 
Az egyház szerepe a középkori művelődésben 
és a mindennapokban. 
A romanika és a gótika főbb stílusjegyei. 
A lovagi kultúra és értékrend néhány eleme. 

Emelt szint 
Híres egyetemek Nyugat és Közép-Európában 
(pl. Párizs, Oxford, Prága), az egyetemi okta-
tás jellemzői, a skolasztika (Aquinói Szent 
Tamás). 

 

 75



2. A középkor 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A román és a gótikus stílus: 

– jellegzetes építmények: katedrálisok, várak, kolostorok, 
– a stílusjegyek (román: dongaboltozat, zömök falak, lőrésszerű ablakok; gót: csúcsíves 

boltozat, mérműves ablakok, fény, égre törő tornyok). 
A lovagi kultúra: 

– lovagi magatartás: lovagi erények (hősiesség, bölcsesség, önmérséklet), 
– a lovagi életmód: a lovagi torna, a lovagi költészet és a szerelem. 

 
Emelt szint 

Az egyetemek és az oktatás: 
– immunitás és függetlenség, 
– a tananyag és a fakultások, 
– a nyugati nagy egyetemek (Párizs, Oxford, Cambridge – XIII. század) és a közép-

európai egyetemek (pl. Prága, Bécs, Krakkó – XIV. század) létrejötte. 
A skolasztika: 

– az antik kulturális örökség (Arisztotelész) beemelése, 
– hit és tudás viszonya. 

 
 
2.6 A humanizmus és a reneszánsz Itáliában 

Követelmények 

Középszint 
A humanizmus és a reneszánsz főbb 
jellemzői. 

Emelt szint 
A humanizmus és a reneszánsz jellemzői (pl. ember-
központúság, antik embereszmény) és fontosabb itáliai 
képviselői (pl. Petrarca, Machiavelli és Raffaello). 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A humanizmus és a reneszánsz jellemző vonásai, nagy alkotói: 

– az antik irodalom és művészet újjászületésének igénye, 
– emberközpontú világkép (a természet és az emberi test felfedezése; a perspektíva). 

 
Emelt szint 

A humanizmus és a reneszánsz az irodalomban (pl. Petrarca, Bocaccio) a művészetekben 
(pl. Brunelleschi, Raffaello) és a bölcseletben (pl. Machiavelli). 
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2.7 Az angol és a francia rendi állam működése (csak emelt szinten) 

Követelmények 

Középszint 
– 

Emelt szint 
A rendi állam kialakulása és működése Angliában és Franciaországban. 

Tartalmi elemek 

Az angol rendi fejlődés jellemzői és főbb szakaszai: 
– a Magna Charta mozgalom, 
– az első rendi gyűlés összehívása. 

A francia rendi gyűlés király általi összehívása. 
A rendiség működése: 

– a rendek fogalma, 
– a hatalommegosztás, 
– az angol berendezkedés, 
– a francia modell. 

Hasonlóságok és különbségek. 
 
 
2.8 Az Oszmán Birodalom terjeszkedése 

Követelmények 

Középszint 
Az Oszmán Birodalom katonai rendszerének 
jellemző vonásai források alapján. 
Az oszmán hódítás irányai, legfontosabb állo-
másai a XIV–XVI. században. 

Emelt szint 
Az Oszmán Birodalom jellemző vonásai és 
társadalmi háttere (pl. szolgálati birtok, 
szpáhi, gyermekadó, janicsár). 

Tartalmi elemek 

Középszint  
Az oszmán berendezkedés: 

– minden föld a szultáné, 
– adománybirtokok – szpáhik, 
– zsoldosok – janicsárok. 

A hódító birodalom: 
– Kisázsiából a Balkánra (Bulgária, Szerbia és a román fejedelemségek meghódítása), 
– Konstantinápoly eleste, 
– Szulejmán hódításai (Magyarország, 1526.). 
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Emelt szint 
Az oszmán berendezkedés: 

– minden föld a szultáné – a despotizmus, 
– adománybirtokok – szpáhik – rablógazdálkodás, 
– adóterhek – iszlamizálódás. 

Az Oszmán Birodalom sajátosságai Európában: 
– alkalmazkodás a meghódított ország berendezkedéséhez, 
– a politikai-katonai vezető réteg integrálása (Balkán), 
– a kettős uralom (Magyarország). 
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2. A középkor 

B) Mintafeladatok 
 
 
Középszint – egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 
 
1.  FELADAT 

Alább a középkori városok jellemző vonásairól egy mai szöveget és egy korabeli forrást 
olvashat. A legfontosabb megállapításokat az első szövegben betűvel jelöltük. Ezek a jellem-
zők feltűnnek egy 1081. évi városi kiváltságlevélben is (Lucca város kiváltságlevele – má-
sodik szöveg). 
Írja a betűjelet a második szöveg megfelelő helyére! 
 

A) A városi polgárok kommunákat alapítottak. Hol fegyveres harccal, hol békésen leráz-
ták magukról a földesúri hatalmat és kiharcolták önállóságukat. 

B) A városok egy-egy piackörzet gazdasági-kereskedelmi központjai voltak, fellendülé-
süket is ennek köszönhették. 

C) A városok megkapták a vásártartás jogát, heti és országos vásárokat tarthattak. 
D) A polgár személyében szabad volt, felette első fokon a városi bíróság ítélkezett. 
E) Kiváltság és kötelezettség is volt egyben, hogy a várost fallal kellett körbekeríteni. 

 

1.… úgy határoztunk, hogy egyetlen hatalmasság, egyetlen ember se merészelje Lucca vá-
rosának a várost körülvevő régi vagy új városfalát sem megrongálni, sem lerombolni… 

2. Ezenfelül megengedjük ugyanazon polgárainknak, hogy sem a városon belül, sem fellegvá-
rukban ne legyenek kötelesek számunkra királyi palotát építeni, s ne merészeljen náluk senki 
erőszakkal vagy hatalmaskodva ingyen vendéglátást követelni. Megadjuk neki ezenfelül azt a 
kiváltságot is, hogy ezentúl senki ne merészeljen tőlük semmiféle katonatartást követelni, se 
úti ellátást Paviától Rómáig. Megparancsoljuk azt is, hogy ha kereskedők jönnének az or-
szágúton Luna felől Luccába, senki se tiltsa meg ezek szabad közlekedését, ne merészelje 
másfelé irányítani, avagy tévútra vezetni őket, hanem ezek biztonságosan közlekedhessenek 
egészen Luccáig, s ebben senki részéről sem tűrünk ellentmondást. 
3. Azt is akarjuk, hogy az említett várostól számított hat mérföldön belül várkastélyok ne 
épüljenek… 
4. S a város és alsó városa lakói közül senkit se tartóztassanak le törvényes bírói ítélet 
nélkül… 
5. Megparancsoljuk azt is, hogy az említett luccaiak szabadon adhassanak-vehessenek a Szent 
Domninus-i és Szent Comparmulus-i vásáron, azzal a kikötéssel, hogy a firenzeieknek 
ugyanakkor ne legyen meg ez a kiváltságuk… 
6. Ebben az engedményokiratunkban, vagyis adománylevelünkben úgy határoztunk, hogy 
egyetlen püspök, herceg, őrgróf, gróf, de országunk egyetlen személye se merészelje ezekben 
a szabadságokban  megzavarni, zaklatni vagy azoktól megfosztani az említett polgárokat… 

(Lucca város kiváltságlevele 1081.) 

 
 Összesen 5 pont  
 

Megoldás 
A) – 6;   B) – 2;   C) – 5;   D) – 3;   E) – 1 

 79



2. A középkor 

2. FELADAT  

A XI–XII. században Nyugat-Európában a mezőgazdasági termelés jelentősen átalakult. 
Az ábra alapján hasonlítsa össze a két- és háromnyomásos földművelést! 
 
 

 
 
 
A) Mekkora hányaddal növekedett a megművelt földterület? 
 
………………………………………………………………………… 1 pont  
 
B) Mit jelent az ugar kifejezés? 
 
………………………………………………………………………… 1 pont  
 
C) Soroljon fel még két újítást, amelynek segítségével megváltozott a földművelés technikája! 
 
………………………………………………………………………… 2 pont  
 

Megoldás 
 
A) Egyharmaddal.  
B) A művelés alól kivont, pihentetett, legelőnek használt földterület. 
C) Pl. nehézeke, szügyhám, borona, patkó. 
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3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

A) Magyarázatok 
 
3.1 A magyar nép őstörténete és vándorlása 

Követelmények 

Középszint 
A magyar nép vándorlása 
térkép alapján. 

Emelt szint 
A vándorló magyarság jellemzői a korabeli forrásokban (pl. arab 
és bizánci források). 
A magyar őstörténet néhány vitatott kérdése (pl. eredet, őshaza). 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A magyar nép vándorlásának főbb állomásai: 

– Magna Hungária, Levédia, Etelköz, 
– a környező népek kulturális hatásának néhány eleme. 

 
Emelt szint 

A sztyeppei nomád életmód jellemző vonásai a forrásokban: 
– téli és nyári szállások, nagyállattartás, földművelés, 
– társadalom és hadszervezet, 
– harcmodor és fegyverzet. 

Őstörténetünk vitatott kérdéseiről: 
– a közismert álláspontok azonosítása (eredet, őshaza), 
– az érvelés tényszerű adatainak és mögöttes tartalmának felismerése, elkülönítése. 

 

3.2 A honfoglalástól az államalapításig 

Követelmények 

Középszint 
A honfoglalás. 
A honfoglaló magyarság társadalmának és életmódjának 
jellemzése források alapján. 
Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevé-
kenysége. 

Emelt szint 
A kalandozó magyarok jellemzése 
a korabeli forrásokban. 
Szent István törvényalkotó tevé-
kenysége. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A honfoglalás: 

– a Kárpát-medence közvetlenül a honfoglalás előtt: frankok, szlávok, 
– a honfoglalás (895–907.). 
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Társadalom és életmód: 
– a társadalom tagolódása (törzs- és nemzetségfők, fegyveres kíséret, szolgálatra kény-

szerített szabadok), 
– jellegzetes mesterségek (pl. ötvös, kovács, íjkészítő) és az életmód egyes elemei (pl. 

jurta, viselet). 
Géza fejedelemsége: 

– a törzsfők-nemzetségfők hatalmának megtörése, 
– a külpolitikai váltás, 
– Géza és a kereszténység. 

István állama: 
– az uralom megszilárdítása és a keresztény királyság létrejötte, 
– a királyi vármegyerendszer megszervezése és működése, 
– az egyházszervezés. 

 
Emelt szint 

Kalandozások: 
– céljai, irányai, 
– sikerek és kudarcok: a szembenálló felek harcmodora, 
– a kalandozók életmódja a források tükrében. 

Szent István törvényei. 
 
 
3.3 Az Árpád-kor 

Követelmények 

Középszint 
Az Aranybulla. 
A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején. 

Emelt szint 
Az új rend megszilárdítása Szent 
László és Könyves Kálmán idején. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
Az új berendezkedés: 

– a királyi birtokok eladományozása és következményei, 
– a szerviensek mozgalma és az Aranybulla, 
– a változások mérlege. 

A tatárjárás és következményei: 
– IV. Béla politikája a tatárjárás előtt, 
– a tatár támadás, a pusztítás mérlege, 
– IV. Béla reformjai 

- várépítés, 
- várospolitika, 
- kunok letelepítése. 

 
Emelt szint  

Az új rend megszilárdítása: 
– szigorú törvények a magántulajdon védelmében, 
– Horvátország és Dalmácia meghódítása. 
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3.4 Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi 
Zsigmond idején 

Követelmények 

Középszint 
Károly Róbert gazdasági reformjai. 
A magyar városfejlődés korai sza-
kasza. 

Emelt szint 
Nagy Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom. 
Zsigmond király külpolitikája (pl. a nyugati egyházsza-
kadás megszüntetése, a huszita kérdés kezelése, az osz-
mánok elleni védekezés). 

Tartalmi elemek 

Középszint 
Károly Róbert gazdaságpolitikája: 

– pénzügyi reformok, 
– kereskedelmi útvonalak, kivitel, 
– a kapuadó. 

A magyar városfejlődés: 
– a városok három típusa (szabad királyi város, bányaváros, mezőváros), 
– az Anjouk és Zsigmond várospártoló politikája. 

 
Emelt szint 

Az Anjou-kori társadalom: 
– a jogilag egységes nemesség és jobbágyság kialakulása és jellemzői, 
– az 1351-évi törvények. 

Zsigmond király külpolitikája: 
– a török veszély: a nikápolyi csatavesztés és a déli végvári vonal kiépítése, 
– a konstanzi zsinat – a nyugati egyházszakadás megszüntetése, 
– a huszita kérdés kezelése – a huszita háborúk. 

 
 
3.7 A Hunyadiak 

Követelmények 

Középszint 
Hunyadi János harcai a török ellen. 
Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján.

Emelt szint 
Mátyás király bel- és külpolitikája. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
Hunyadi János harcai a török ellen: 

– a hosszú hadjárat és a várnai csatavesztés, 
– a rigómezei vereség és a nándorfehérvári győzelem. 
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Hunyadi Mátyás: 
– család, személyes tulajdonságok, 
– Mátyás állama: szakszerűsödő hivatalnokszervezet, növekvő adók, 
– a zsoldoshadsereg; aktív védelem a török ellen. 

 
Emelt szint 

Mátyás külpolitikája: 
– törökellenes politika – aktív védelem, második végvárrendszer, 
– cseh és osztrák háborúk – sikertelen kísérlet a császári cím megszerzésére, 
– a hódító politika háttere: zsoldossereg és adók. 

 
 
3.6 Kultúra és művelődés 

Követelmények 

Középszint 
Jelentős Árpád- és Anjou-kori művészeti 
emlékek felismerése. 

Emelt szint 
Mátyás király és a reneszánsz. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
Művészeti emlékek az Árpád- és Anjou korszakban: 

– a román és a gótikus stílus néhány jellemző épülete (pl. Ják, Esztergom, Diósgyőr, 
Kassa), 

– ötvösművészet és szobrászat (pl. koronázási jelvények, a Kolozsvári testvérek Szent 
György szobra, a budavári gótikus szoborlelet). 

 
Emelt szint 

Mátyás király és a reneszánsz: 
– nagy átalakítások Budán és Visegrádon, 
– a Corvina könyvtár. 
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B) Mintafeladatok 

Középszint – egyszerű, rövid választ igénylő feladat 
 
1. FELADAT 

A tatárjárás jelentős mértékben befolyásolta hazánk XIII. századi történetét.  
A térképek segítségével készítse el az események kronológiáját az alábbi táblázat kitöl-
tésével! 
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Hely Személy Időpont Esemény 
 Julianus 1236. Megtalálja a keleten maradt magyarokat. 

Alföld  1239. Befogadja a tatárok elől menekülő kunokat. 
Kijev Mongolok 1240.  
Muhi IV. Béla 1241. IV. 11.  

Magyarország Mongolok  A tatárjárás. 
 
 Összesen 5 pont  
 

Megoldás 
 

Hely Személy Időpont Esemény 
Magna Hungaria Julianus 1236. Megtalálja a keleten maradt magyarokat. 

Alföld IV. Béla 1239. Befogadja a tatárok elől menekülő kunokat. 
Kijev Mongolok 1240. Elfoglalják a várost 
Muhi IV. Béla 1241. IV. 11. A király és serege döntő csatát veszt ellenük. 

Magyarország Mongolok 1241–42 A tatárjárás. 
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2. FELADAT 

Az alábbi kérdéseink Hunyadi János törökellenes harcaival kapcsolatosak.  

 
 
A képen látható vár jelentős szerepet játszott a magyar történelemben. 
 
A) A térképvázlat segítségével azonosítsa a helyet, írja le középkori nevét! 
 

……………………………………………………………………………… 1 pont  
 
B) Hogy hívják a települést ma? 
 

……………………………………………………………………………… 1 pont  
 
C) A vár két ostromáról is híres. Az első 1456-ban jelentős magyar győzelemmel végződött. 

Ki volt akkor a védők fővezére? 
 

……………………………………………………………………………… 1 pont  
 
D) A másodikra 1521-ben kerül sor. Ki volt akkor az ostromlók uralkodója? 
 

……………………………………………………………………………… 1 pont  
 
E) Indokolja a vár katonai jelentőségét egy mondatban! 
 

……………………………………………………………………………… 1 pont  
 

 Összesen 5 pont  
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Megoldás 
 

A) Nándorfehérvár; B) Belgrád; C) Hunyadi János; D) I. (Nagy) Szulejmán 
E) A vár a Száva és a Duna összefolyásánál feküdt, a déli határ kulcsfontosságú erődítménye 

volt (aki a várat birtokolta az ellenőrizte az ország déli határát, illetve akadálytalanul 
haladhatott az ország belseje felé). 

 
 
Középszint – szöveges kifejtendő (rövid) feladat 

 
3. FELADAT 

Géza fejedelem (970 körül – 997) a magyar történelem jelentős alakja.  
Az alábbi források Géza fejedelem személyére, tevékenységére vonatkoznak. A szöveg és a 
Történelmi atlasz megfelelő térképe segítségével mutassa be a fejedelem politikáját! 
 
Volt akkor egy Géza nevű fejedelem, aki ámbár belesüppedt a pogány életmódba, mégis a lel-
ki kegyelem fényének közeledtére figyelmesen kezdett tárgyalni a körös-körül fekvő vala-
mennyi szomszédos tartománnyal a békéről, amelyet korábban sohasem kedvelt; felhatal-
mazta a papokat és a szerzeteseket, hogy elébe járuljanak, szíves örömest hallgatta meg őket, 
kedvet lelvén abban, hogy az igaz hitnek keble kertjébe vetett magja kicsírázik. 
… háza népével együtt hitt és megkeresztelkedett, megfogadván, hogy minden uralma alá 
vetett alattvalóját a keresztény hit szolgálatába állítja.  

(István király nagyobbik legendájából) 
 
„Ennek az Istvánnak az apja, Géza nevű, midőn kereszténnyé lett, a hit megerősítéséért az az 
ellen lázadókkal kegyetlenül bánt és korábbi ténykedését az Isten iránti buzgalomtól hevülve 
mosta tisztára. A mindenható Istennek és egyéb isteneknek áldozva – amidőn ezért püspöke 
szemrehányással illette – azt mondta, elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy ezt tegye.” 

 (Thietmár mersebergi püspök) 
 
Mikor megöregedett, s érezte, hogy testét felbomlás fenyegeti, az ország élére emelendő fiá-
nak a római császárok kiterjedt nemzetségéből származó felette nemes feleséget hozott. 

 (István király kisebbik legendája) 
 
„Mivel azonban nem volt annyi ereje, …titokban leveleket küldött több keresztény uralkodó-
hoz, …hogy ebben a súlyos helyzetben ki-ki küldjön hasznavehető segítséget. Az összegyűj-
tött seregeket … Géza szétosztotta és Pannónia-szerte alkalmas vidékeken helyezte el. Ami-
kor tehát észrevette, hogy eljött a megfelelő idő annak végrehajtására, amit eltervezett, hír-
vivője által feltárta szándékát, figyelmeztetett minden magyart, és megparancsolta nekik, 
hogy vegyék fel az igaz Isten hitét, akik pedig semmibe veszik az üdvös figyelmeztetéseket és 
parancsokat, azok semmi mást ne várjanak, mint hogy egy szálig megölik őket…”  

(Rausanus krónikájából) 
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Megoldás 

Értékelési szempontok Optimális megoldás Pont

A feladat megértése 

Feladatmegértés és lényegkiemelés. 
A vizsgázó a források alapján és a térkép se-
gítségével bemutatja Géza tevékenységét, az 
ország helyzetét. 

1 
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1. 1. Történelmi forrásokból infor-
mációk gyűjtése, következ-
tetések megfogalmazása. 

1. 4. Történelmi térképek felhasz-
nálása ismeretszerzéshez. 

4. 1. A tanultak okok és következ-
mények szerinti rendezése. 

A vizsgázó a szöveges forrásokból össze-
gyűjti a Géza tevékenységére vonatkozó in-
formációkat. A térkép segítségével érzékel-
teti az ország külpolitikai lehetőségeit (a ka-
landozások vége). 
A vizsgázó kitér a Géza politikáját alakító 
okokra (a Német-Római császárság megszü-
letése, a kalandozások kudarca, Bizánc és a 
német-Római Császárság közötti közeledés). 
Felismeri Géza jelentőségét a keresztény ki-
rályság megalapításában és érzékelteti a fe-
jedelem vallásosságának ambivalenciáját is. 

10 

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 
A szerkezet a logikus kifejtést szolgálja. 
A szöveg gördülékeny, a mondatok vilá-
gosak és egyértelműek. 

1 

 
A kompetenciákhoz kapcsolódó lehetséges tartalmak (optimális megoldásnál) 
 
Géza (972–997) nagyfejedelem fölismerte, hogy hatalmát a kereszténység támogathatja. A 
fejedelem és családja ez előnyöket belátva megkeresztelkedett, s Géza népétől is 
megkövetelte a kereszténységet. Magyarország két birodalom, Bizánc és a Német-Római 
Császárság között próbált talpon maradni, s amikor e két birodalom diplomáciailag 
közeledett egymáshoz, kiutat keresett a kényszerű helyzetből. Géza nyugat felé nyitott. Erre 
a lépésre ösztökélte Bizánc – Magyarországra is veszélyes – előrenyomulása Bulgária 
területén. 973 húsvétján magyar követek jelentek meg a Quedlinburgban ünneplő I. Ottó 
császár előtt. Géza elnyerte a németek bizalmát. Ekkor dőlt el végérvényesen, hogy az 
ország a nyugati, római katolikus hitet választja, nem a görögkeleti vallást. 
Géza továbbra is pogány szokásokkal élt, de kegyetlen eszközökkel büntette mindazokat, 
akik vonakodtak fejüket keresztvíz alá tartani. Ebben nehézfegyverzetű harcosai segítették, 
akiknek többsége a skandináviai orosz varégekből került ki. 
Géza kitűnő diplomáciai érzékére vall, hogy István számára elnyerte a bajor hercegi család-
ból származó Gizella kezét. 
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3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

Emelt szint – szöveges kifejtendő (hosszú) feladat 
 

1. FELADAT 

A királyi (állami) jövedelmek alakulásában a XV. században fordulat következett be. Míg V. 
László uralkodása (1444–1457) alatt a kincstár bevételei kb. évi 250 ezer forintot tettek ki, 
addig Mátyás uralkodása (1458–1490) idején meghaladta az évi 600 ezer, esetleg elérte az évi 
900 ezer forintot is. 
Mátyás király jövedelmei uralkodása második felébe a következőkből tevődött össze: 
 
A jobbágyok adója 300 000 forint
A városok adója   20 000 forint
A zsidók adója      4000 forint
Az erdélyi szászok adója   23 000 forint
Külkereskedelmi vám   50 000 forint
Nemesfém és pénzverés   60 000 forint
Sóregálé   80 000 forint
Rézeladás   26 000 forint
A királyi birtokok jövedelme   50 000 forint
Rendkívüli jövedelmek* 100 000 forint

(*Az egyházi vagyon pápai engedéllyel történő megadóztatása, a meghódított területek adója.) 
 
 
Az adatok alapján csoportosítsa Mátyás jövedelmeit a következők szerint: 
 

A) jobbágyi adók 
B) regálé jövedelmek 
C) városi polgárok adói 

 
 
A részadatok összegzése után, az adatok és tanulmányai alapján vonjon le következtetéseket 
az alábbi szempontok segítségével: 
 

– Mely adónemek bővítésével növelte Mátyás jövedelmeit? 
– Hogyan hatott ez az ország belső helyzetére? 
– Milyen következtetéseket lehet levonni az adatokból az ország fejlettségét illetően? 
– Hogyan alakultak Nyugat-Európa fejlett országaiban a királyi jövedelmek ebben az 

időben? 
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Megoldás 
 

Értékelési szempontok Optimális megoldás Pont

A feladat megértése 

Feladatmegértés és lényegkiemelés. 
A vizsgázó a megoldásban végiggondolja az 
összes szempontot (válaszok sorrendje nem 
megszabott), felhasználja a rendelkezésre 
álló adatokat. 
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1. 2. Legyen képes különböző típusú 
források és saját ismeretei 
összevetésével egy témáról 
összefoglaló ismertetést írni. 

1. 5. Legyen képes statisztikai adat-
sorok alapján szöveges elem-
zést készíteni. 

1. 11. Legyen képes érvekkel alátá-
masztott vélemények bemuta-
tására az ellentmondásosan ér-
tékelhető eseményekről és sze-
mélyekről. 

A vizsgázó az adatsorból (a szempontok 
alapján) következtetéseket, megállapításokat 
tesz a Mátyás-kori jövedelmek belső szerke-
zetére. Az adatokat összeveti a Nyugat-Euró-
pai vonatkozó adatokkal (az adók növeke-
dése, a városi polgárság szerepének és gaz-
dasági súlyának megerősödése). 
A vizsgázó az adatok alapján utal arra az 
ellentmondásra, amely Mátyás nyomasztó 
adópolitikája és a halála utáni pozitív meg-
ítélése között feszül. 

9 

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 

A tanuló fogalmazása szerkesztett szöveg. A 
szerkezet a logikus kifejtést szolgálja. A szö-
veg gördülékeny, a mondatok világosak és 
egyértelműek. A tanuló megállapításai ár-
nyalt elemző készségről tanúskodnak. 

4 

 
 
A kompetenciákhoz kapcsolódó lehetséges tartalmak (optimális megoldásnál) 
 
A XV. században nőtt a népesség, megjelent a háromnyomásos gazdálkodás. Mátyás bevé-
teleinek ugrásszerű növekedését a jobbágyságra nehezedő adóterhek növelése eredmé-
nyezte. Az összjövedelemnek (713 ezer Ft) majdnem fele (350 e Ft) jobbágyi adó. A 
regálék (vám, pénzverés, só, réz) aránya is jelentős: 216 ezer Ft – kb. 1/3 rész. A városi 
népesség adója viszont csekély (városok, zsidók, szászok) 47 ezer Ft, kb. 6%. Nehezen 
sorolható be a rendkívüli jövedelmek tétel. Mátyás jövedelmei növelése érdekében a kapuadót 
a kincstár adójára (füstpénz) változtatta. Míg a kapuadót portánként, addig a füstpénzt ház-
tartásonként szedték. Az uralkodó legjelentősebb bevételét azonban a rendkívüli hadiadó 
jelentette, ami portánként 1 forintot tett ki. Az adók növekedése jelentős mértékben növelte a 
jobbágyság terheit, ugyanakkor az országban biztonság, béke honolt. Fellendült a mező-
gazdasági árutermelés (mezővárosok). A magyar kézműipar nem tudta ellátni az országot, 
mely nyugatról továbbra is iparcikk behozatalra szorult. A csekély számú szabad királyi 
város (kb. 20) a távolsági kereskedelem hasznából gyarapodott. Mátyás jövedelmei meg-
közelítették a nyugat-európai uralkodókét, de szerkezetük jóval elmaradottabb volt annál. 
Ott a jobbágyok adója alig, a regálék közepesen, a városok adója nagymértékben alkotta a 
bevételeket. Mátyás bevételei kapcsán megemlítendő, hogy hatalmas összeget emésztettek 
fel a hadikiadások (pl. végvári vonal fenntartása) is.  
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4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

A) Magyarázatok 
 
4.1 A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

Követelmények 

Középszint 
A nagy földrajzi felfedezések legfon-
tosabb állomásai – térkép alapján. 

Emelt szint  
A kapitalista világgazdasági rendszer kialakulásának 
kezdetei, a legfőbb társadalmi és gazdasági folyama-
tok a XVI–XVII. századi Nyugat-Európában. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A nagy földrajzi felfedezések állomásainak bemutatása: 

– a felfedezések legfőbb mozgatórugói, legfontosabb előzményei, 
– a nagy fedezések menetének bemutatása térképhasználattal (a legjelentősebb portugál 

utak: Afrika, India, Távol-Kelet, a Föld körbehajózása; a spanyol utak: Amerika 
felfedezése és leigázása). 

A földrajzi felfedezések legfontosabb következményeinek áttekintése: 
– a spanyol és a portugál gyarmatosítás területei és legfőbb jellemzői (rablógazdaság, 

rabszolgaság, hittérítés), 
– a kialakuló interkontinentális kereskedelem legfőbb árucikkeinek és útvonalainak be-

mutatása, valamint a gyarmatosítás legfőbb gazdasági és politikai hatásai Európa éle-
tére (nemesfémözön, spanyol nagyhatalmiság). 

 
Emelt szint 

A kapitalista világgazdasági rendszer kialakulásának kezdetei, a legfőbb társadalmi és 
gazdasági folyamatok a XVI–XVII. századi Nyugat-Európában: 

– a koraújkori Nyugat-Európa társadalmi és gazdasági változásai (demográfiai robba-
nás, városfejlődés, agrárkonjunktúra, árforradalom, agrárolló, ipari átalakulás, nem-
zetközi munkamegosztás, hitel- és bankrendszer létrejötte), 

– a kapitalista viszonyok kialakulásának elemei; a tőkés gazdaság és társadalom fel-
tételeinek kialakulása és a nagy gyarmatosítás összefüggései (Nyugat-Európa kerül a 
szerveződő világgazdaság középpontjába: a transz-atlanti kereskedelem útvonalai, a 
világkereskedelem lassú kialakulása, a világgazdaság csírái, a tőkekoncentráció).  

 
4. 2 Reformáció és katolikus megújulás 

Követelmények 

Középszint 
A reformáció főbb irányzatainak bemutatása 
források alapján (lutheránus, kálvinista). 
A katolikus megújulás, az ellenreformáció 
kibontakozása. 
A barokk stílus jellemzői. 

Emelt szint 
Nagyhatalmi konfliktusok és vallási ellen-
tétek a koraújkori Európában (pl. francia-
Habsburg vetélkedés, harmincéves háború). 
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Tartalmi elemek 

Középszint 
A reformáció főbb irányzatai: 

– a reformáció születésének közvetlen okai és főbb eseményei, 
– a reformáció főbb irányzatai: a legfontosabb lutheri és kálvini tanok, 
– a reformáció elterjedése Európában. 

A katolikus megújulás, az ellenreformáció: az ellenreformáció kibontakozása, a katoli-
kus egyház válaszai (tridenti zsinat: szervezeti megújulás, új szerzetesrendek, vallásháborúk 
és kompromisszumok). 

A barokk művészet áttekintése: 
– a barokk stílus jegyeinek bemutatása, 
– a barokk kapcsolata a katolikus megújulás folyamatához. 

 
Emelt szint 

Nagyhatalmi konfliktusok és vallási ellentétek a koraújkori Európában: 
– a Habsburg világbirodalmi kísérlet, 
– a koraújkori nagyhatalmi vetélkedés (Habsburg–francia) mozgatórugói, legfőbb állomásai, 
– a vallásháborúk és a harmincéves háború ideológiai, társadalmi, politikai és gazdasági 

háttere, főbb eseményei, eredménye. 
 
 

4.3 A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában 

Követelmények 

Középszint 
A francia abszolutizmus XIV. Lajos 
korában. 
Az alkotmányos monarchia működése.

Emelt szint 
Az angolszász kapitalizálódás, a polgári fejlődés és a 
mindennapi élet a koraújkori Angliában. 
Nagyhatalmi erőviszonyok, az európai egyensúly a 
XVIII. században. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában: 

– a Napkirály államának és nagyhatalmi politikájának jellemzői. 
A alkotmányos monarchia működése: 

– a polgári jogállam születése, és az alkotmányos monarchia rendszere. 
 
Emelt szint 

Az angolszász kapitalizálódás és polgári fejlődés: az angol kapitalizálódás gazdasági 
folyamatai (az agrár és az ipari tőke kialakulása, az atlanti világgazdaság, a szabad verseny 
létrejötte), színterei (bekerített árutermelő birtokok, kereskedőtársaságok, értéktőzsde) és 
társadalmi háttere. 
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Nagyhatalmi erőviszonyok, az európai egyensúly a XVIII. században: a korai kapitalista, 
polgárosodó Anglia anyagi kultúrája és mindennapi élete különböző helyszíneken és társa-
dalmi közegben (pl. vidék, City, udvar, gyarmat). 

4.4 A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás 

Követelmények 

Középszint 
A felvilágosodás legjelentősebb 
gondolatai és főbb képviselői – 
források alapján. 
 

Emelt szint 
Az új világszemlélet kialakulása (pl. racionalizmus), az 
újkori természettudományok (pl. mechanika, newtoni 
fizika) és társadalomtudományok (pl. társadalmi szer-
ződés, államelmélet) kibontakozása. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A felvilágosodás legjelentősebb gondolatai és főbb képviselői – források alapján: 

– a tudományos világkép kialakulása a koraújkorban (kopernikuszi fordulat, természet-
tudományok létrejötte), 

– a felvilágosodás alapvető szellemi irányzatai, legfőbb képviselői és alkotásai, 
– a francia felvilágosodás áramlatai, társadalmi és politikai hatásai. 

 
Emelt szint 

Az új világszemlélet kialakulása, az újkori tudományok kibontakozása: 
– az angol és a francia felvilágosodás gyökerei (társadalmi, gazdasági és szellemi), 
– a modern természettudományos gondolkodás fejlődésének legfontosabb újkori állo-

másai (heliocentrikus világkép, Galilei és Newton tevékenysége, kísérleti kutatások, 
természettörvények, tudományok születése, matematikai alapok), 

– a felvilágosodást előkészítő legfőbb filozófiai rendszerek (racionalizmus, empirizmus) 
és társadalom- és államelméletek (társadalmi szerződések) alapvető gondolatai, 

– a francia felvilágosodás története, helyszínei (szalonok, páholyok élete), forradalmat 
előkészítő szerepe, 

– a német felvilágosodás nagyjai, társadalmi megkésettség és forradalom a gondolko-
dásban. 

 
 

 94



4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

B) Mintafeladatok 
 
Középszint – egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 
 
1. FELADAT 

Mely – koraújkori történelemből ismert – személyiségek nevéhez köthetőek az alábbiak? 
 
a) A Föld első körülhajózása: ……………………………………………........... 1 pont  
 
b) A reformáció elindítása 1517-ben: …………………………………………... 1 pont  
 
c) Versailles megépíttetése: …………………………………………………….. 1 pont  
 
d) A puritán Vasbordájú hadsereg megteremtése: ……………………………… 1 pont  
 
e) „És mégis mozog a Föld!”; gravitációs kísérletek: ……………….................. 1 pont  
 
 Összesen 5 pont  
 
Megoldás 
 
a) Magellán, b) Luther Márton, c) XIV. Lajos, d) Cromwell, e) Galilei, 

 
 

2. FELADAT 

Rendelje a fogalmakhoz az alábbi meghatározásokat! 

1. manufaktúra     2. abszolutizmus     3. merkantilizmus 

a) Gazdaságpolitikai irányzat, melynek célja a nemesfém országon belül tartása a külföldi 
áruk megvámolásával, aktív külkereskedelmi mérleggel és a hazai ipar támogatásával. 

b) Kézműves technikán alapuló, munkamegosztásra épülő korai tőkés üzemszervezeti 
forma. 

c) Az uralkodó korlátlan hatalmán alapuló kormányzati rendszer a késő feudális és újkori 
Európában. A 16–18. századi kormányzati rendszer, melyben az uralkodó állandó hadse-
regére és a bürokráciára támaszkodva függetlenítette magát a rendektől, korlátlan hatal-
mat gyakorolt (az erősödő nemzetközi és gyarmati versengés közepette). 

Helyes válaszonként 1 pont Összesen 3 pont  
  
Megoldás 
 
1. –  b,    2. – c,    3. – a 
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Emelt szint – rövid, egyszerű választ igénylő feladatok 
 
1. FELADAT 

Magyarázza meg az alábbi  – kora újkori történelemből ismert  – fogalmakat! 
 
a) evangélikus: ………………………………………………………………… 1 pont  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

b) abszolutizmus: ……………..………………………………………………… 1 pont  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

c) jezsuita: ……………………………………………………………………… 1 pont  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 Összesen 3 pont  
 
Megoldás 
 
a) A reformáció lutheri ágát követő (egyén, egyház, esetleg államvallás). 

b) Az uralkodó korlátlan hatalmán alapuló kormányzati rendszer a késő feudális és újkori 
Európában. A XVI–XVIII. századi kormányzati rendszer, melyben az uralkodó állandó 
hadseregére és a bürokráciára támaszkodva függetlenítette magát a rendektől, korlátlan 
hatalmat gyakorolt (az erősödő nemzetközi és gyarmati versengés közepette). 

c) Koraújkorban (Loyola Ignác által) alapított (katonás) szerzetesrend (Jézus Társasága), 
mely a katolikus megújulásban, ellenreformációban vezető szerepet játszott. 

 
 

2. FELADAT 

Az alábbi szöveg egy híres angol kereskedő és gondolkodó írásából származik. A szöveg 
gondos elolvasása után válaszoljon az alatta lévő kérdésekre! 
 
„Amint a bőség és a hatalom a népet romlottá és előre nem látóvá teszik, úgy teszik azt értel-
messé és munkaszeretővé a nélkülözések és hiányok. Az utóbbi vonatkozásában felhozhatnám 
példának a keresztény világ különböző hatalmait, amelynek területén kevés vagy egyáltalán 
semmi sem volt, mégis nagy gazdagságra és hatalomra tettek szert a külföldiekkel folytatott 
szorgalmas kereskedelmük révén. Ezeknek jelenleg a Németalföldi Egyesült Királyság a leg-
dicsőbb példája. Attól az időtől kezdve, hogy ezek lerázták magukról a spanyol rabság igáját, 
mily csodálatosan fejlesztették ki minden képességüket! Micsoda hatalmas eszközöket kap-
tak, hogy megvédjék szabadságukat ily hatalmas ellenséggel szemben! És mindez nem a ke-
reskedelemben kifejtett lankadatlan szorgalmuk gyümölcse? Nem váltak-e áruraktárakká a 
keresztény világ országainak többsége számára, minek következtében gazdagságuk, hajózá-
suk, tengerészetük, iparuk, népük, utánuk pedig közjövedelmeik és adóbevételeik csodás 
nagyságot értek el? Ha összevetjük rabságuk idejét jelen állapotaikkal, más népnek látsza-
nak… Az egész világ számára csodának látszik, hogy ilyen kis ország, amelynek kevés termé-
szeti kincse, élelmiszerkészlete, erdeje, háborúhoz és békéhez szükséges tartaléka van, ennek 
ellenére oly bőséggel rendelkezik mindezek felett, hogy saját szükségletén kívül másokat is el 
tud látni. Más államoknak hajókat, tűzfegyvereket, felszereléseket, gabonát, puskaport stb. ad 
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el és mindent amit e nép fiai szorgalmas kereskedelmük révén a világ minden tájáról össze-
szednek. E tekintetben ezek éppoly károsak mások (különösen Anglia) szempontjából, akiket 
kiszorítanak a piacokról, mint amilyen gondosak a maguk pozícióinak megerősítésében...” 

(Thomas Mun 1671–1741) 
 
a) Melyik országról szól a leírás? …...…………………………………………… 1 pont  

b) Milyen a szerző viszonya a leírt ország helyzetéhez, eredményeihez?  
    Fogalmazza meg a szöveg alapján, hogyan tekint a szerző a leírt országra! 1 pont  
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

c) Milyen okokkal magyarázza Mun az ország fejlődését, gazdasági virágzását? 3 pont  
…………………………………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………….. 

d)  Hogy nevezzük a forrásban leírt gazdasági folyamatot? 1 pont  
 ………………………………………………………………………………………………….. 

 e) Milyen indokokkal tudja kiegészíteni a szerző leírását, amelyek szerepet 
játszottak a gazdasági fejlődésben? Saját ismeretei alapján milyen indokokat tud 
hozni még a fejlődés magyarázataként? (Minimum 2 elem 1 pont) 1 pont  
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 Összesen 7 pont  
 
Megoldás 
 
a) Hollandia (Németalföldi Egyesült Királyság).  (1 pont) 

b) Csodálattal tekint a gazdasági tevékenységére, eredményeire egyúttal veszélyes konkuren-
ciát lát benne. Röviden: példakép és vetélytárs.  (1 pont) 

c) – A spanyol iga lerázása, 
– a természeti forrásokat pótló sikeres közvetítő kereskedelem révén szerzett gazdagság, 
– a hatalmas közjövedelmek / állami bevételek, 
– munkaszeretet és értelmesség, 
– egyéb elfogadható elem pl. elvonatkoztatva a szövegtől: a protestáns szellemiségű gaz-

dasági felfogás.  (Minden elem 1 pont, maximum 3 pont adható) 

d) Hollandia tőkés átalakulása, korai kapitalizációja. (1 pont) 

e) Vetésforgó használata, földek szabad adás-vétele, intenzív földművelés, istállózó állat-
tartás elterjedése stb.  (Bármelyik két elem 1 pont, maximum 1 pont)  
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Emelt szint – elemző, hosszú kifejtést igénylő feladat 
 
1. FELADAT 

A forrásrészletek és saját ismeretei alapján ismertesse részletesen a 16. századi spanyol 
abszolutizmus gazdaságpolitikáját! Válaszában térjen ki a gazdasági problémák okaira, és 
röviden értékelje azok következményeit! 
 
A spanyol királynak több forrása van, hogy pénzhez jusson, mert királyságaiban többféle bá-
nya, kiemelkedően fontos kereskedelmi központok, mint Antwerpen, Genova találhatóak, övé 
Flandria, az arannyal telt Indiák, de a francia király, még ha nincs is jól ellátva bányákkal, 
még ha nincs is Indiája, jobban be tudja osztani pénzét, mellyel rendelkezik, és vállalkozásai 
harmadannyiba kerülnek, mint a spanyol királyé.  

(Egy velencei követ a spanyol birodalomról 1559-ben.) 
 
Úgy látszik, hogy Spanyolország hanyatlásának egyedüli oka az, hogy elhanyagolja a keres-
kedelmet, és nem létesített nagy számban manufaktúrákat a hozzá tartozó területeken. Mivel 
mi magunk nem termelünk, kénytelenek vagyunk külföldi árut vásárolni. Állandóan és töme-
gesen árad ki tőlünk a nemesfém…, átvándorol dolgozni jobban szerető szomszédaink 
kezébe. 
Külföldi eladásaink és vételeink óriási aránytalanságából, valamint egyéb ismeretes okokból 
arra következtethetünk, hogy Spanyolországból évente 15 millió piasztert visznek ki aranyban 
és ezüstben… 1492-től 1595-ig Nyugat-Indiából (Újvilágból) 2 milliárd pezeta nemesfémet 
hoztak be Spanyolországba, s megközelítőleg ugyanennyi nem nyilvántartott összeget, és az 
egészből nem maradt több Spanyol honban, mint 100 millió pénzben és 100 millió ingósá-
gokban.  

(J. de Ustaríz: A kereskedelem és tengerhajózás elmélete és gyakorlata) 
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Megoldás 
 

Értékelési szempontok Optimális megoldás Pont

A feladat megértése 

Feladatmegértés és lényegkiemelés. A vizsgázó megol-
dásában a spanyol világbirodalom gazdasági viszonyai-
ról ír, az abszolutizmus működésének gazdasági hátte-
rét tárja fel. Rámutat a forrásrészletek elemzése segít-
ségével a század végére bekövetkező hanyatlás okaira 
és következményeire, arra, hogy Spanyolország miért 
nem lépett a tőkés fejlődés útjára. 

3 

1.2. Legyen képes külön-
böző típusú források 
és saját ismeretei 
összevetésével és 
összegzésével egy 
témáról összefoglaló 
ismertetést írni! 

A vizsgázó a forrásokból és saját ismereteit alkalmazva 
a XVI. századi spanyol gazdasági helyzet jellemzőit (a 
nemesfém beáramlásának kiaknázatlansága, a vámpo-
litika, a hadsereg kiadásai stb.) vizsgálja, elemzi V. 
Károly, majd II. Fülöp alatt. 

2.1 Történelmi fogalmak 
azonosítása, helyes 
használata. 

A vizsgázónak a forrás megértéséhez szüksége van a 
spanyol abszolutizmus fogalmának és a gazdasági fo-
galmaknak (bürokrácia, inkvizíció, kereskedelmi vám, 
árforradalom, manufaktúra, kereskedelmi, ipari tőke) 
kigyűjtésére és ismeretére. 

4.1  Legyen képes törté-
nelmi események 
okairól és következ-
ményeiről feltételezé-
seket megfogalmazni, 
és azokat indokolni. 

Az abszolutizmus gazdasági „kelléktárára” utal. 
Megállapítja a rendszer működéséből következően a 
gazdaságra háruló hátrányokat. Számba veszi a bevé-
teleket, kiadásokat. Az elért eredményeket (gyarmat-
birodalom, vezető európai szerep) és az árnyoldalakat 
(királyi önkény, tőkés gazdasági elemek hiánya, passzív 
külkereskedelmi mérleg; fokozatos háttérbeszorulás, 
kiszorulás az európai centrumból) követi nyomon. 

K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
C 
I 
Á 
K 
 

5.3 Tudja elemezni a gaz-
dasági viszonyokat 
különböző szempon-
tok alapján. 

 

A spanyol gazdaság esélyeinek felmérését (a spanyol 
király jövedelmei, a világbirodalmiság, a nemesfém-
özön) és a gazdaságtörténeti folyamat (megtorpanás, 
hanyatlás) összetevőinek megállapítását elvégzi. 
Rávilágít az alapvető gazdasági összefüggésekre (árfel-
hajtó mechanizmus, a kereskedelmi adó hatásai, a ne-
mesfém kiáramlásának okai, az iparosodás hiányának 
hátulütői). 

9 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 
 

A szöveg szerkesztett és gondolatilag megfelelően ta-
golt, a kifejtés logikus. 
A szöveg gördülékeny, a mondatok világosak és egyér-
telműek, a nyelvhelyesség megfelelő. 
A tanuló megállapításai árnyalt elemzőkészségről ta-
núskodnak. 

4 
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A kompetenciákhoz kapcsolódó lehetséges tartalmak (optimális megoldásnál) 
 
A spanyol abszolutizmus virágkora V. Károly és II. Fülöp uralkodásának idejére tehető. 
V. Károly a német-római császári címet is birtokolta, kezébe került az Újvilág, Németalföld 
és itáliai területek is. Fia, II. Fülöp a cortezek mellőzésével, az inkvizícióra támaszkodva 
építette ki bürokratikus hatalmát. 
A spanyol gazdaságot is meghatározó korabeli tényező az árforradalom volt. A nemesfém 
beáramlásával növekedtek az árak; a mezőgazdasági termékek ára gyorsabban nőtt, mint az 
ipari termékeké. A spanyol gazdaságra a folyamat felemás módon hatott. A rendelkezésére 
álló adók (városok, parasztok adói) és a gyarmatokról beáramló nemesfémözön révén Spa-
nyolország Európa legnagyobb flottáját és legerősebb hadseregét tudta fenntartani. A gaz-
dasági potenciált mégsem volt képes sem az abszolutista rendszer, sem a feudális szemléletű 
spanyol társadalom megfelelően kiaknázni. 
A gazdasági visszaesés a század utolsó harmadában jelentkezett. Okai: a kereskedő-tőkés 
elemek ösztönzésének, a manufaktúrák létrehozásának hiánya; a feudális szemlélet domi-
nanciája; alacsony behozatali, magas kiviteli vám; (10%-os) forgalmi adó kivetése a keres-
kedelemre. Mindezek következtében a nemesfém „kifolyt” az országból, a nyersanyagot 
nem helyben dolgozták fel, az „antiprotekcionista vámpolitika” révén a helyi termékek bent 
maradtak az országban, sőt külföldi termékek árasztották el azt. Az elhibázott adópolitika 
társadalmi feszültségeket szült. A szakadatlan háborús terhek elnyelték a beáramló 
nemesfémkészlet nagy részét; az iparűző, kereskedő zsidókat és moriszkókat üldözte,  
kiűzte az inkvizíció. Következmények: Az állami bevételek egyre csökkentek. A hadsereg 
finanszírozása megrekedt. A vezető nagyhatalmi statust elvesztette Spanyolország. 
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5. Magyarország a Habsburg Birodalomban 

A) Magyarázatok 
 
5. 1 A mohácsi csata és az ország három részre szakadása 

Követelmények 

Középszint 
A mohácsi vész és az ország részekre 
szakadása. 
Végvári küzdelmek. 

Emelt szint 
Összetartó erők a három országrészben (pl. török 
elleni védekezés, gazdaság, vallás). 
A rendi és vallási törekvések összekapcsolódása a 
Bocskai-féle szabadságharcban. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A mohácsi vész: 

– a Mohácshoz vezető út, 
– a mohácsi csata és következményei. 

Az ország három részre szakadása: 
– a kettős királyválasztástól az Erdélyi Fejedelemség születéséig (1526–1570), 
– a három országrész berendezkedésének főbb jellemzői. 

Végvári küzdelmek: 
– a Török Birodalom helyzete a XVI. században, 
– a török terjeszkedés magyarországi állomásai, a várháborúk kora, 
– hódoltság és a végvárak élete, mindennapjai. 

 
Emelt szint 

Összetartó erők a három országrészben (török elleni védekezés, gazdaság, vallás): 
– a nemzetközi munkamegosztás és agrárkonjunktúra gazdasági és társadalmi hatásai, 
– a három részre szakadt Magyarország gazdasági és társadalmi helyzete, tulajdonvi-

szonyai, 
– a reformáció hazai elterjedésének színterei, irányzatai, kimagasló alakjainak tevé-

kenysége, 
– a hazai reformáció kulturális és társadalmi hatásai, szerepe a magyar társadalom 

identitásának megőrzésében. 
A rendi és vallási törekvések összekapcsolódása a Bocskai-féle szabadságharcban: 

– a magyar rendi mozgalom ideológiája (Szentkorona-tan, Hármaskönyv), 
– a Bocskai-szabadságharc rendi és vallási mozgatórugói. 
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5. 2 Az Erdélyi Fejedelemség virágkora 

Követelmények 

Középszint 
Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete 
(három nemzet, vallási tolerancia, stb.). 

Emelt szint 
Bethlen Gábor kül- és belpolitikája. 
 

Tartalmi elemek 

Középszint 
Erdély helyzete, lehetőségei és korlátai: 

– Erdély földrajzi és regionális helyzete, 
– az erdélyi államiság jellemzői (az erdélyi rendek és a fejedelem viszonya, állandó 

külpolitikai fenyegetettség, viszonylagos belpolitikai önállóság), 
– változó mozgástér a nagyhatalmak között – Erdély virágkorának és hanyatlásának 

főbb szereplői és állomásai. 
Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete: 

– Erdély: négy nép és három nemzet, 
– Erdély vallási, felekezeti viszonyai. 

 
Emelt szint 

Bethlen Gábor kül- és belpolitikája: 
– az erős fejedelmi hatalom kiépítése és működése Bethlen Gábor idején, 
– az Erdélyi Fejedelemség külpolitikájának alapvonásai (hintapolitika, országegyesítési 

kísérletek, török függés), beavatkozások a harmincéves háborúba. 
Gazdaság és kultúra Erdély aranykora idején: 

– az erdélyi aranykor gazdasági háttere (birtokpolitika, monopóliumrendszer), 
– Bethlen Gábor kultúrpolitikája (a protestantizmus sokrétű támogatása, a külföldi 

kapcsolatok), 
– etnikumok és vallások Erdélyben. 

 
 
5. 3 A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc 

Követelmények 

Középszint 
A Rákóczi-szabadságharc for-
dulópontjai. 
A szatmári béke. 

Emelt szint 
A török kiűzésének kérdései és Zrínyi Miklós. 
A spanyol örökösödési háború és a Rákóczi-szabadság-
harc. 
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Tartalmi elemek 

Középszint 
A Rákóczi-szabadságharc kitörésének okai: 

– a török kiűzésének az ára (Habsburg abszolutizmus előretörése, rendi és vallási 
sérelmek, növekvő társadalmi elégedetlenség, népi mozgalmak),  

– a Rákóczi-szabadságharc kitörésének közvetlen előzményei. 
A Rákóczi-szabadságharc fordulópontjai. 
Kölcsönös engedmények a szatmári békében: 

– a Rákóczi-szabadságharc kimenetele, 
– a szatmári béke „pontjai”, a kölcsönös engedmények okai és következményei. 

 
Emelt szint 

A török kiűzésének kérdései és Zrínyi Miklós: 
– a Habsburg és a Török Birodalom nagyhatalmi helyzetének változásai és az egymás-

hoz fűződő kapcsolataik alakulása a XVII. században, 
– a hagyományos hatalmi rendszer (rendi dualizmus) felbomlása Magyarországon, 
– magyar rendi mozgalmak a XVII. század második felében, 
– Zrínyi Miklós pályafutásának legfontosabb állomásai, életműve. 

Célok és lehetőségek a Rákóczi-szabadságharcban: 
– a Rákóczi-szabadságharc sikereinek és kudarcainak háttere (a szabadságharc alaku-

lásának társadalmi, gazdasági, hadászati és nagypolitikai dimenziói), 
– a kuruc állam és társadalom: a társadalmi és politikai berendezkedés alternatívái (erős 

fejedelmi hatalom, a rendi konföderáció problematikája, a rendek és a katonáskodó 
jobbágyparasztság kapcsolata), 

– a kuruc szabadságharc nemzetközi környezete (partnerek, ellenfelek, a rendi hatalom-
átvétel lengyel példája, a függetlenség korlátai és lehetőségei). 

 

 
5.4 Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban 

Követelmények 

Középszint 
Demográfiai változások, nemzetiségi arányok 
alakulása. 
Mária Terézia és II. József reformjai. 

Emelt szint 
Az udvar és a rendek viszonyának alaku-
lása. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
Demográfiai változások, nemzetiségi arányok alakulása: 

– az új honfoglalás: a népmozgások és a betelepítések főbb jellemzői és irányai, 
– demográfiai és etnikai változások a XVIII. századi Magyarországon. 

Mária Terézia és II. József: 
– Mária Terézia és II. József uralkodása, legfontosabb rendeleteik, 
– a felvilágosult abszolutizmus és a magyar rendek viszonya. 
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Emelt szint 
Az udvar és a rendek viszonyának alakulása: 

– Magyar Királyság és a Habsburg Birodalom kormányzati struktúrája, 
– a magyar állam és a Habsburg Birodalom jogviszonya, 
– (Pragmatica Sanctio, rendi dualizmus). 

 
 
5.5 Művelődés, egyházak, iskolák 

Követelmények 

Középszint 
A hazai reformáció és a barokk kultu-
rális hatásai források alapján. 

Emelt szint 
Az állami oktatáspolitika főbb intézkedései. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A hazai reformáció és a barokk kultúra kiemelkedő alakjai és alkotásai: 

– a magyarországi reformáció és katolikus megújulás legfőbb állomásai, meghatározó 
alakjainak tevékenysége (Károli Gáspár, Pázmány Péter), 

– a protestáns és a katolikus hitélet alapvonásai, a magyarországi egyházak szervezeti 
felépítése, szellemi központjai, 

– protestáns művelődés és a barokk művészet legfontosabb helyszínei, alkotói. 
 
Emelt szint 

Az állami oktatáspolitika megjelenése: 
– az iskolák működése, tantárgyak, taneszközök, a tanítók és a diákok viszonya az 

újkorban; az akkori és a mai iskolai élet összehasonlítása, 
– a felvilágosodott abszolutizmus lépései az oktatás korszerűsítésére, 
– az állam és egyház viszonyának alakulása az újkori Habsburg Birodalomban. 
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B) Mintafeladatok 
 

Középszint – szöveges, kifejtendő, elemző feladat 
 
1. FELADAT 

Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források 
és saját ismeretei alapján mutassa be, hogyan értékelték a török berendezkedés sajátosságait a 
kortársak! 
 

 
„Aki tímár*-birtokosok közül nem tüntette ki magát, s a hadjáratról nem hozott fejet vagy 
nyelvet (foglyot): nem részesült előléptetésben. De aki kitüntette magát, s nyelvet és fejet 
hozott, annak jövedelme minden tíz akcse (török ezüstpénz) után egy akcséval fölemeltetett.”  

(Kocsi bég emlékirata, 17. század eleje) 
* Tímár: Katonai szolgálat fejében a szpáhiknak adományozott szolgálati birtok a Török Birodalomban. 
 
„Sok (keresztény) ifjút gyűjtöttek össze, és vittek a szultánnak:… adassanak ők a türkök keze 
alá, s tanuljanak törökül. Azután pedig legyenek katonák. Így is történt. Napról napra mind 
többen lettek, s mohamedánná váltak. Néhány évig dolgoztatták őket, majd elvitték őket a 
(szultáni) kapuhoz. Attól fogva fehér sapkát viseltek…, és jeni cseri – új katonák – néven ne-
vezték őket… A nevezett alakulat az Oszmán-ház karja és szárnya lett.” 

 (A janicsárok törvényei) 
 
„A születés itt senkit sem különböztet meg a másiktól. Mindenki annyi tiszteletben részesül, 
amennyi állásának és hivatalának kijár… Az állásokat a szultán maga adományozza, s mit 
sem törődik ködös nemesi származással tekintéllyel avagy a tömeg ítélésével. Csakis az érde-
meket, az erkölcsöt, a tehetséget és az alkalmasságot veszi figyelembe. Mindenki az erényei-
nek megfelelően részesül kitüntetésben.”  

(Busbecq: Levelek Törökországból, 1550 k.) 
 
„Kegyetlen zsarnokság, vazallusok és rabszolgák tömegével, nemesek, úriemberek és régi 
családok nélkül, ahol senki sem szabad, ahol a földet nem lehet örökölni; egy erkölcsök, tudo-
mányok és művészetek nélküli ország…”  

(Fuller: A szent háború, 1646.) 
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Megoldás 

Értékelési szempontok Optimális megoldás Pont

A feladat megértése 

A feladat megértése, lényegkiemelés. 
A vizsgázó a török birodalom katonai és bürokratikus 
rendszerét mutatja be a források felhasználásával, 
illetve saját ismeretei segítségével. 

4 
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1.1. Történelmi források-
ból információk gyűjtése, 
következtetések megfo-
galmazása. 

1.2. Különböző típusú 
forrásokból származó in-
formációk összevetése. 

4.1. A tanultak okok és 
következmények szerinti 
rendezése. 

A vizsgázó a szöveges és képi forrásokból összegyűjti 
az Oszmán Birodalom berendezkedésére vonatkozó 
információkat (pl. szolgálati birtok, gyermekadó). 
Következtetéseket fogalmaz meg aszerint, hogy ki a 
forrás szerzője (török vagy nyugat-európai). 
A forrásból szerzett információkat összeveti (hasonló-
ságok, egyezések, különbségek). 
A következmények csoportosítása mellett megkísérli 
megnevezni az okokat is. 

12 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A tanuló fogalmazása szerkesztett szöveg. A szerkezet 
a logikus kifejtést szolgálja. 
A szöveg gördülékeny, a mondatok világosak és egyér-
telműek. A tanuló megállapításai árnyalt elemző kész-
ségről tanúskodnak. 

5 

 
 
A kompetenciákhoz kapcsolódó lehetséges tartalmak (optimális megoldásnál) 
 
Arab mintára elvileg minden föld az uralkodótól volt, amiből tetszése szerint adomá-
nyozott használatra, elsősorban katonai szolgálatért. A földet bármikor elvehette, vagy 
másikra cserélhette. Ebben a birodalomban a felemelkedés, meggazdagodás útja szinte csak a 
katonai szolgálaton keresztül vezetett.  
A török hadsereg legütőképesebb alakulatai a lovas szpáhik és a gyalogos janicsárok voltak. 
A szpáhik vitézségükért szolgálati birtokot kaptak a szultántól. A szpáhik általában 
könnyűlovasok voltak. A janicsárságot a meghódított keresztény országokból elrabolt gyer-
mekekből szervezték meg. Szolgálataikért zsoldot kaptak. Gyalogos, lövész (íjász, később 
puskás) alakulatokba szervezték őket. 
A hivatalnokok nagy része is családjuktól megfosztott, iszlám hitre térített idegenekből 
került ki. A legrátermettebbek egészen magasra akár a nagyvezérségi méltóságig is eljutottak. 
A török berendezkedést a nyugati kortársak különbözően értékelték. Kezdetben elismerték a 
birodalom hatékonyságát (Busbecq), de a XVII. századtól, amikor az európai hadseregek 
korszerűsödése elkezdődött és sorra aratták győzelmeiket a török felett, inkább az uralom 
despotikus vonásait emelték ki (Fuller). 
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Emelt szint – egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 
 
1. FELADAT 

Az alábbiakban Forgách Ferenc XVI. századi történetíró munkájából olvasható egy részlet. 
Az esemény, amiről tudósít, az 1549-es nyírbátori egyezmény, ami Fráter György és 
Ferdinánd között jött létre. Saját ismeretei és a szöveg segítségével válaszoljon a kérdésekre! 
 
„Ezek után György, mivel látta, hogy az ország a királyné felé hajlik, s ugyanakkor az ifjúvá 
serdülő Jánostól is félt, bűnös csalárdságra adván a fejét, új terveket forralt, úgyhogy egymást 
keresztezték a titkos levelek és üzenetek. Végül is Ferdinánd Salm Miklós grófot küldi hozzá 
katonai főmegbízottként. György szeptember nyolcadikán érkezett Bátorba … Minden egyéb 
is a királyi udvar mintájára volt elrendezve: mert a királyi címen kívül királyi hatalmat fitog-
tatott. Megbízását Miklós nagy hangon adja elő…Ha (György) Magyarországot átadja 
Ferdinándnak, akkor ő viszont kiszolgáltatja János egész apai vagyonát, amely a királyi 
gazdagsághoz képest igen tekintélyes volt; ugyanígy a királynénak mindkét fejedelem nagysá-
gához mérten fényes hozományát; György számára pedig a váradi püspökséghez hozzá fogja 
csatolni Erdély kormányzóságát, és ki fogja eszközölni a vörös süveget a pápától. Erre a 
megállapodásra mindketten megesküdtek.” 

(Forgách Ferenc emlékirata) 
 

  1. A forrás szerint mi motiválta Fráter Györgyöt Ferdinánddal való megegye-
   zésre? 1 pont  
…………………………………………………………………………………………………... 

  2. Milyen – az ország jövőjét érintő politikai szándék – vezérelte még Fráter 
Györgyöt a megegyezésben, amit Forgách figyelmen kívül hagy?  1 pont  

…………………………………………………………………………………………………... 
 3. Ferdinánd családi kapcsolatai révén melyik jelentős európai uralkodó támo-

gatásában bízhatott még György barát? 1 pont  
…………………………………………………………………………………………………... 

 4. Milyen – az erdélyi politikában megnyilvánuló – megosztottságra utal a 
    forrás? 1 pont  
…………………………………………………………………………………………………... 

  5. Milyen katonai, politikai következményekkel járt Magyarország számára a 
fenti megállapodás végrehajtása? 1 pont  

…………………………………………………………………………………………………... 
 
 Összesen 5 pont  

 
Megoldás 
 

1. A hatalomvágy. 
2. Az ország egységének visszaállítása, megtartása/országegyesítő törekvés. 
3. V. Károly német–római császár támogatásában. 
4. A Fráter György, valamint Izabella és János Zsigmond közötti megosztottságra utal. 
5. A török bosszúhadjáratát váltotta ki, vagy 1552-es török hadjárat, foglalások.   

Elfogadható még: erdélyi hintapolitikájának kialakítása. 
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2. FELADAT 

Az alábbi idézet a reformáció és a katolikus megújulás korából való. Válaszoljon a szöveghez 
kapcsolódó kérdésekre! 
 
„Tagadhatatlan dolog, hogy miúta ti ez világra hoztátok az új tudománt, miúta az ti tudomán-
toknak veszedelmes és ártalmas almáját megövék az emberek, azúta felnyittaték az emberek 
szeme minden gonoszságra és istentelenégre. Úgy annyira, hogy azótátul fogva még csak az 
tíz esztendős gyermek is több latorságot és gonoszságot tud, cselekszik, hogysem azelőtt az 
negyven esztendős ember. Ezt az innen vallástokon való vén emberekkel bizonyítom, kik még 
jól említik, minemű állapat volt az hitetek elhatalmazása előtt…Annakokáért néktek köszön-
hetjük, hogy ennyire eláradott az világon mindennemű gonoszság: és ezekért való isten ostorit 
is ti gyümölcsötöknek nevezhetjük… Azt mondod, és igazán is mondod, hogy Magyarország 
ötszáz esztendeig erős és a töröknek rettenetes ország volt, melybe sok jó fejedelmek voltak, 
úgy mint Hunyadi János és Mátyás király, kik által isten fel akarta emelni az mi nemzetségün-
ket… Nyilván ti magatok megláthatjátok, hogy erősebb gyámola és támasza volt országunk-
nak ti előttetek, mert akkor volt virágjába… akkor kezdett romlani, mikor ti támadátok Lajos 
király idejébe.” 

(Pázmány Péter Felelet az Magyari Istvánnak az ország romlásáról …) 
 

  1. Mi lehetett az az „új tudomán”, ami Pázmány szerint romlást hozott az    
     országra? 1 pont  

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

2. Hogyan, miért hozott romlást az országra az „új tudomán”?  1 pont  

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

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

  3. Helytálló Pázmánynak az utolsó mondatban alkalmazott érve? Válaszát  
     indokolja! 2 pont  

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

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

  4. Kik tanúskodhatnának Pázmány szerint amellett, hogy az „új tudomán” 
megjelenése előtt az ország állapota jobb volt? 1 pont  

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

 Összesen 5 pont  
 

Megoldás 

1. A protestantizmus vagy reformáció. 
2. Erkölcstelen, gonosz tanításaik vannak, ezért (ezzel) kivívják Isten haragját és büntetését 

az országra. 
3. Nem helytálló, hiszen a protestantizmus Magyarországon nem terjedt el Mohács előtt, 

vagy a válaszadó rávilágít, hogy Pázmány csúsztat, mert nem ez volt a mohácsi vész 
valódi oka. 

4. Pázmány (érvét erősítve) az idős protestánsokat hívja tanúul. 

 

 108



5. Magyarország a Habsburg Birodalomban 
 

3. FELADAT 

Az alábbi két forrás a tizenötéves háborúban lezajlott, kétes kimenetelű, 1596-os mezőkeresz-
tesi csatához kapcsolódik. A legtöbb értékelés szerint a törökök pirruszi, óriási áldozatokkal 
járó győzelmet arattak. A festmény és a szöveg segítségével feleljen a kérdésekre! 
 
“Hiányzott ebből a taktikából a zárt tömegek lökése, a mozgás és a tűz koordináltsága, a fegy-
vernemek feszes együttműködése, tehát mindaz, ami az európai taktikát már a XVI. szá-
zadban jellemezte. Az európai hadseregekben a döntés hordozója a gyalogság és létszáma is 
jóval nagyobb a lovasságénál. A török hadseregben mindez éppen fordítva volt.” 

(Perjés Géza XX. századi történész) 
 
 

 
(Hans von Aachen allegóriája a csatáról) 

 
   1. Milyen eszközökkel fejezi ki a festő azt, hogy a törökök győzelme nem 

teljes? Soroljon fel legalább kettőt! 2 pont  

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

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

2. Mi fejezi ki a festő a császári magyar seregek felé irányuló szimpátiáját? 1 pont  

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

  3. Perjés Géza a nyugati, európai hadseregek technikai, szervezeti fölényét mu-
tatja be. Milyen típusú csatában nem lehet kihasználni az említett előnyöket? 1 pont  

................................................................................................................................................. 
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4. Pálffy Miklós, a magyar csapatok vezetője azt írta a csatával kapcsolatban, 

hogy felnyitották a muzulmánok eddig zárt és ismeretlen veszélyekkel teli-
nek vélt dobozát, s azt látták, hogy a doboz teljesen üres. Hogyan értelmezi 
ezt az értékelést? 1 pont  

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

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

 Összesen 5 pont  
 

Megoldás 
 
1. Pl. a török duzzogó arckifejezése vagy az eldobott buzogány, kard, vagy a császári lovas 

diadalmas alakja.  
2. Pl. a síró koronás nőalak vagy a török lábánál ülő kétségbeesett alak vagy Mihály 

arkangyal ítélkezése.  
3. A várháborúkban nem lehet kihasználni ezeket az előnyöket (pl. puskás gyalogos katonák 

számbeli fölénye).  
4. A török technika, noha a csatában győzni tudtak, nem rejteget már meglepetéseket, kiis-

merhetővé vált.  
 
 
Emelt szint – szöveges választ igénylő, problémamegoldó feladat 
 
1. FELADAT 

Az alábbi két szemelvény és saját ismeretei alapján mutassa be a hódoltsági adópolitika főbb 
vonásait! Mutasson rá a szemelvényekből kirajzolódó pénzügyi helyzet lehetséges okaira!  
 
Amikor a felséges padisah Allah segítségével a budai vilájetet (a legnagyobb török közigazga-
tási egység) kegyeskedett meghódítani, tervbe vette, hogy az összes ráján (a nem muzulmán 
alávetetek neve) igazságos ítéletet hajtsanak végre. A felséges rendelet és felséges parancs 
eképpen jelent meg: A fent említett vilájetben mindenki maradjon a helyén. A birtokukban 
levő ingóságuk, a városokban és falvakban levő házaik, szőlőjük és kertjük készségei a saját 
tulajdonuk és birtokolják úgy, ahogy akarják. Jogukban áll azokat eladni, elajándékozni vagy 
bármiképpen tulajdonba adni, vagyis fizessék meg a szőlőjük (és egyebük) után járó 
szolgálmányukat és birtokolják azokat halálukig úgy, ahogy akarják. Amikor meghaltak, 
szálljanak azok örököseikre a tulajdonjog szerint. Őket soha senki ne zaklassa és ne 
háborgassa. Az általuk művelt földek is maradjanak birtokukban, de földjeik nem az említett 
osztályozás szerinti (mint a ház, kert, szőlő) tulajdonbirtokuk, hanem ezek mint a többi jól 
védett tartományban „kincstári föld” néven ismert „az ország földje” a mohamedán kincstár 
földtulajdonaként, kölcsönadás útján vannak a rája birtokában. Gabonaneműből és egyéb 
terményből vessék és arassák azt, amit akarnak. Fizessék meg tized címen a harádzs részt és a 
többi járandóságot és birtokoljanak úgy, ahogy akarnak.  

(Egykorú török forrás) 
 
 
Az itteni török várak fenntartása és hadfelszerelésének biztosítása tetemes összeget emésztett 
fel. 1542 végén olyan hírek jártak, hogy a szultáni kincstár teljesen kiürült, mert Buda védel-
me minden pénzt elnyelt. 1552–53-ban több, mint 22 millió akcsét (440 ezer aranyat) kellett 
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az isztambuli kincstárból Budára szállítani. 1558–59-ben a budai vilajet váraiban állomásozó 
10 328 főnyi őrség évi zsoldja meghaladta a 23 millió akcsét. A vilajet területéről befolyt 
jövedelmek ezzel szemben mindössze csak 6,4 millió akcse körül voltak. Bár a jövedelmek a 
következő esztendőben 8,8 millió akcséra emelkedtek, a kiadások még mindig 23 millió felett 
voltak, azaz a deficit  – most már aranyban kifejezve – 225 506, illetve 196 828 arany volt. A 
vilajet kincstári bevételei 1558–59-ben a kiadásoknak csak 28%-át, a következő esztendőben 
pedig a 38%-át fedezték.  

(Ágoston Gábor írása) 
 
 
Megoldás 
 

Értékelési szempontok Optimális megoldás Pont 

A feladat megértése 

Feladatmegértés és lényegkiemelés. A vizs-
gázó válaszában elsősorban a török adóztatás 
alapelveit, a hódoltság pénzügyi helyzetét tárja 
fel; a rossz pénzügyi helyzet okait keresi. 

1 

1.2 Legyen képes kü-
lönböző típusú források 
és saját ismeretei össze-
vetésével és összegzé-
sével egy témáról 
összefoglaló ismertetést 
írni. 

A vizsgázónak egy korabeli forrás és egy 
szakirodalmi tanulmány részletének segítségé-
vel kell a kérdést megválaszolnia. A diáknak 
össze kell hasonlítania a két szemelvényben 
levő tartalmakat, de túl is kell rajtuk lépnie az 
okok keresése során. 

2.1 Történelmi fogal-
mak azonosítása, helyes 
használata. 

A vizsgázó a korszakra vonatkozó gazdasági, 
közigazgatási fogalmakat (hódoltság, rája, 
vilájet, akcse, kincstári birtok) részben a for-
rásból azonosítja, korábbi ismereteit mozgó-
sítva helyesen használja. 
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5.1 Tudja jellemezni a 
tulajdonviszonyokat, és 
bemutatni a gazdaság 
szereplőit az adott kor-
ban. 
 

A diák megállapíthatja, hogy  
– a rájákra külön jogszabályok érvényesek; 
– a harádzs a ráják számára kirótt adófajta; 
– a használati jog és a tulajdonjog a muszlim 
jogalkotásban elválik, az utóbbival csak a 
szultán rendelkezik; 
– az előbbiekből következően ez nem csak a 
rájákra, hanem minden birtokosra érvényes; 
– a hódoltság nem volt rentábilis a törökök 
számára a berendezkedés kezdeti szakaszában; 
– ez főként a háborús kiadások megnövekedé-
sére vezethető vissza. 

5 

Megszerkesztettség és nyelv-
helyesség  

Logikusan felépített, szerkesztett szöveg. 
A leírt szöveg helyesírása megfelelő. 1 
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A kompetenciákhoz kapcsolódó lehetséges tartalmak (optimális megoldásnál) 
 
A korabeli forrásból látható, hogy a török adópolitika épít a korábbi adóztatásra. Az új be-
rendezkedés nem bolygatja a korábbi tulajdonviszonyokat, nem avatkozik bele a termelésbe, 
az öröklési jogba sem. Ám megjelenik egy új jogi kategória: a ráják, a nem muzulmán 
alávetettek. Az újdonság az, hogy földjüket csupán használatra kapják; a föld valódi 
tulajdonosa a szultáni kincstár. Csak rájuk vonatkozó adófajta a harádzs, ezt a rája a kincstár 
számára köteles befizetni. Emellett tartoznak fizetni az egyéb földesúri „szolgálmányaikat” 
is. A rája élhet a szultán saját kezelésű birtokán, vagy más földesúrén (pl. szpáhi birtokán), 
akik azonban szintén csak használatra kapják birtokukat a kincstártól. 
A második szemelvényből az derül ki, hogy a hódoltság ráfizetés volt a török számára. Ez 
főként a várháborúkra vezethető vissza (a szemelvény az 1550-es éveket vizsgálja). A XVI. 
századi háborúk már nagy tömegeket mozgattak meg, ezzel együtt nőttek a kiadások is. 
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6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

A) Magyarázatok 
 
6.1 A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilat-

kozata 

Követelmények 

Középszint 
Az Emberi és Polgári Jogok Nyi-
latkozatának alapkérdései. 
Az alkotmányos monarchia vál-
sága és bukása. 

Emelt szint 
A főbb irányzatok (pl. alkotmányos monarchisták, 
girondiak), valamint képviselőik társadalmi és politikai 
elképzeléseinek összehasonlítása. 
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának elemzése. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának elemzése: 

– a polgári szabadságjogok, 
– a népfelség elvének érvényesülése a kiáltványban. 

 
Emelt szint 

A francia forradalom főbb irányzatainak (királypártiak, alkotmányos monarchisták, giron-
diak, jakobinusok) legfontosabb jellemzői és ezek többszempontú összehasonlítása: 

– az egyes irányzatok társadalmi és politikai jellemzői, 
– a társadalmi és a politikai szerep változása a forradalom menetében. 

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának elemzése, összevetése az eszmetörténetben 
tanultakkal: 

– a felvilágosodás alapvető elveinek érvényesülése a kiáltványban, 
– a kiáltvány összevetése az amerikai Függetlenségi Nyilatkozattal. 

 
 
6.2 A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája (csak emelt szinten) 

Követelmények 

Középszint 

– 

Emelt szint 
A napóleoni háborúk fordulópontjai (pl. Moszkva, Lipcse). 
A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi kongresszus nyomán. 

Tartalmi elemek 

A napóleoni háborúk fordulópontjai. 
A bécsi kongresszus és a Szent Szövetség rendszerének vizsgálata. A nagyhatalmi érdekek 
birodalmi és ideológiai összetevőinek elemzése: 

– a nagyhatalmakat irányító szempontok: hatalmi politika és konzervatív szolidaritás, 
– egy nagyhatalom politikájának nyomon követése a tárgyalásokon, 
– a diplomácia új útjai a XIX. század elején. 

 113



6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 
 

6.3 A XIX. század eszméi 

Követelmények 

Középszint 
A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativi-
mus és szocializmus) jellemzői források alapján. 
A legfontosabb állam- és alkotmányjogi fogalmak (pl. alkotmány, parlament, 
képviseleti rendszer, szavazati jog, hatalommegosztás). 

Emelt szint
 
– 

Tartalmi elemek 

A főbb eszmeáramlatok (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) 
alapvető elgondolásainak áttekintése források és ábrák feldolgozásával: 

– az egyes irányzatok jellemzőinek felismerése, 
– az egyes irányzatok társadalmi hátterének vizsgálata. 

A legfontosabb állam- és alkotmányjogi fogalmak: 
– alkotmány, parlament, képviseleti rendszer, szavazati jog, hatalommegosztás. 

 
 
6.4 Az ipari forradalom és következményei 

Követelmények 

Középszint  
Az ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, 
nehézipar, közlekedés) és a kor néhány találmánya. 
Az ipari forradalom teremtette ellentmondások (pl. kör-
nyezetszennyezés, életmódváltozás, a nyomor kérdése). 

Emelt szint 
Az ipari forradalom eredményei-
nek (pl. városiasodás, demográ-
fiai robbanás) kibontakozása és 
egymásra hatása. 

Tartalmi elemek 

Középszint  
Az ipari forradalom kibontakozásához vezető tényezők feltárása és az ipari forradalom egyes 
szakaszai főbb jellemzőinek értelmezése források, térképek, grafikonok és képek alapján: 

– a mezőgazdaság, a könnyűipar, a nehézipar egymásba kapcsolódó fejlődése, 
– a közlekedés forradalma, 
– egy feltaláló és találmánya. 

Az ipari forradalom teremtette ellentmondások feltárása írott források, ábrák és képek alapján: 
– a környezet átalakításának pozitív és negatív hatásainak kölcsönhatása, 
– a találmányok és a mindennapi élet, 
– a nagyipari munkásság létrejötte, 
– a környezet rombolása és építése, 
– a nyomor és az életkörülmények javulása, 
– műveletlen tömegek és a tömegek művelődése. 
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Emelt szint 
Az ipari forradalom hatásainak elemzése források, térképek, grafikonok segítségével: 

– a demográfiai robbanás és az ipari forradalom kölcsönhatása, 
– városiasodás és ipari forradalom, 
– a társadalmi szerkezet átalakulása. 

 
 
6.5 Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón 

Követelmények 

Középszint  
Az USA kialakulása és nagyhatalommá válása. 
Németország nagyhatalommá válása. 
A balkáni konfliktus okai. 

Emelt szint 
A szövetségi rendszerek kialakulásának 
okai az első világháború előtt. 
Gyarmatok és gyarmattartók a századfor-
dulón. 

Tartalmi elemek 

Középszint  
Az USA nagyhatalommá válásának nyomon követése térképek, források és vázlatok fel-
dolgozásával: 

– az amerikai polgárháború gazdasági, társadalmi és alkotmányos vonatkozásai, 
– az amerikai gazdasági fellendülés összetevői, az amerikai expanzió a világban. 

A német egységmozgalom nyomon követése térképek, források és vázlatok feldolgozásá-
val: 

– a német egységmozgalom folyamata. 
Tematikus térképek, szöveges források és ábrák feldolgozása révén a balkáni helyzet 
megértése és elemzése: 

– a Balkán etnikai, vallási sokszínűsége, gazdasági és társadalmi elmaradottsága, 
– nemzeti törekvések a Balkánon, 
– a keleti kérdés problematikája, 
– az Osztrák–Magyar Monarchia Balkán-politikájának elemzése. 

 
Emelt szint 

Tematikus térképek, szöveges források és ábrák feldolgozása révén a szövetségi rend-
szerek kialakulásának feldolgozása: 

– a hatalmi politika gazdasági, demográfiai mozgatórugói, 
– az antant és a kettős, majd hármas szövetség létrejötte. 

Tematikus térképek, forrásrészletek, diagramok, képek és szöveges források alapján a 
gyarmatbirodalmak jellemzése: 

– a gyarmatosítás jellege a XIX. és a XX. század fordulóján, 
– a brit, a francia és a német gyarmati versengés jellemzői. 
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6.6 Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik 

Követelmények 

Középszint  
A második ipari forradalom alapvető 
vonásainak bemutatása. 
A technikai fejlődés hatása a környezet-
re és az életmódra, konkrét példák alap-
ján. 

Emelt szint 
Az ipari forradalom korának legfontosabb találmá-
nyai és felfedezői bemutatása (pl. Benz, Edison, a 
robbanómotor, telefon). 
A tudományos és technikai fejlődés hatása a társa-
dalomra, a gondolkodásra, az életmódra és a kör-
nyezetre. 

Tartalmi elemek 

Középszint  
Forrásrészletek, tematikus térképek és ábrák feldolgozásával a második ipari forradalom 
jellemző vonásainak (tőkekoncentráció, új iparágak, tudomány szerepe stb.) elemzése: 

– a második ipari forradalom technikai és tudományos összetevői, 
– az ipari forradalom hatása az ipar szerkezetére és az egyenlőtlen fejlődésre, 
– a környezet fokozódó pusztításának bemutatás és elemzése, 
– a technikai fejlődés hatására a mindennapok gyors átalakulása, s az ebből eredő po-

zitív és negatív követelmények elemzése. 
 
Emelt szint 

Forrásrészletek, tematikus térképek, képek és ábrák elemzésével a második ipari forrada-
lom korszaka technikai újításainak és legjelentősebb személyiségeinek megismerése, mun-
kásságuk hatásának elemzése:  

– a robbanómotorok, a hírközlés, az elektronika és a vegyipar új tendenciáinak áttekin-
tése, 

– egy-egy feltaláló tevékenységén keresztül a korszak fő jellemzőinek bemutatása, 
– a fejlődés és a környezeti károk kölcsönhatásának elemzése, 
– a társadalom átrétegződése, 
– az új társadalmi és kulturális jelenségek hatása a gondolkodásra (Revizionizmus, 

Freud, Nietzsche stb.). 
 
 
 

 116



6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 
 

B) Mintafeladatok 
 

Középszint – egyszerű, rövid választ igénylő feladat 
 
1. FELADAT 

Az ipari forradalom hatásait bemutató képek segítségével válaszoljon a feltett kérdésekre! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d 
 

 
 

 
Bán
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6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angol iparváros látképe 

Angol textilüzem 

a)  Sorolja fel, hogy az ipari forradalom mely vonásait mutatják a képek? 3 pont  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

  b) A bemutatott képek alapján milyen minősítéseket fogalmazhatunk meg az 
ipari forradalomról? 2 pont  

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 Összesen 5 pont  
 
Megoldás 
 
a) Női és gyermekmunka (1 pont), környezetszennyezés (1 pont), nyomornegyedek/túlzsúfolt 

lakóhelyek (1 pont). 
b) Egyoldalú (1 pont), negatív képet (1 pont). 
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Középszint – szöveges, kifejtendő, problémamegoldó feladat 
 
2. FELADAT 

Mutassa be a források segítségével az Amerikai Egyesült Államok nagyhatalommá válásának 
folyamatát! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy

Ném
Fran
USA

Az USA külkereskedelmi forgalmának 
növekedése 

Kivitel Behozatal Kivitel megoszlása 
Év 

Millió dollár Mezőgaz-
daság (%) Ipar (%) 

1870 392 435 79 15 
1880 835 667 83 11 

Bevá

 
 
 

 

Az össztermelés és a termelékenység 
országonkénti átlaga (1870-1913) 

Ország Össztermelés 
%/év 

Termelékenység 
%/év 

-Britannia 2,2 1,5 

etország 2,9 2,1 
ciaország 1,6 1,8 
 4,1 2,4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Az USA vasúthálózatának fejlődése 

Év km Év km 

1830 51 1850 14 433 

1835 1756 1855 29 398 

1840 4508 1860 49 001 

1845 7413   

1890 857 789 75 16 
1900 1 394 849 62 24 
1910 1 744 1 556 52 29 
1914 2 365 1 893 40 31 

 

ndorlás az USA-ba                                 Az USA területének és népességének növekedése 
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6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 
 

Megoldás 
 

Értékelési szempontok Optimális megoldás Pont

A feladat megértése 

A feladat megértése, lényegkiemelés. 
A vizsgázó válaszában az Egyesült Államok 
nagyhatalommá válásának folyamatát mutatja 
be. 

1 

K
O
M
P 
E 
T 
E 
N 
C 
I 
Á 
K 
 

1.1. Történelmi forrásokból in-
formációk gyűjtése, következte-
tések megfogalmazása. 
1.2. Különböző típusú források-
ból származó információk össze-
vetése. 
1.4. Történelmi térképek fel-
használása ismeretszerzéshez. 
1.5. Információk gyűjtése és kö-
vetkeztetések levonása egyszerű, 
statisztikai táblázatokból, diagra-
mokból, grafikonokból, kronoló-
giákból. 
2.1. Történelmi fogalmak azono-
sítása, helyes használata. 
3.2. A földrajzi környezet szere-
pe az egyes történelmi kultúrák 
és államok kialakulásában. 
 

A térképről a diák leolvashatja, hogy az Ame-
rikai Egyesült államok a XIX. század folyamán 
fokozatosan hatalmas területeket kebelezett be, 
óriási erőforrások birtokába került. 
A térképről és a statisztikai táblázatról látható, 
hogy kiépültek a vasútvonalak, s az új területe-
ket bekapcsolták az USA gazdaságába. 
A statisztika alapján látható, hogy az USA kül-
kereskedelmi forgalma rohamosan növekedett, s 
ezen belül az export sokkal gyorsabban.  
Leolvasható az is, hogy a külkereskedelem 
összetétele is megváltozott, az alapvető mező-
gazdasági jelleg megszűnt, s egyre nőtt az ipar 
szerepe. 
Látható a statisztika és a térkép alapján, hogy a 
fellendülés okai között jelentős szerepet ját-
szottak a hatalmas területek, a nagymértékű va-
sútépítés s az átlagot jóval meghaladó termelé-
kenység-növekedés. 
A diák összegezve megállapíthatja, hogy az 
USA területi növekedése és gazdasági erejének 
gyors erősödése révén a nagyhatalmak sorába 
emelkedett. 
A vizsgázó a politika- és gazdaságtörténet jel-
lemző fogalmait (termelékenység, bevándorlás 
stb.) helyesen használja saját szövegében. 

10 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség. 

A szerkezet a logikus kifejtést szolgálja. A szö-
veg gördülékeny, a mondatok világosak és 
egyértelműek.  

1 
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Emelt szint – egyszerű, rövid választ igénylő feladat 
 
1. FELADAT 

A XIX. századi gyarmatosítás folyamatát bemutató adatok és a térkép segítségével válaszol-
jon a folyamatra vonatkozó kérdésekre! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyarmati terjeszkedés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a

 
 
a) Mely gyarmattartó hatalmak növelték legagre
századfordulón? 

………………………………………………………

………………………………………………………
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  sszívebben gyarmataikat a 
2 pont  

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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b) Hol ütköztek a francia és az angol érdekek a legélesebben? 1 pont  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Mi volt a britek fő célkitűzése? 1 pont  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
d) Kik álltak ezen tervük útjában? 1 pont  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Összesen 5 pont  

 
Megoldás 
 
a) Nagy-Britannia és Franciaország. 
b) Szudánban/a Nílus völgyében. 
c) Kairó – Fokváros vasút. 
d) A németek. 
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7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

A) Magyarázatok 
 
7. 1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 

Követelmények 

Középszint 
A reformkor fő kérdései. 
Széchenyi és Kossuth reformprog-
ramja. 

Emelt szint  
A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése. 
A gazdasági átalakulás jellemzése. 
A magyar társadalom rétegződése és életformái. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
 A reformkor fő kérdései: 

– a hazai gazdaság az 1810-es, 20-as években, a mezőgazdasági árutermelés lehető-
ségei és nehézségei, 

– Magyarország politikai és társadalmi helyzete a reformkor kezdetén (rendi ellen-
zékiség és sérelmi politika, a birtokos nemesség helyzetének és gondolkodásának át-
alakulása, a parasztság differenciálódása, polgárosodás és városiasodás kezdetei, éle-
dező nemzeti, nemzetiségi mozgalmak), 

– a polgári átalakulás és nemzetté válás programjának legfontosabb elemei, akadályai 
(a reformokat támogató és azokkal szembenálló társadalmi és politikai csoportok, az 
udvar ellenállása), 

– a haza és haladás programja, a reformellenzék főbb gondolatai (polgári átalakulás, 
érdekegyesítés, a paraszti jogfosztottság felszámolása, a jobbágyfelszabadítás útjai, a 
hazai gazdaság fejlődési feltételeinek javítása, magyar nyelv és kultúra ügye), 

– a reformkor legfontosabb eseményei és szereplői, 
– a reformországgyűlések eseményei, főbb eredményei és kudarcai. 

 Széchenyi és Kossuth reformprogramja: 
– Széchenyi reformkori pályafutása, főbb művei, reformgondolatai és gyakorlati tevé-

kenysége,  
– Kossuth Lajos reformtevékenysége, a polgárosult köznemesség vezette polgári átala-

kulás és nemzetteremtés útja, 
– Széchenyi és Kossuth vitája (színterei, vitapontok, személyiségük, szembenállásuk okai). 

 
Emelt szint 

A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése: 
– a reformkori rendi törvényhozás, igazságszolgáltatás és a végrehajtó hatalom szín-

terei, 
– a rendi országgyűlések szerkezete, működése, a törvényhozás útja, 
– a közélet hagyományos és új szerepei és színterei. 

 A magyar társadalom rétegződése, életformái és viszonyai: 
– a nagybirtokos arisztokrácia, 
– a nemesi társadalom, 
– a parasztság rétegei és differenciálódása, 
– polgári és értelmiségi elemek a reformkorban, 
– a nemzetiségek és kisebbségek társadalma.  
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A gazdasági átalakulás jellemzése és elemzése: 
– az agrárkapitalizálódás kezdetei Magyarországon, 
– az ipari fejlődés kibontakozása, 
– a reformkori gazdaságban és társadalomban megjelenő tőkés elemek. 

 
7.2. A reformkori művelődés, kultúra 

Követelmények 

Középszint 
A korszak kulturális életének főbb jel-
lemzői. 

Emelt szint 
A nemzeti érzés megerősödése a magyarság és 
a nemzetiségek körében. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A korszak kulturális életének főbb jellemzői: 

– a reformkor kiemelkedő költői, írói, képzőművészei, zeneszerzői és legismertebb 
alkotásaik, 

– a művészek közéleti szerepvállalásai és a nemzeti kultúrát formáló hatásuk. 
 
Emelt szint 

A nemzeti érzés megerősödése a magyarság körében: 
– a nemzet fogalmának változásai a magyar történelemben, 
– a polgári nemzettudat elemei, 
– a nemzeti ébredés folyamata a XVIII. század végétől (a magyar nyelv ügye), 
– a magyarok és a hazai nemzetiségek aránya, lakóhelyük a reformkorban. 

A nemzeti érzés megerősödése a nemzetiségek körében: 
– a hazai nemzetiségek nemzeti ébredésének legfőbb állomásai, 
– a hazai nemzetiségek társadalmának rétegződése, a magyar nemzet és a hazai nem-

zetiségek viszonya a reformkorban. 
 

7.3 A polgári forradalom 

Követelmények 

Középszint 
A pesti forradalom eseményei. 
Az áprilisi törvények. 

Emelt szint 
A német, az olasz és az ausztriai mozgalmak hatása a 
magyar szabadságharcra. 
Nemzetiségi törekvések a Habsburg Birodalomban. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A pesti forradalom eseményeinek bemutatása: 

– az 1848. március 15.-ei események részletes bemutatása, megjelenítése. 
Az áprilisi törvények jelentősége és fontosabb pontjainak elemzése: 

– az „áprilisi alkotmánynak” a polgári társadalom kialakulását biztosító törvényei, 
– a politikai berendezkedésre és az ország státusára vonatkozó cikkelyek, 
– az áprilisi törvények megvalósulása, történelmi jelentősége. 
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Emelt szint 

A 48-as forradalmi mozgalmak célkitűzéseinek összevetése: 
– az 1848-as európai forradalmak közös és eltérő vonásai (kitörésük okai, résztvevők, 

eredményeik, alkotmányosság, nemzetté válás és függetlenségi kérdés, köztársasági 
vonulat). 

A német, az olasz és az ausztriai mozgalmak hatása a magyar szabadságharcra: 
– a Habsburg országokban lezajló 1848/49-es forradalmak története, 
– hatásuk a magyar eseményekre, a magyar forradalom nemzetközi kapcsolatai és az 

ellenforradalom erői. 
Nemzetiségi törekvések a Habsburg Birodalomban: 

– a magyar forradalom politikai vezetésének, valamint a bécsi udvarnak a magyar ko-
rona nemzetiségeihez fűződő viszonya, 

– nemzetiségi elképzeléseik alakulása az 1848/49-es események sodrában. 
 
 
7.4 A szabadságharc 

Követelmények 

Középszint 
A főbb hadjáratok, a katonai erőviszonyok 
alakulása, a vereség okai. 
A Függetlenségi Nyilatkozat. 

 Emelt szint 
Ausztria és Magyarország közjogi viszonyá-
nak alakulása. 
Nagyhatalmi elképzelések Közép-Európa 
szerepéről. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A főbb hadjáratok, a katonai erőviszonyok: 

– a szabadságharc eseménytörténetének szakaszai (nemzeti önvédelem a horvát, az 
osztrák és az osztrák–orosz intervenció ellen), 

– a szabadságharc hadtörténetének csomópontjai (téli és erdélyi hadjárat, tavaszi had-
járat, orosz–osztrák támadás és a szabadságharc bukásának legfőbb állomásai). 

A Függetlenségi Nyilatkozat megszületésének politikai körülményei: 
– a Függetlenségi Nyilatkozat szövegének vizsgálata, 
– keletkezésének körülményei, kül- és belpolitikai hatásai. 

A vereség okai: 
– a szabadságharc vereségének okai (ellenséges túlerő, a politikai és hadvezetés 

nézeteltérései, nagyhatalmi támogatás hiánya). 
 
Emelt szint 

Ausztria és Magyarország közjogi viszonyának alakulása: 
– a szabadságharc idején keletkezett jogi dokumentumok vizsgálata (emlékirat, olmützi 

alkotmány, Függetlenségi Nyilatkozat),  
– a forrásdokumentumok alapján Magyarország státusának alakulása.  

Nagyhatalmi elképzelések Közép-Európa szerepéről: 
– a Közép-Európát illető nagyhatalmi elképzelések és azok alakulásának bemutatása 

források alapján. 
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7.5 A kiegyezés előzményei és megszületése 

Követelmények 

Középszint 
A kiegyezés megszületésének okai. 
A kiegyezés tartalma és értékelése. 

Emelt szint 
A kiegyezés alternatívái, a kiegyezéshez fűződő 
viták (pl. dunai konföderáció, Kasszandra levél).

Tartalmi elemek 

Középszint 
A kiegyezés megszületésének okai: 

– a Kiegyezés létrejöttének mozgatórugói (a katonai diktatúra és a centralizációs politi-
ka kudarca, a Habsburg Birodalom nemzetközi helyzete, a magyar társadalom és 
gazdaság helyzete, a passzív ellenállás nehézségei). 

 A kiegyezés tartalma és értékelése: 
– a dualista államrendszer a kiegyezési törvény alapján, 
– a kiegyezés mellett és ellen szóló érvek, Kossuth és Deák vitája. 

 
Emelt szint 

A kiegyezés alternatívái, a kiegyezéshez fűződő viták: 
– a Kiegyezési rendszer bővítési lehetőségei és korlátjai, 
– a nemzetiségi törvény és a Kossuth-féle dunai konföderáció, 
– Kossuth és Deák vitája a Kasszandra levél és Deák válasza alapján. 

 
 
7.6 Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában 

Követelmények 

Középszint 
Kibontakozó ipar, fejlődő mezőgaz-
daság és a közlekedés. 
Budapest világvárossá fejlődése. 
Az átalakuló társadalom sajátos-
ságai. 
Nemzetiségek a dualizmus korában.

Emelt szint 
A polgári állam kiépülése Magyarországon (pl. közi-
gazgatás, közegészségügy, iskolahálózat). 
Magyar nemzetiségi politika és nemzetiségi törekvé-
sek. 
A környezet átalakításának következményei  
(pl. vasútépítés, városfejlődés, iparosítás. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
Kibontakozó ipar, fejlődő mezőgazdaság és a közlekedés: 

– gazdasági fejlődés jellemzői a dualizmus korában, az ipari forradalom színterei,  
– Magyarország és a világgazdaság, 
– a monopolkapitalizmus jelenségei hazánkban, 
– az állam növekvő befolyása és a liberális gazdaságpolitika, 
– a népesedés és foglalkozási megoszlás Magyarországon a századfordulón. 

Budapest világvárossá fejlődése: 
– Budapest születése és világvárossá válásának legfőbb állomásai, 
– a Millennium főbb eseményei. 

Az átalakuló társadalom sajátosságai: 
– a dualista társadalom rétegei, 
– hagyományos, új és átalakuló elemek a társadalomban. 
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Nemzetiségek a dualizmus korában: 
– nemzetiségek arányai, főbb törekvéseik, 
– a magyar állam nemzetiségi politikájának alapvonásai a dualizmus korában.  

 
Emelt szint 

A polgári állam kiépülése Magyarországon: 
– törvényalkotás, a legfontosabb közjogi lépések a polgári állam kiteljesítése felé (nép-

iskolai törvény, közigazgatási törvény, választójog és képviselet, állam és egyház 
szétválasztása, a zsidóság emancipációja), 

– Tisza Kálmán miniszterelnöksége, a dualizmus nyugalmi szakasza. 
Magyar nemzetiségi politika és nemzetiségi törekvések: 

– népesedés és nemzetiségi viszonyok, 
– a nemzetiségi törvény és fogadtatása, 
– a nemzetiségekhez való viszony elmérgesedésének okai, a nemzetiségi lét fő kérdései. 

A környezet átalakításának következményei: 
– infrastruktúrafejlesztés: folyamszabályozás, vasútépítés, 
– az iparosítás és a modern urbanizáció pozitív és negatív elemei. 

 
7.7 Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése 

Követelmények 

Középszint 
Az életmód változásai a századfordulón. 
A magyar tudomány és művészet néhány 
kiemelkedő személyisége. 

Emelt szint 
A tömegkultúra néhány jelensége Magyar-
országon (pl. divat, szórakozás, sport, sajtó).

Tartalmi elemek 

Középszint 
Az életmód változásai a századfordulón: 

– a modern városfejlődés és a vidéki városok arculata, 
– társadalmi rétegek és életformák a századfordulón, 
– a dualizmuskori emberek, csoportok anyagi kultúrája, szokásai, életmódja egy-egy 

társadalmi réteg mindennapjait, életkörülményeit bemutató források alapján. 
A tömegkultúra néhány jelensége Magyarországon: 

– a divat, a szórakozás, a sport jellemzői a századfordulón, 
– a tömegtájékoztatás kialakulása, a sajtó társadalmi szerepe. 

A magyar tudomány és művészet néhány kiemelkedő személyisége: 
– a hazai természettudomány és technika történetének néhány, a nemzetközi viszony-

latban is kiemelkedő találmányának (torziós inga, dinamó, trafó, porlasztó) ismerte-
tése a vonatkozó források alapján, 

– a dualizmuskori építészet legfőbb alkotásai (Országház, Operaház, Millenniumi em-
lékmű, Iparművészeti Múzeum) a képzőművészet irányzatai (historizmus, romantika, 
realizmus, szecesszió). 

– a századelő zenei és irodalmi életének meghatározó alakjai (Bartók, Kodály, Ady). 
 

Emelt szint 
A tömegkultúra néhány jelensége Magyarországon: 

a városi ember életmódjában bekövetkezett változások, a tömegszórakozás, a szabadidős 
tevékenységek (divat, szórakozás, sport, sajtó). 
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B) Mintafeladatok 
 
Középszint – egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 
 
1. FELADAT 

Az alábbiakban egy fiktív önéletrajzi részlet olvasható. A szöveg és térkép segítségével vála-
szoljon a szöveghez kapcsolódó kérdésekre! 
 
„Angol főnemesi családból származom, nősülésem folytán mégis Magyarországon kötöttem 
ki. A schwechati ütközet után léptettek elő honvédezredessé, a jobbszárnyon elfoglaltam egy 
falut. Ekkor kezdődtek a szabadságharc végéig tartó ellenségeskedéseim Görgeivel is. Igazi 
hírnevet a téli, felső-magyarországi tetteimmel szereztem magamnak. Görgei parancsnoksága 
alatt vonultam a Garam völgyében; és noha Iglónál meglepték a császáriak őrizetlenül elszál-
lásolt csapatainkat, az én hadosztályom törte át Schlik altábornagy védőállásait. Ezután aka-
dálytalanul vonulhattunk dél felé. A sereg Dembinszkihez csatlakozott, ám én csapatommal 
késve érkeztem, és ők csatát vesztettek. A tavaszi hadjáratban nem vettem részt, ám rövid 
ideig annak a várnak a parancsnoka voltam, amit később Klapka György védett. Ebből a tisz-
temből Görgei mentett fel. Ezt követően a Bácskába vonultam, ahol Jellasicsot kellett a tér-
ségből kiszorítani. Ez meg is történt részben egy másik hadosztály megjelenésének köszönhe-
tően, akik akkoriban keltek át Paksnál a Dunán. Következő feladatom a titeli fennsík, a Délvi-
dék egyik legerősebb szerb bázisának elfoglalása volt. Miután ez nem sikerült, Szegedre ren-
deltek. A szabadságharc utolsó napjaiban Bem rám bízta a vezérkari főnökséget, ám már csak 
azt tudtam jelenteni Kossuthnak, hogy a sereg teljesen szét van verve. Ezután nem sokkal kül-
földre menekültem, ahol Iszmail pasa néven újból harcba szálltam, ezúttal az oroszok ellen.” 

(Tankönyvi szöveg) 
 
1. Mi volt a stratégiai szerepe az említett felső-magyarországi hadjáratnak?  1 pont  

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

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

2. Útjuk során hol törték át Schlick védőállásait? 1 pont  

………………………………………………………….………. 

3. Melyik fontos csatáról késhetett le a sorok írója? 1 pont  

………………………………………………………….………. 

4. Kinek a hadosztálya segített be a Bácskában?  1 pont  

………………………………………………………….………. 

5. Melyik háborúban vett részt az emigrációjában? 1 pont  

………………………………………………………………….. 

6. Kit rejt az olvasott életrajz? 1 pont  

………………………………………………………….………. 

 Összesen 6 pont  
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Megoldás 
 
1. Elvonni a császáriak figyelmét a honvédseregek tiszántúli összevonásáról. 
2. A Branyiszkói-hágónál. 
3. A kápolnai ütközetről. 
4. Kmety György hadosztálya. 
5. A krími háborúban vett részt. 
6. Guyon Richárdra. 
 

2. FELADAT 

Az alábbi olasz rajz címe: A két mészáros. A kép az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
szereplőit ábrázolja. Válaszoljon a képpel kapcsolatos kérdésekre! 
 

 
 
1. Milyen történelmi eseményt ábrázol az allegória? 1 pont  

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

2. Azonosítsa a kép szereplőit! 1 pont  

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

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

  3. Melyik honvédtábornok próbálta Erdélyben feltartóztatni a „medvét”? 
    Nevezzen meg legalább egy közöttük lezajló csatát is! 1 pont  

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

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

  4. A krími háborúban (1853–56) a kétfejű sas hogyan „viszonozta” a medvének 
a szolgálatot?  1 pont  

………………………………………………………………………………………………….. 
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5. Milyen politikai nézetet, meggyőződést vallott a kép alkotója? 1 pont  

………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Összesen 5 pont  

 
 
Megoldás 
 

1. Az orosz–osztrák seregek (1849 júniusától augusztusig) leverték a magyar szabadság-
harcot, vagy az 1848/49-es szabadságharc vereségét szimbolizálja. 

2. A medve Oroszországot, a kétfejű sas Ausztriát, a nőalak Magyarországot szimbolizál-
ja. 

3. Bem tábornok. Csatára példák: Tömös, Segesvár, Gyulafehérvár. 
4. Nem viszonozta; „elképesztette a világot hálátlanságával”.  
5. Liberalizmus és/vagy nacionalizmus, vagy polgári átalakulás a dinasztikus abszolutiz-

mussal szemben. 
 
 
Emelt szint – szöveges, kifejtendő, problémamegoldó feladat 
 
1. FELADAT 

Az 1832–36-os országgyűlésen előkerült a jobbágytelken gazdálkodó, ún. bocskoros nemesek 
megadóztatásának kérdése. A téma szorosan összefüggött egy másik kérdéssel: a jobbágy 
eladhatja-e telkének haszonélvezetét (a használati jogát)? A jobbágytelek ugyanis a földesúr 
tulajdonában volt, a haszonélvezet viszont a jobbágyé volt. Az alábbiakban Palóczy borsodi 
követ egy felszólalásából idézünk. Válaszoljon a szöveggel kapcsolatos kérdésekre! 
 
„Ha a törvény a jelenlegi formában marad), örömet s vigasztalást sem az adózó népnek, sem a 
szegény nemességnek haza nem viszünk. Az adózók majd így szóllanak: eme köz terhek nem 
újságok előttünk; régi terheinknek egyikét sem látjuk elhagyva, s rajtunk mit sem segít, hogy 
a jobbágytelket bíró nemesek is adóznak; mert csak 200000 hold van az ő kezeiknél, s ez az 
országra nagy különbséget nem tesz. (…) Hogy az adózó nép az állam terheit nem bírja, s a 
józan ész azt kívánja, hogy a közterhek viselésében mentől többen részesüljenek, és hogyha 
előre rendelés nem tétetnék, az urbéri telkek haszonélvezetét többnyire nemesek vévén meg, 
az adó fundusául (alapjául) rendelt fekvő javak nagyon megfogyatkoznának. (…) Mivel az 
ország most fennálló systémája fejedelem s nemzet közti szent kötéseken sarkallik, s ama 
kötéseken tágítani, vagy szorítani csak újabb kötés útján, s akkor is csak úgy lehet, ha hogy 
újabb kötésünk a fejedelem, nemes rendek s a nép kölcsönös érdekei, hasznai, s veszteségei-
nek egybevetéséből folyván ki, mind a hárman egyaránt teszik az áldozatot, s mind a hárman 
együtt nyernek, s együtt vesztenek.” 

(Palóczy borsodi követ felszólalásából) 
 

  1. Miért nem segítene a jobbágyok helyzetén Palóczy szerint, ha a jobbágytel-
ken ülő nemeseket is megadóztatnák? 1 pont  

.....................................................................…….......................................................................... 
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  2. Milyen probléma származna abból, ha a nemesség adómentes maradna, és a 
jobbágy eladhatná haszonélvezetét? 1 pont  

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

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

 
  3. Milyen megoldást javasol Palóczy a dilemmára? Milyen következményekkel 

járna ez a nemességre nézve? 2 pont  

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

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

4. A szöveg alapján melyik politikai táborba tartozott Palóczy? 1 pont  

………………………………………………………..…………………………………………. 
 
 Összesen 5 pont  

 
Megoldás 
 
1. Kis mennyiségű földről van szó. (Országos viszonylatban a helyzeten ez nem sokat változ-

tatna.) 
2. Csökken az adózó telkek száma. (Így az adózás kevesebb emberre hárul, hiszen a nemes 

adómentes marad.) 
3. Palóczy szerint a közteherviselés az egyetlen megoldás. A nemesség egészére nézve meg-

szűnik az adómentesség. 
4. Liberális reformer vagy „haza és haladás”, vagy a polgári átalakulás híve. 
 
 
Emelt szint – szöveges, kifejtendő, elemző feladat 

 
2. FELADAT 

Az alábbiakban két dualizmus kori, nemzetiségekkel foglalkozó törvényből idézünk részlete-
ket. A források elemzése és saját ismeretei alapján vázolja a nemzetiségi oktatáspolitika irány-
elveit! Hasonlítsa össze a két forrást, és fogalmazza meg a nemzetiségpolitikában bekövet-
kezett változás legfontosabb jellemzőit! Válaszában térjen ki arra, hogy milyen, a nemzetisé-
gek által felvetett, igényekre nem adtak megoldást a törvények!   
 
„Minthogy Magyarország összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is politikai 
tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatatlan egységes magyar nemzetet, melynek a hon 
minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja; (…) a különféle nyel-
vek hivatalos használatára nézve következő jogszabályok fognak zsinórmértékül szolgálni: 
1. A nemzet politikai egységénél fogva Magyarország államnyelve a magyar lévén, a magyar 
országgyűlés tanácskozásai s ügykezelési nyelve ezentúl is egyedül a magyar; a törvények 
magyar nyelven alkottatnak, de az országban lakó minden más nemzetiség nyelvén is hiteles 
fordításban kiadandók.  
17. Az állam s illetőleg a kormány által már állított, vagy a szükséghez képest állítandó tanin-
tézetekben a tanítási nyelvnek meghatározása, amennyiben erről törvény nem rendelkezik, a 
közoktatási miniszter teendőihez tartozik. De a közoktatás sikere, a közművelődés és közjólét 
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szempontjából az államnak is legfőbb célja lévén; köteles ez az állami tanintézetekben a 
lehetőségig gondoskodni arról, hogy a hon bármely nemzetiségű, nagyobb tömegekben együtt 
élő polgárai az általuk lakott vidékek közelében anyanyelvükön képezhessék magukat 
egészen addig, hol a magasabb akadémiai képzés kezdődik.  
19. Az országos egyetemben az előadási nyelv a magyar; azonban az országban divatozó 
nyelvek és azok irodalmai számára, amennyiben még nem állíttattak, tanszékek állíttatnak.  
26. Valamint eddig is jogában állott bármely nemzetiségű egyes honpolgárnak éppen úgy, 
mint a községeknek, egyházaknak, egyházközösségeknek: úgy ezentúl is jogában áll saját ere-
jükkel, vagy társulás útján alsó-, közép-, és felsőtanodákat felállítani. Evégből, s a nyelv, 
művészet, tudomány, gazdaság, ipar és kereskedelem előmozdítására szolgáló más intézetek 
felállítása végett is, az egyes honpolgárok az állam törvényszabta felügyelete alatt társulatok-
ba, vagy egyletekbe összeállhatnak.” 

(Részletek az 1868-as nemzetiségi törvényből) 
 
„17. Minden iskola és minden tanító, tekintet nélkül az iskola jellegére és arra, hogy állami 
segélyt élvez-e vagy sem, a gyermekek lelkében a magyar hazához való feltétlen ragaszkodás 
szellemét és a magyar nemzethez való tartozás tudatát, valamint valláserkölcsös gondolkodást 
tartozik kifejleszteni és megerősíteni.  
20. Nem magyar tanítási nyelvű községi és hitfelekezeti elemi népiskoláknál alkalmazott taní-
tók alapfizetés- vagy korpótlék-kiegészítésben … csak a következő további feltételek teljesí-
tése mellett részesülhetnek: 1. Ha az illető iskolában a magyar nyelv, a számolás, a hazai 
földrajz és történelem, továbbá a polgári jogok és kötelességek tanítása községi iskolákban a 
vallás- és közoktatási miniszter által megállapított tanterv szerint és óraszámban, kizárólag az 
általa is engedélyezett tankönyvek és tanítási segédeszközök használatával … történik; 2. ha 
az illető iskolában kizárólag a vallás- és közoktatásügyi miniszter által is helybenhagyott 
hazafias tartalmú olvasókönyvek és tanszerek használtatnak.” 

(Részletek az 1907-es, ún. „lex Apponyiból”) 
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Megoldás 
 

Értékelési szempontok Optimális megoldás Pont 

A feladat megértése 

Feladatmegértés és lényegkiemelés. A vizsgázó 
megoldásában bemutatja a nemzetiségi törvény 
oktatási elemeit. A források elemzése alapján 
rámutat a nemzetiségi feszültség lehetséges 
okaira. A két forrásban megjelenő különbsége-
ket megérti, és ez alapján differenciálja a kor-
szakban uralkodó felfogásokat. Megérti a bo-
nyolult jogi szöveg mondatszerkezeteit. 

3 

1.2. Legyen képes különböző 
típusú források és saját 
ismeretei összevetésével és 
összegzésével egy témáról 
összefoglaló ismertetést írni! 
 

A vizsgázó a forrásokból kigyűjtheti a nemzeti-
ségpolitika oktatáspolitikai tartalmait, az ide vo-
natkozó rendelkezéseket (iskolaalapítás, tanszé-
kek, a lex Apponyi esetében a hazafias nevelés 
kötelessége stb.). Azonban az ő feladata felmér-
ni, hogy a jog mennyiben ment, mehetett át a 
társadalmi realitásba; hogy a jogi lehetőségnek 
mennyi esélye volt a megvalósulásra. A vizsgá-
zó feladata tehát nem csak a források össze-
hasonlítása, hanem a forráskritika is. 

2.1 Történelmi fogalmak 
azonosítása, helyes haszná-
lata. 

A vizsgázónak a forrás megértéséhez szüksége 
van a nemzetiségi léttel kapcsolatos diskurzus 
fogalmainak ismeretére. A legfontosabbak: au-
tonómia, egy és oszthatatlan politikai nemzet, 
asszimiláció. Emellett szelektálnia kell a fontos 
és kevésbé fontos passzusok között a szöveg-
ben. 

4.14. Legyen képes források 
alapján a történelmi esemé-
nyek okait, következményeit 
és a résztvevők szándékait 
összehasonlítani, a közöttük 
levő összefüggésekre rámu-
tatni! 

A vizsgázónak össze kell tudnia kapcsolnia a 
forrásokat a dualizmus korának politikai össze-
függéseivel. Így tudja kiemelni az 1868-as tör-
vényből az autonómia hiányát, az 1907-es tör-
vényből a magyar nyelv kötelező használatát. 
Fel tudja mérni az 1868-as törvény előnyeit, 
szabadelvűségét, de azt is, hogy mit kifogásol-
hattak benne az egyes nemzetiségek.  
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5.3 Tudja elemezni a társa-
dalmi viszonyokat külön-
böző szempontok alapján. 
 

A diáknak meg kell értenie a nemzetiségek igé-
nyét az autonómiára; azt, hogy a nyelvhasználat 
lehetősége nem minden. Ugyanakkor fel kell 
mérnie a kulturális intézmények alapításának 
szerepét a nemzettudat fejlődésében. 

9 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 
 

A szöveg szerkesztett és gondolatilag megfele-
lően tagolt, a kifejtés logikus. 
A szöveg gördülékeny, a mondatok világosak és 
egyértelműek, a nyelvhelyesség megfelelő. 
A tanuló megállapításai árnyalt elemzőkészség-
ről tanúskodnak. 

 
4 
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A kompetenciákhoz kapcsolódó lehetséges tartalmak (optimális megoldásnál) 
 
Az 1868-as nemzetiségi törvény (európai viszonylatban) a nemzetiségeknek széles körű jo-
gokat biztosít. Az oktatásban liberális szemlélet valósult meg a nyelvhasználat, iskolaalapítás 
és a fenntartói jogok terén.  Az alapfokú iskolai oktatás anyanyelven folyhat, a törvény 
meg sem említi a magyar nyelv oktatását. Az egyetemeken tanszékeket állítanak a nem-
zetiségi nyelvek számára. Vannak azonban az oktatásra vonatkozóan kétértelmű részek: az 
állam számára a „lehetőségig” kötelesség gondoskodni az alsó- és középfokú anyanyelvi ok-
tatásról; a társulások, iskolaalapítások kisebbségi joga sem garancia megvalósulásukra. A 
nemzetiségek rosszallását főképpen ez váltotta ki. Bár voltak, akik eleve elégedetlenek voltak 
a törvénnyel, később már betartásáért harcoltak, noha megsértése esetén sem tartalmazott 
jogorvoslati lehetőséget. Alapjában a törvényben az „egységes politikai nemzet” elvét hasz-
nálták; a törvény – noha erről hosszú viták folytak – nem adott autonómiát sem területi, sem 
más alapon. 
A második idézet tükrözi, hogy a századfordulón már kevésbé szabadelvű („keményebb”) 
a nemzetiségpolitika. A „lex Apponyi”-ban már nemcsak a magyar nyelv kötelező oktatá-
sa szerepel, de a hazafias szellemben való nevelés is. A törvény idézett részlete arról tanúsko-
dik, hogy a tanítók csak akkor kaphatnak fizetésemelést, ha „hazafias tartalmú tankönyveket 
és tanszereket” használnak. A törvényben asszimilációs törekvések fedezhetőek fel, már gyer-
mekkortól kezdve követelménnyé válik az egy, magyar politikai nemzethez tartozás tuda-
tának kialakulása. 
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8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 

Követelmények 

Középszint  
Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú 
hadviselés jellemzői. 
A Párizs környéki békék területi, etnikai és 
gazdasági vonatkozásainak elemzése. 

Emelt szint 
A hátország szerepe a háborúban. 
Nagyhatalmi érdekek és ellentétek a béketár-
gyalásokon. 

Tartalmi elemek  

Középszint  
A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború stb.) elemzése írásos 
és képi források, valamint térképvázlatok, ábrák alapján: 

– a szembenálló felek gazdasági fejlettsége, erőviszonyai, háborús tervei, 
– villámháborúból állóháború, 
– a háború hatása a gazdaságra és a hátország lakóira. 

Térképvázlatok, diagramok és szöveges források alapján a területi változások nyomon kö-
vetése, s ezek összevetése az etnikai viszonyokkal: 

– a békekötés területi vonatkozásai, 
– a győztesek kinyilatkoztatott céljai (nemzeti önrendelkezés) és a valóság. Kisebb-

ségvédelmi rendelkezések. 
 
Emelt szint 

A hátország szerepe a háborúban: 
– a hátország közvéleményének viszonya a propagandához a háború és a békekötések 

idején.  
Térképvázlatok, diagramok és szöveges források alapján a hatalmi érdekek feltárása, 
összevetése a békekötések dokumentumainak tartalmával:  

– a francia, angol, amerikai és olasz érdekek és érvényesülésük a békekötésekben, 
– a kisállamok és a vesztesek érdekérvényesítési lehetőségei a békekonferencián. 

 
 
8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 

Követelmények 

Középszint  
A modern életforma néhány 
jellegzetessége (pl. mozi, autó). 
A nők szerepének változása. 

Emelt szint 
A világgazdaság átrendeződése a háború után. 
A gyarmati világ szétesésének kezdetei (pl. India, 
Közel-Kelet). 
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Tartalmi elemek 

Középszint  
Szövegek, képek, filmek és ábrák segítségével elemezni a technikai fejlődés társadalom-, 
életmód-átalakító tevékenységét: 

– a modern világ mindennapjai, 
– a társadalmi szerkezetátalakulása a fejlett világban. 

Szövegek, képek, statisztikák és képek segítségével feldolgozni a női egyenjogúságért ví-
vott küzdelem állomásait és jellegzetességeit. A folyamat összevetése a kor politikai és 
eszmeáramlataival:  

– életmódváltás, új és régi női szerepek, 
– a női egyenjogúságért vívott küzdelem áttekintése. A küzdelem formái és sajátos-

ságai. 
 
Emelt szint 

Szövegek, képek, filmek és ábrák segítségével a háború utáni gazdasági és társadalmi fo-
lyamatok (béketermelésre való áttérés, állami szerepvállalás, egyenlőtlen fejlődés stb.) 
elemzése:  

– az állami szerepvállalás a világháború utáni világgazdaság talpra állításában, 
– a társadalom átrétegződése a háború után. 

Szövegek, képek, statisztikák és tematikus térképek segítségével a gyarmati országok gaz-
dasági fellendülésének s a kialakuló ellentmondásos mozgalmainak áttekintése:  

– a gyarmati világ gazdasági megerősödése – Európa hanyatlása, 
– nemzeti felszabadító mozgalmak a Közel-Keleten, 
– békés és erőszakos tendenciák Indiában. 

 
 
8.3 Tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz fasizmus (csak emelt szinten) 

Követelmények 

Középszint 
– 

Emelt szint  
Az olasz fasizmus jellemzői. 
Tekintélyuralmi rendszerek bemutatása Közép-Európában és a Balkánon. 

Tartalmi elemek 

Írásos források, plakátok, fotók és filmek feldolgozása alapján a fasizmus elemzése külön-
böző szempontok alapján: 

– az olasz fasizmus gazdaságpolitikája, államszervezete és külpolitikája, 
– a fasiszta párt és a propaganda. 

Írásos források és tematikus térképek alapján a közép-európai és a balkáni fejlődés sajátos-
ságainak feldolgozása, az eltérő és a közös jegyek elemzése: 

– gazdasági és társadalmi viszonyok a térségben, 
– a parlamentek és a pártok szerepe a térségben, 
– a nemzeti, nemzetiségi kérdés rendezetlenségének szerepe a térség országainak bel-

politikájában. 
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8.4 Az USA és az 1929–33-as gazdasági válság 

Követelmények 

Középszint  
A világválság jelenségei, gazda-
sági és társadalmi következményei. 

Emelt szint 
Az USA gazdasági fellendülése és nemzetközi szerepe. 
A válság kezelésének módjai egy adott országban (pl. 
USA, Nagy-Britannia). 

Tartalmi elemek 

Középszint  
Írásos források, diagramok, statisztikák és fotók feldolgozásával a világgazdasági válság 
kialakulása okainak feltárása: 

– az állami beavatkozás kérdése, 
– a világgazdaság beszűkülése. 

Írásos források és ábrák alapján a válság legfőbb gazdasági (visszaesés, gazdasági moder-
nizáció stb.) és társadalmi (munkanélküliség, nyomor, szélsőségek felerősödése stb.) kö-
vetkezményeinek elemzése: 

– hitelválság, ipari válság és mezőgazdasági válság, 
– munkanélküliség, nyomor, a szélsőségek megerősödése a világban. 

 
Emelt szint 

Írásos források, tematikus térképek, grafikonok, kronológiai táblázatok alapján az USA 
gazdasági és politikai szerepének elemzése: 

– az USA szerepe a korszak világgazdaságában, 
– az izolacionalizmus. 

Írásos források és ábrák alapján a válság legfőbb gazdasági (visszaesés, gazdasági moder-
nizáció stb.) és társadalmi (munkanélküliség, nyomor, szélsőségek felerősödése stb.) kö-
vetkezményeinek vizsgálata, az okok és következmények elemzése, az egyes országok 
egyedi és általános jegyeinek feltárása: 

– válság és válságkezelés vonásai az USA-ban, 
– a brit válságkezelés. 

 
 
8.5 A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa 

Követelmények 

Középszint  
A náci Németország legfőbb jellemzői. 
A náci ideológia és propaganda. 

Emelt szint 
A totális állam kiépítése Németországban. 

Tartalmi elemek 

Középszint  
Dokumentumok alapján a nácizmus alapvető sajátosságainak (totális állam, antiszemitiz-
mus, gazdaságpolitika) elemzése.  
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Írásos források feldolgozásával a náci ideológia elemzése, az ellenmondások, a módszerek, 
a szándékok feltárása: 

– a náci fajelmélet, 
– a demagógia kimutatása a náci ideológiában. 

Írásos források, fotók, filmek elemzése révén a náci propaganda módszereinek, céljainak 
feltárása, elemzése és értékelése: 

– a tömeg kezelése, 
– a modern média eszközei a nácizmus szolgálatában, 
– az erőszak szerepe a náci propaganda sikerében. 

Emelt szint 
Írásos források, statisztikák, diagramok és képek feldolgozása révén a náci gazdaságpoli-
tika jellemzőinek elemzése, összehasonlítása a korszak más gazdaságpolitikai irányzatai-
val:  

– az állami beavatkozás sikerei a gazdaságpolitikában, a szociálpolitikában és a foglal-
koztatásban. 

 
 
8.6 A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920–30-as években 

Követelmények 

Középszint  
A bolsevik hatalomátvétel körülményei. 
A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői. 

Emelt szint 
A bolsevizmus ideológiája. 
A bolsevik propaganda főbb jellemzői. 
A sztálini gazdaságpolitika. 

Tartalmi elemek 

Középszint  
Írásos források, ábrák és fotók elemzésével a bolsevik hatalomátvétel okainak feltárása, az 
ellentétes felfogások szembesítése: 

– az orosz társadalom és gazdaság sajátosságai, 
– a háború kiélezte ellentétek, 
– a bolsevik hatalomátvétel. 

Írásos források és képek (fotók, filmek) feldolgozásával a sztálini diktatúra működésének 
elemzése: 

– a sztálini gazdaságpolitika hatása a mezőgazdaságra és az iparra, 
– a félelem állama: koncepciós perek, kitelepítések és munkatáborok. 

 
Emelt szint 

Írásos források, ábrák és fotók elemzésével a bolsevik ideológia jellemzőinek feltárása, 
különböző szempontok szerinti összevetése a korábbi és a kortárs irányzatokkal: 

– a bolsevik elmélet a háború előtt, 
– a hatalom megragadásának következményei a bolsevizmusra, 
– a bolsevizmus hatása a nemzetközi munkásmozgalomra. 

Írásos források és képek (fotók, filmek) feldolgozásával a bolsevik propaganda módszerei-
nek és céljainak elemzése, összevetése a korszak más propagandagépezeteivel: 

– a megfélemlítés eszközei, 
– a média korlátlan uralma – a társadalom fanatizálása, 
– a nevelés szerepe. 
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Írásos források, statisztikák, diagramok és képek feldolgozása révén a bolsevik gazdaság-
politika jellemzőinek elemzése, összehasonlítása a korszak más gazdaságpolitikai irány-
zataival: 

– ideológiai alapok, 
– a cél (a hadsereg fejlesztésének) hatásai, 
– az elért eredmények relatív és valós tartalma. 

 
 
8.7 A második világháború előzményei, jelentős fordulatai 

Követelmények 

Középszint  
A világháború előzményei, katonai és 
politikai fordulópontjai. 
A holocaust. 

Emelt szint 
A szövetséges hatalmak együttműködésének 
elemzése. 
Háborúellenes katonai és polgári erőfeszítések. 

Tartalmi elemek 

Középszint  
A világháború előzményei. 
Írásos források, képek (fotók és filmek), tematikus térképek, kronológiák feldolgozása ré-
vén a háború főbb eseményei jelentőségének elemzése:  

– A háború vázlatos áttekintése a főbb események kiemelésével. 
Írásos források, képek (fotók és filmek) és tematikus térképek feldolgozása alapján a hábo-
rú főbb jellemzőinek vizsgálata:  

– a háború jellegének elemzése, 
– a háború gazdasági és haditechnikai vonatkozásainak vázlatos áttekintése. 

A holocaust. 
 

 
Emelt szint 

A szövetséges hatalmak együttműködésének elemzése. 
Háborúellenes katonai és polgári erőfeszítések. 

 
 
8.8 A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői 

Követelmények 

Középszint  
Az ENSZ létrejötte, működése. 
Nemzetközi konfliktusok a hidegháború 
idején. 

Emelt szint 
Nyugat-Európa újjáépítése és a közös európai 
intézményrendszerek kialakulásának kezdetei. 
A gyarmati rendszer felbomlása – a „harmadik 
világ” kialakulása. 
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Tartalmi elemek 

Középszint 
Írásos források, tematikus térképek, kronológiák és ábrák feldolgozása révén az ENSZ 
kialakulásának, működésének és szerepének megismerése:  

– az ENSZ kialakulása, politikai szerepe a világpolitikában, 
– az ENSZ felépítése és működési mechanizmusa. 

Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején.  
 
Emelt szint 

Írásos források, képek (fotók, filmek) feldolgozásával Nyugat-Európa újjáépítésének és a 
közös európai intézményrendszer kialakulásának bemutatása: 

– Marschall-segély és következményei, 
– az EU kialakulásának történelmi háttere. 

Írásos források, tematikus térképek, kronológiák és ábrák feldolgozása révén a gyarmati 
rendszer felbomlása okainak és a harmadik világ jellegzetességeinek bemutatása: 

– a világháború hatása a gyarmatok és a gyarmattartók gazdasági és politikai kapcso-
latára, 

– a Szovjetunió szerepe a függetlenségi mozgalmakban, 
– békés és fegyveres függetlenségi mozgalmak, 
– új államok a Kelet és a Nyugat között. 

 
 
8.9 A szocialista rendszerek bukása 

Követelmények 

Középszint  
A szovjet blokk kialakulása és jellemzői. 
Rendszerváltozás Kelet-Közép-Európában. 

Emelt szint 
A német kérdés. 

Tartalmi elemek 

Középszint  
Írásos és képi (fotó, film, karikatúra, plakát) források, statisztikák és ábrák feldolgozása 
révén a szovjet blokk jellemzőinek elemzése: 

– a szovjet gazdasági modell kelet-közép-európai kényszerű átvételei, 
– különbségek térben és időben a szocialista táboron belül. 

Írásos és képi (fotó, film, karikatúra, plakát) források, statisztikák és ábrák feldolgozásával 
a szocialista rendszer összeomlásának nyomon követése, a szerteágazó okok elemzése: 

– a rendszerváltás békés és erőszakos formái – gazdasági, társadalmi és politikai össze-
tevők. 
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B) Mintafeladatok 
 
Középszint – egyszerű, rövid választ igénylő feladat 
 
1. FELADAT  

Az ábrán Keynes angol közgazdásznak a világgazdasági válság visszaszorítására ajánlott 
elgondolásának sematikus rajzát látja. A vázlat segítségével állapítsa meg a felsorolt megálla-
pításokról, hogy igazak vagy hamisak!  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a piac bő

 
 

 
 

1. Keynes a 
 
2. Keynes e

piacot, így
3. Az állami

nem alkal
4. A infrastr

jelentenek
5. Az új m

javulnak a

 

Megoldás 
 
1. Igaz   2. H

 

Keynes elmélete
túltermelési 
válság 

vülése új munkahelyek

állami megrendelések az 
infrastruktúrában 

fellendülés 

Megállapítások Igaz Hamis
válságot állami megrendelésekkel kívánja leküzdeni.   

lgondolása szerint az új munkahelyek teremtése szűkíti a belső 
 hozzájárul a belső piac visszafogásához. 

  

 megrendelések tovább terhelik az amúgy is telített piacot, s így 
masak a válság leküzdésére. 

  

ukturális beruházások nem terhelik a piacot, így megrendeléseket 
, s végső soron gazdasági fellendüléshez vezetnek. 

  

unkahelyek révén bővül a piac, így más ágazatok számára is 
z értékesítési lehetőségek. 

  

 
Összesen 5 pont  

 

amis   3. Hamis   4. Igaz   5. Igaz 
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Emelt szint – szöveges, problémamegoldó feladat 
 
1. FELADAT 

A forrás alapján értékelje a szovjet-német barátsági szerződés és a Szovjetunió megtámadása 
közötti időszak szovjet külpolitikáját! 
 
Nemeszisz – az angol Oxford-szótár szerint –: „A megtorlás istennője, megnyirbálja a 
mértéktelen szerencsét, lelohasztja a belőle fakadó elbizakodottságot, …és büntetést szab ki a 
legsúlyosabb bűnökért.” Mutassuk most meg minden köntörfalazás nélkül, milyen hibát kö-
vetett el és milyen hiú reményekben ringatta magát a hidegen számító szovjet kormány és a 
hatalmas kommunista gépezet, s milyen elképesztően rosszul ismerték a helyzetet, amelybe 
önmagukat sodorták. Tökéletes közönyt tanúsítottak a nyugati hatalmak sorsa iránt, pedig így 
éppen az a bizonyos „második front” omlott össze, amelynek megnyitását csakhamar oly 
nagy hangon követelték. Szemlátomást sejtelmük sem volt róla, hogy Hitler már több mint fél 
éve elhatározta, hogy elpusztítja őket. Ha hírszerző szolgálatuk tájékoztatta őket a német csa-
patok napról napra növekvő mértékű keleti felvonulásáról, akkor sok szükséges intézkedést 
elmulasztottak a kellő felkészülésre. Hagyták, hogy Németország lerohanja a Balkánt. Gyű-
lölték és megvetették a nyugati demokráciákat; de Törökország, Románia, Bulgária és Jugo-
szlávia is nagyon fontos lett volna a Szovjetunió biztonságának szempontjából, és a szovjet 
kormány januárban egyesíthette volna őket, hogy Nagy-Britannia tevékeny segítségével 
balkáni frontot hozzon létre Hitler ellen.  

(Winston Churchill: A második világháború I. Európa Kiadó, Bp. 1992. 513. o.) 
 

 142



8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

Megoldás 
 
Értékelési szempontok Optimális megoldás Pont 

A feladat megértése 
Feladatmegértés és lényegkiemelés. A vizsgázó 
válaszában elsősorban a szovjet diplomáciát s a 
forrás szerzőjének álláspontját elemzi. 

1 

1.1 Történelmi forrásokból 
(tárgyi, írásos stb.) 
információk gyűjtése,  
 

A vizsgázó a forrás alapján feltüntetheti: a szov-
jetek közönyösen viselkedtek, amikor Hitler 
megtámadta Nyugat-Európát; később követelték 
a második front megnyitását; a szerző szerint 
rosszul ismerték fel a helyzetet; nem reagáltak a 
németek keleti felvonulására, vagy nem jelen-
tette ezt nekik a hírszerzés; hagyták a Balkán le-
rohanását; ezzel elszalasztották a helyi és a brit 
erőkre való támaszkodást; saját ismeretei alapján 
ezt kiegészítheti a Molotov–Ribbentrop paktum-
mal; a finn és a balti kérdéssel; a sztálini hírszer-
zés eredményeivel, Sztálin makacs ellenállásá-
val; az angolok minimális balkáni szerepvállalá-
sával Görögországban stb. 

…következtetések megfo-
galmazása 
1.6 Tények és feltételezések 
megkülönböztetése. 
1.11 Érvekkel alátámasztott 
vélemény kialakítása az 
ellentmondásosan értékelhe-
tő eseményekről és szemé-
lyekről. 
3.6 Konkrét történelmi ese-
mények térben és időben 
való elhelyezése. 
1.1 Legyen képes a forrás 
szerzőjének szándékára, 
álláspontjára utaló  megálla-
pításokat tenni és azokat a 
forrás és saját ismeretei 
alapján indokolni. 

A diák felismeri, hogy a leírtak Churchill és az 
angolok álláspontját tükrözik: igazak megálla-
pításai a felkészülésről, de indokai már a szovjet 
érdekek félreértéséből fakadnak. Fel tudja tárni 
az ellentmondásokat, meg tudja különböztetni a 
tényektől Churchill következtetéseit. Pl. valóban 
nem készültek fel, de a Szovjetunió el akarta ke-
rülni a háborút Németországgal, amíg a nyuga-
tiak be nem léptek; a Szovjetunió minél később-
re akarta halasztani a háborút, hogy felkészüljön. 
A diák el tudja helyezni az eseményeket térben, 
megállapításai tükrözik ezt. 
A diák felismeri Churchill szándékait, céljait: 
(pl. az angol politika helyessége, a demokratikus 
rendszerek felsőbbsége, a bolsevista rendszer 
korlátai). 
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2.1 Történelmi fogalmak 
azonosítása, helyes hasz-
nálata 

A vizsgázó a II. világháborúra jellemző fogalma-
kat helyesen használja saját szövegben. 

5 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A szerkezet a logikus kifejtést szolgálja. A szö-
veg gördülékeny, a mondatok világosak és 
egyértelműek. 

1 
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2. FELADAT  

Churchill híres fultoni beszédéből idézünk részleteket. Mutassa be, hogyan értelmezi a 
nemzetközi helyzetet Churchill, s milyen válaszokat ad az általa felvetett kihívásra! 
 
„Árnyék borult arra a színpadra, amelyet legutóbb a szövetségesek győzelme világított meg. 
Senki sem tudja, mit szándékozik tenni Szovjet-Oroszország és nemzetközi kommunista 
szervezete a közvetlen jövőben, sem azt, hol vannak a korlátai, ha vannak egyáltalán korlátai 
expanziós és követőket toborzó irányzatainak. Nagy csodálattal és tisztelettel adózom a bátor 
orosz népnek és háborús bajtársamnak, Sztálin generalisszimusznak. Rokonszenv és jó 
szándék van Angliában – és nem kételkedem benne, hogy itt is – Oroszország népei iránt, 
valamint megvan az az elhatározás, hogy minden nehézség és visszautasítás ellenére megma-
radunk a tartós barátság megteremtése mellett. Megértjük, hogy Oroszországnak szüksége van 
a biztonságra nyugati határait illetően a német agresszió minden megismétlődésével szemben. 
Szívesen látjuk Oroszországot az őt megillető helyen a világ vezető nemzetei között. Min-
denekfelett szívesen látjuk az állandó, gyakori és egyre bővülő kapcsolatot az orosz nép és az 
Atlanti-óceán két partján élő népek között. Ennek ellenére kötelességem önök elé tárni 
bizonyos tényeket Európa jelenlegi helyzetéről. 
A Balti-tenger partján fekvő Stettintől az Adriai-tengerparti Triesztig vasfüggöny ereszkedik 
le Európára. E vonal mögött vannak Közép- és Kelet-Európa régi államainak összes fővárosai 
– Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest, Szófia. Mindezek a híres városok 
és országuk lakosai a szovjet szférában találhatók, és valamilyen formában alá vannak vetve 
nemcsak a szovjet befolyásnak, hanem Moszkva egyre nagyobb mérvű ellenőrzésének is. 
Egyedül a halhatatlan Athén dönthet szabadon jövőjéről egy angol, amerikai és francia 
megfigyelés alatt tartott választáson. … 
…Az orosz határoktól távol sok országban és világszerte mindenütt kommunista ötödik 
hadoszlopok vannak, és teljes egységben és feltétlen engedelmességgel működnek azoknak az 
utasításoknak értelmében, amelyeket a kommunista központtól kapnak. … 
… Nem hiszem, hogy Oroszország háborút kíván. Ők a háború gyümölcseit, valamint 
hatalmuk és tanításaik határtalan kiterjesztését kívánják… Abból, amit a háború alatt orosz 
barátainknál és szövetségeseinknél láttam, arra a meggyőződésre jutottam, hogy ők mindennél 
jobban csodálják az erőt, és mindennél kevésbé tisztelik a katonai gyengeséget. Ezért nem 
helytálló a hatalom egyensúlyának régi elmélete. Nem engedhetjük meg magunknak – ha van 
módunk változtatni rajta –, hogy szűk térben mozogjunk, mert ez kísértést teremt az erő 
kipróbálására.” 

(Churchill fultoni beszédéből, 1946. március 5.) 
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Megoldás 
 

Értékelési szempontok Optimális megoldás Pont 

A feladat megértése 

Feladatmegértés és lényegkiemelés. A vizs-
gázó válaszában elsősorban a szovjet diplo-
máciát s a forrás szerzőjének álláspontját 
elemzi. 

1 

1.1 Történelmi forrásokból (tár-
gyi, írásos stb.) információk 
gyűjtése, következtetések meg-
fogalmazása. 
 

Churchill felhívja a figyelmet a szovjet elő-
retörésre, s azt kiszámíthatatlannak tartja. 
Felvázolja a szovjetek közép- és kelet-euró-
pai térnyerését.  
Hangsúlyozza, a Nyugat barátságot akar, 
nem vitatják a szovjetek nagyhatalmi hely-
zetét, szerepét Közép- és Kelet-Európában. 
Churchill ugyanakkor rámutat, hogy e tér-
ségben nem befolyásra tettek szert, hanem 
közvetlen ellenőrzésre.  
Ezt, s a további szovjet terjeszkedést, amely-
ben ötödik hadoszlopként felhasználják a 
nemzetközi kommunista mozgalmat, elutasít-
ja. 

1.1 Legyen képes a forrás szerző-
jének szándékára, álláspontjára 
utaló  megállapításokat tenni és 
azokat a forrás és saját ismeretei 
alapján indokolni. 
1.6 Tények és feltételezések 
megkülönböztetése. 
1.11 Érvekkel alátámasztott véle-
mény kialakítása az ellentmon-
dásosan értékelhető események-
ről és személyekről. 
3.6 Konkrét történelmi esemé-
nyek térben és időben való el-
helyezése. 

A politikus úgy értelmezi, a szovjetek nem 
akarnak háborút, de lehetőségeiket maximá-
lisan ki akarják használni.  
A szovjetekkel szemben az egyetlen út az 
erő felmutatása, amely elrettenti a szovjete-
ket a további előretöréstől és az erő esetle-
ges alkalmazásától.  
Churchill beszéde jelzi, hogy a negyvenes 
évek második felére (1947) a volt szövetsé-
gesek útjai elváltak, s megkezdődik a hideg-
háború. 
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2.1 Történelmi fogalmak azono-
sítása, helyes használata. 

A vizsgázó a II. világháborúra jellemző fo-
galmakat helyesen használja saját szöveg-
ben. 

5 

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 
A szerkezet a logikus kifejtést szolgálja. A 
szöveg gördülékeny, a mondatok világosak 
és egyértelműek. 

1 
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9. Magyarország az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 
 
 
9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús 
összeomlásig 

9.1 Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és következményei 

Követelmények 

Középszint  
Az Osztrák-Magyar Monarchia fel-
bomlása. 
Trianon gazdasági, társadalmi és et-
nikai hatásai. 

Emelt szint 
A Károlyi-kormány bel- és külpolitikai mozgástere és 
intézkedései. 
A tanácskormány uralomra kerülése, politikája, bukásá-
nak okai. 
Trianon társadalmi, bel- és külpolitikai következményei.

Tartalmi elemek 

Középszint 
Írásos dokumentumok és térképek alapján a trianoni béke elemzése területi, jogi és 
politikai szempontból: 

– a trianoni béke területi vonatkozásai, 
– Magyarország politikai és katonai helyzete a békében. 

Írásos források, statisztikák és tematikus térképek feldolgozásával a trianoni béke etnikai 
és gazdasági következményeinek elemzése: 

– az államhatárok és az etnikai viszonyok összevetése, 
– a közvetlen gazdasági hatások elemzése (pl. nyersanyag és feldolgozóipar elvágása), 
– a térség egészét érintő távlati hatások elemzése (autarkiás gazdaságok, lassúbb gaz-

dasági fejlődés stb.). 
 
Emelt szint 

Írásos források, képek, filmrészletek alapján az őszirózsás forradalom és a Károlyi-kor-
mány bel- és külpolitikai helyzetének elemzése: 

– a gazdasági helyzet és kezelése, 
– az antanttal és az utódállamokkal folytatott politika, 
– a társadalmi feszültségek kezelése. 

Írásos források, képek és filmek alapján a tanácskormány politikája főbb kérdéseinek elem-
zése és megvitatása: 

– a hatalomátvétel és értelmezése, 
– a tanácskormány programja a föld- és a nemzetiségi kérdésről, 
– a tanácskormány és a világforradalom. 

Írásos források, statisztikák, tematikus térképek alapján a trianoni béke torzító hatásainak 
vizsgálata a magyar társadalomfejlődésre és politikai berendezkedésre:  

– a társadalom modernizációjának lelassulása, 
– repatriáltak tömegeinek beillesztése a társadalomba, 
– a bal és a jobboldali szélsőségek felerősödése – hatása a politikai intézményrend-

szerre, 
– az antiszemitizmus felerősödése. 
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9.2 A Horthy-rendszer jellege és jellemzői 

Követelmények 

Középszint  
Az ellenforradalmi rendszer 
konszolidációjának legfon-
tosabb lépései. 

Emelt szint 
Politikai életpályák bemutatása és elemzése (pl. Bethlen 
István, Teleki Pál). 
Gazdasági válság és radikalizálódás a belpolitikában (Gömbös 
és kísérlete). 

Tartalmi elemek 

Középszint  
Írásos források, statisztikák és tematikus térképek alapján a konszolidáció folyamatának 
elemzése: 

– gazdasági konszolidáció, 
– politikai konszolidáció. 

 
Emelt szint 

Írásos források alapján életutak, politikusok szereplésének vizsgálata eltérő politikai hely-
zetekben: 

– a konzervatív politikus életpályája (pl. Teleki Pál vagy Bethlen István), 
– a változás nyomon követése egy életpályán keresztül (pl. Bajcsy-Zsilinszky Endre). 

Írásos források és statisztikák alapján a gazdasági válság politikai hatásainak elemzése: 
– a szélsőségek felerősödése, 
– Gömbös Gyula programja és politikája. 

 
 
9.3 Művelődési viszonyok és az életmód 

Követelmények 

Középszint  
Társadalmi rétegződés 
és életmód a húszas-har-
mincas években. 

Emelt szint 
A klebelsbergi kultúrpolitika kibontakozása és főbb jellemzői (pl. 
kultúrfölény, valláserkölcsi nevelés). 
A tudomány és a művészet főbb képviselői a két világháború 
közötti Magyarországon (pl. Szent-Györgyi Albert, Bartók Béla). 

Tartalmi elemek 

Középszint 
Írásos források, képek, filmrészletek és karikatúrák alapján a társadalmi és életmódbeli 
változások elemzése: 

– az új és a régi társadalom együttélése, 
– a modern világ életvitelének (autó, mozi stb.) megjelenése. 
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Emelt szint 

Írásos források, képek alapján a klebelsbergi kultúrpolitika összetevőinek vizsgálata: 
– az iskolareform és elfogadtatása a politikával, 
– a kultúrfölény gondolatköre. 

Írásos források, képek, filmek alapján a magyar tudomány és művészet társadalmi és 
politikai szerepének elemzése: 

– kiemelkedő tudós pályájának elemzése (pl. Szekfű Gyula, Szentgyörgyi Albert), 
– Kiemelkedő művész pályájának elemzése (pl. Bartók Béla, Kodály Zoltán). 

9.4 A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái 

Követelmények 

Középszint  
A magyar külpolitika céljai és 
kapcsolatai a két világháború 
között. 

Emelt szint 
Magyarország a náci birodalom árnyékában (pl. gazdasági 
és politikai kényszerek, kitörési kísérletek). 
A területi revízió lépései. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
Írásos források, tematikus térképek és statisztikák alapján a magyar külpolitika elemzése 
gazdasági, ideológiai és politikai szempontból: 

– a magyar külpolitika és a revízió, 
– a külpolitika gazdasági vonatkozásai, 
– a magyar külpolitika ideológiai vetülete. 

Emelt szint 
Írásos források, képek és filmrészletek alapján a magyar külpolitika és mozgásterének 
vizsgálata: 

– célok és lehetőségek változása a harmincas években, 
– a békés revízió és hatalmi háttere. 

Írásos források alapján a revíziós politika, valamint gazdasági, politikai és ideológia hatá-
sainak elemzése: 

– a békés revízió területi, népességi és gazdasági vonatkozásai, 
– a visszacsatolt területek kezelése. 

 
 
9.5 Magyarország részvétele a világháborúban 

Követelmények 

Középszint  
Magyarország háborúba lépése 
és részvétele a Szovjetunió 
elleni harcokban 

Emelt szint 
Kállay Miklós miniszterelnöksége. 
Háborúellenes törekvések (pl. Magyar Történelmi Emlék-
bizottság, szárszói találkozó). 
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Tartalmi elemek 

Középszint  
Írásos források, térképek, képek és filmrészletek alapján a világháborús magyar katonai 
részvétel elemzése: 

– a háborúba való belépés körülményei, 
– a magyar hadsereg állapota, 
– a Szovjetunió elleni háború és katonai következményei. 

 
Emelt szint 

Írásos források alapján a magyar elit kiútkereséseinek elemzése: 
– a Kállay-kormány „hintapolitikája”, 
– Magyarország diplomáciai és katonai lehetőségei. 

Írásos források alapján a háborúellenes törekvések elemzése: 
– a polgári ellenzék törekvései, 
– a Kommunista Párt politikája. 

 
 
9.6 A német megszállás és a holocaust Magyarországon 

Követelmények 

Középszint 
Magyarország német megszállása és a nyilas ha-
talomátvétel. 
A holocaust Magyarországon (pl. zsidótörvények, 
gettósítás, deportálás). 

Emelt szint 
Antiszemitizmus és zsidó kérdés 
Magyarországon. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
Írásos források, statisztikák és tematikus térképek alapján Magyarország háborús katasztró-
fába sodródásának elemzése: 

– a német megszállás, 
– a térség katonapolitikai helyzete. 

Írásos források, képek és filmrészletek alapján a magyar zsidóságot ért tragédia összetevői-
nek elemzése: 

– gettókba kényszerítés, 
– deportálás, 
– a budapesti zsidóság sorsa, 
– cigányholocaust. 

 
Emelt szint 

Írásos források és képek alapján a magyarországi zsidóság történetének áttekintése a XX. 
század első felében: 

– az antiszemitizmus alakulása, 
– a zsidótörvények, 
– ellenállás és mentés a holocaust idején. 
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B) Mintafeladatok 
 
Középszint – egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 
 
1. FELADAT  

Válaszoljon az alábbi egyszerű statisztikai táblázatokra, diagramokra, grafikonokra vonatkozó 
kérdésekre! 

 
 
A diploma megszerzésének esélye egy földnélküli napszámos gyermekének esélyeihez 
viszonyítva (a földnélküli napszámos gyermeke = 1), 1930. 
 

  1. Az érettségizettek aránya miként alakult a felnőtt népesség körében 1920 és 
1938 között? 1 pont  

 
 
 

  2. Milyen ütemben csökkent az analfabéták aránya a 6 évesnél idősebb 
népességen belül 1910 és 1930 között? 1 pont  

 
  3. Javult vagy romlott az oktatási rendszer eredményessége az első világháború 

után Magyarországon? Indokolja meg a véleményét? 1 pont  
 

  4. Milyen problémára hívja fel a figyelmet az alsó grafikon? Miért volt káros 
az egész ország fejlődése szempontjából ez a helyzet? 2 pont  

 

 Összesen 5 pont  
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Megoldás 
 

1. Több mint kétszeresére nő az érettségizettek aránya ez idő alatt. 
2. Jelentős mértékben csökken, a korábbi arány ötödére esett vissza. 
3. Javult. Az adatok azt bizonyítják, hogy jelentős eredményeket ért el az analfabétizmus 

visszaszorítása és a középiskolai oktatásában részesülők számának növelése 
szempontjából is. 

4. A kedvezőtlen társadalmi helyzet nagyon sok tehetséges fiatalt megakadályozhatott 
abban, hogy továbbtanulhasson, felsőfokú végzettséghez jusson. Ezek a fiatalok a 
képességeikhez képest alacsonyabb szintű munkát végeztek, rosszabb életkörülmények 
között éltek, mint amire tanulás esetén módjuk nyílt volna. 

 
2. FELADAT 

Válaszoljon a térképre vonatkozó alábbi kérdésekre! 
 

 
 

  1. Melyik háborút lezáró béke következtében és mikor került át a történelmi 
Magyarország területének kétharmada a szomszédos országokhoz? 1 pont  

     ……………………………………………………………………………………………. 
 
2. Sorolja föl a térképen jelölt országok akkori nevét! 2 pont  
 
  1. ………………………………………………. 
  2. ………………………………………………. 
  3. ………………………………………………. 
  4. ………………………………………………. 
 

  3. A magyarságra nézve milyen következménnyel jártak a határváltozások? 
    Válassza ki és karikázza be a helyes választ az alábbiak közül! 2 pont  
Az elcsatolt területeken élt a magyarság 

a) egyötöde, kb. 1,5 millió fő. 
b) egynegyede, kb. 2,2 millió fő. 
c) egyharmada, kb. 3,3 millió fő. 
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d) fele, kb. 4,1 millió fő. Összesen 5 pont  
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Megoldás 
 

1. Az első világháborút lezáró béke következtében 1920-ban. 
2. 1. Csehszlovákia; 2. Románia; 3. Szerb–Horvát–Szlovén Királyság; 4. Ausztria. 
3. c) Egyharmada, kb. 3,3 millió fő. 

 
 
Középszint – szöveges, problémamegoldó feladat  
 
3. FELADAT 

A Magyarország területi növekedését 1938–1941 között bemutató térképvázlat és az idézet 
alapján mutassa be a magyar revízió teljesülését és ennek következményét: az ország 
háborúba sodródását 1938 ősze és 1941 tavasza között! 
 

 
 
„Bizonyos vagyok benne, hogy nagyon sok szerencsétlen magyar van, aki azt szeretné, ha 
Nagy-Britannia védené meg attól, hogy Németország 'elnyelje' őket, s akik azt remélik, hogy 
ez megvalósítható Nagy-Britannia közbelépésével: De minden korábbi tapasztalatunk és 
jelenlegi összes bizonyítékaink azt mutatják, hogy Magyarország nem tud Németországtól 
függetlenné válni (…).” 

(Az angol külügyminiszter belső feljegyzése.) 
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Megoldás 
 

Értékelési szempontok Optimális megoldás Pont

A feladat megértése 

A feladat megértése és lényegkiemelés. A vizs-
gázó válaszában elsősorban a revízió teljesülését 
és országunknak Németország mellé és a hábo-
rúba sodródását elemzi. 

1 

1.1. Történelmi forrásokból 
információk gyűjtése, követ-
keztetések megfogalmazása. 
1.4. Történelmi térképek fel-
használása ismeretszerzéshez. 

A vizsgázó a forrásból kiszűrheti, hogy Magyar-
ország milyen kényszerpályát járt be a két világ-
háború között, hogy revíziós törekvéseink miatt 
lettünk ismét Németország szövetségesei. A 
vizsgázó a térképvázlatról leolvashatja a revízió 
teljesülésének pontjait, azok dátumait és a 
visszaszerzett területeket. 

2.1. Történelmi fogalmak 
azonosítása, helyes használata. 

A vizsgázó a korszakra jellemző fogalmakat (re-
vízió, jobbratolódás, bécsi döntések) helyesen 
használja. 
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3.6. Konkrét történelmi esemé-
nyek térben és időben való el-
helyezése. 
3.8. Különbségek és egybeesé-
sek felismerése, értelmezése a 
világtörténet és a magyar törté-
nelem legfontosabb eseményei 
között. 

A vizsgázó a megadott térképvázlat segítségével 
a revízió eseménysorát bemutatja. 
A vizsgázó a világpolitikai események ismereté-
ben és tükrében mutatja be a magyar esemé-
nyeket. 

10 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A szerkezet a logikus kifejtést szolgálja. 
A szöveg gördülékeny, a mondatok világosak és 
egyértelműek. 

1 

 
 
A kompetenciákhoz kapcsolódó lehetséges tartalmak (optimális megoldásnál) 
 
A trianoni békediktátum által megcsonkított Magyarország legfőbb célja a két világháború 
között a revízió, az elveszett területek visszaszerzése. A nyugati demokráciák ezt a törek-
vést azonban nem támogatták. A '30-as években a magyar belpolitikában jobbratolódás, a kül-
politikában német orientáció történt. Az első revíziós sikert 1938 novemberében az első 
bécsi döntés hozta, melynek következtében az országhoz visszakerült a Felvidék déli része. 
1939 márciusában – Csehszlovákia német megszállásakor Kárpátalját vettük birtokba, 
mindezt német jóváhagyással, segítséggel. A háború kitörésekor Magyarország fegyveres 
semlegességet vállalt. Az 1940 augusztusában meghozott 2. bécsi döntés felosztotta Erdélyt, 
az északi részt és Székelyföldet Magyarországnak juttatva. A döntés nyomán országunk 
minden korábbinál jobban elkötelezte magát Németország mellett. Hitler 1941 tavaszán 
elhatározta Jugoszlávia lerohanását és ebben számított a magyar részvételre is. Ezt nem 
akadályozhatta meg Teleki Pál miniszterelnök öngyilkossága sem. 1941 áprilisában meg-
szálltuk Bácskát és a Muraközt.  
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Középszint – szöveges, elemző feladat 
 

4. FELADAT 

Az idézetek, a kronológia és a táblázat alapján mutassa be a magyar holokausztot! Válaszában 
magyarázza meg a munkaszolgálat, gettósítás, deportálás fogalmakat! 
 
„Bármennyire ártatlan a vádlott, el fogják ítélni. (…) Sőt sokallják is a 20%-ot, jön majd a 
licitálás, mint ahogy voltak azok is, akik a 20% helyett az 5%-ot kívánták, majd a végleges 
kiirtást a gazdasági életből, sőt egészen a fizikai lét elpusztításáig mentek el.”  

(Kéthly Anna szociáldemokrata képviselő az első zsidótörvény vitájában) 
 
„L. városban A. zsidó orvost elvitték munkatáborba, ötéves gyermekét a gettó lakosaival 
együtt vagonban Lengyelországba.” 

(Márai Sándor naplója) 
 
„Csak (1944) július elején tudtam meg titkos hírhozó útján a szörnyű valóságot a megsemmi-
sítő táborokról.” 

(Horthy Miklós emlékirataiból) 
 
„(…) harminchatezer zsidót küldtünk munkaszolgálatos zászlóaljakban a frontra, s ezek 
többsége alighanem elpusztult az orosz előrenyomulás során.”  

(Horthy és Hitler 1943. április 16-i tárgyalásának jegyzőkönyvéből Horthy szavai) 
 
„A kettes villamos sínpárján hosszú sorban álltak az áldozatok, teljesen rezignáltan, beletö-
rődve. A Dunánál állók már meztelenek voltak (…) Teljes csend volt, csak egyes lövések és 
géppisztolysorozatok csaptak zajt. (…) Tiszta vérben feküdtek a halottak a jégtáblákon. Volt 
köztük asszony, gyerek.”  

(Hermándy István főhadnagy, szemtanú) 
 
Kronológia: 
 
1938. május  első zsidótörvény 
1939. május  második zsidótörvény 
1941. augusztus harmadik zsidótörvény 
1942.    a munkaszolgálat kezdete 
1944. március 19. a német megszállás kezdete 
1944. július  Horthy leállíttatja a deportálásokat 
1944. október   nyilas hatalomátvétel 
 

A magyar zsidóság második világháborús veszteségei 
 Trianoni 

Magyarország 
1944-es 

Magyarország 
A zsidó lakosság száma 1941-ben   
Zsidók 400 981 725 007 
Áttértek és zsidó származású 
keresztények 

89 640 100 000 

Összesen 490 621 825 007 
Veszteség 297 621 564 507 
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Megoldás 
 

Értékelési szempontok Optimális megoldás Pont
 
A feladat megértése 

A feladat megértése és lényegkiemelés. A 
vizsgázó válaszában elsősorban a magyar 
holokausztot, a zsidóság sorsát elemzi Ma-
gyarországon, 1938–1945 között. 

4 

1.1. Történelmi forrásokból infor-
mációk gyűjtése, következtetések 
megfogalmazása. 
1.5. Információk gyűjtése és követ-
keztetések levonása egyszerű sta-
tisztikai táblázatokból, diagramok-
ból, grafikonokból, kronológiák-
ból. 

A vizsgázó a forrásokból kiszűrheti, hogy a 
magyar zsidóság milyen sorsot szenvedett el 
közvetlenül a második világháború előtt és 
alatt. 
A táblázat segítségével kiszámítja a zsidóság 
veszteségének arányát.  

2.1. Történelmi fogalmak azonosí-
tása, helyes használata. 

A vizsgázó a korszakra jellemző fogalmakat 
(holokauszt, zsidótörvények, munkaszolgálat, 
gettósítás, deportálás) helyesen használja. 
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3.6. Konkrét történelmi események 
térben és időben való elhelyezése. 

A vizsgázó a megadott kronológiai tábla se-
gítségével a holokauszt eseménysorát be-
mutatja. 

12 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A tanuló fogalmazása szerkesztett szöveg. 
A szerkezet a logikus kifejtést szolgálja. 
A szöveg gördülékeny, a mondatok világosak 
és egyértelműek. 
A tanuló megállapításai árnyalt elemző 
készségről tanúskodnak. 

5 

 
A kompetenciákhoz kapcsolódó lehetséges tartalmak (optimális megoldásnál) 
 
Magyarország az 1930-as évek végén az elsők között követte a náci Németországot a zsidóság 
hátrányos megkülönböztetésében, az 1938-as első zsidótörvény a legtöbb értelmiségi pályán 
a zsidók arányát 20%-ban maximálta. Míg ez a törvény vallási, addig az 1939-ben elfoga-
dott második zsidótörvény már faji alapon megkülönböztetve szorította háttérbe a zsidókat, 
megengedhető arányukat 5%-ra leszállítva. Az 1941-es harmadik zsidótörvény a zsidók és 
nem zsidók házasságkötését és nemi kapcsolatát tiltotta. A háború elején – köszönhetően 
Magyarország kezdeti semlegességének – a zsidók többségének léte még nem forgott ve-
szélyben. 1942-től azonban a zsidó felnőtt férfiak egy részét nem harcoló alakulatokhoz, ha-
nem ún. munkaszolgálatra hívták be, aknaszedéssel, fedezékásással és egyéb munkákkal 
bízva meg őket. A velük való bánásmód kegyetlensége folytán hatalmas volt a halálozási 
arány. A német megszállás után azonnal megkezdődtek a gettósítások, a németek a meg-
szállt területek lakosságát kényszerlakhelyre, elzárt városnegyedekbe telepítették, a sárga 
Dávid csillag viselésére kényszerítették, kifosztották őket. A vidéki zsidóságot deportálták, 
munka- és haláltáborokba – többségében Auschwitzbe – szállították őket, ahol nagy részü-
ket rögtön gázkamrákba küldték. Mindebben a magyar hatóságok együttműködtek a meg-
szálló német csapatokkal. Horthy nemzetközi tiltakozásra 1944 júliusában leállíttatta a de-
portálásokat. A nyilas hatalomátvétel után a budapesti zsidókat gyalog indították útnak vagy 
belelőtték a Dunába. A második világháború során a magyar zsidó népesség teljes 
vesztesége 564 000 fő, a zsidók közel 70%-a. 
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Emelt szint – egyszerű, rövid választ igénylő feladat 
 
1. FELADAT 

Válaszoljon az alábbi forrásokra vonatkozó kérdésekre!  
 
„Nem a választójogot, hanem a hatalom megszerzését kell, hogy harci zászlajára írja a mun-
kásosztály [...] Kíméletlen, kegyetlen forradalmi harc, amelynek a vagyonos osztály teljes 
megsemmisülésével kell végződnie [...] Általános sztrájkon, a munkások és parasztok fegy-
veres felkelésén keresztül vezet az út hozzá...  
A burzsoázia a maga rablóháborúja érdekében fegyverbe állította az egész munkásságot. A 
fegyverek, melyekre hatalmát alapította, a mi kezünkben vannak. Csak föl kell használni azo-
kat a magunk hatalmának megalapozására! Hát ne sóhajtozzunk, ne bizonytalankodjunk, ne 
sopánkodjunk, hogy jó volna, hanem mondjuk ki, hogy: Magyarországon is megteremtjük a 
tanácsköztársaságot. S amint mondjuk, úgy is cselekedjük.”  

(Kun Béla, a Kommunisták Magyarországi Pártja vezetője, 1918 végén)  
 

1. Milyen célokat tűz ki Kun Béla a magyarországi kommunista mozgalom elé? 
2. Milyen módszereket javasol a hatalom megszerzéséért folytatott harchoz? 
3. Miért tartja kedvezőnek a helyzetet a célok elérése szempontjából? 
4. Milyen tapasztalatokra alapozta Kun Béla a maga programját? 
5. Veszélyt jelentett-e a Kommunisták Magyarországi Pártjának tevékenysége az őszi 

rózsás forradalom eredményeként kialakult polgári demokratikus rendszerre? 
Indokolja meg véleményét! 

 
 
Megoldás 
 

1. A vagyonos osztály megsemmisítését, a tanácsköztársaság (proletárdiktatúra) 
megteremtését. 

2. A parlamentáris eszközök helyett sztrájkot, fegyveres felkelést. 
3. A világháború eseményeinek következtében a munkások kezében fegyver van. 
4. 1917-ben hadifogolyként majd a bolsevikok oldalán harcolva látta, miként döntötték 

meg a bolsevikok az ideiglenes kormány hatalmát. 
5. Veszélyt jelentett, mivel egyre erősebb befolyást szerzett magának a munkások és 

katonák körében, s nyíltan sztrájkokra és a rendszer fegyveres megdöntésére bujtotta 
az elégedetlen tömegeket. 

 
2. FELADAT 

Az alábbiakban a magyar történelem 1920–45 közötti korszakából soroltunk fel öt politikai 
személyiséget. Állapítsa meg, milyen magas politikai tisztséget viseltek mindannyian! Páro-
sítsa a személyeket a hozzájuk köthető eseményekkel! (3 pont) 
 
1. Bethlen István   a) jobbratolódás és német szövetség kialakítása 
2. Gömbös Gyula   b) belépés a háborúba 
3. Teleki Pál    c) konszolidáció 
4. Bárdossy László   d) nyilas hatalomátvétel 
5. Szálasi Ferenc   e) Erdély visszacsatolása 
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Tisztség: …………………….………. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
     
 
Megoldás 
 
Tisztség: miniszterelnök;      1. c)    2. a)    3. e)    4. b)     5. d) 
 
 
3. FELADAT 

A második világháború jelentős helyszíneit megjelenítő térkép alapján töltse ki a táblázatot! 
 

 
 
Helységnév Leningrád Moszkva El -Alamein Kurszk Normandia 
Sorszám      
 
Megoldás 
 
Helységnév Leningrád Moszkva El -Alamein Kurszk Normandia 
Sorszám 6. 1. 5. 3. 8. 
 
 
Emelt szint – szöveges, kifejtendő, problémamegoldó feladat 
 
4. FELADAT 

A forrásrészletek és saját ismeretei segítségével fogalmazza meg a Károlyi-kormány előtt – 
1918 őszén – álló feladatokat!  
 
„Forradalmunk célja az értelmetlen vérontás megszűntetése és a béke volt.” 
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„(…) nekünk egy elvünk van: Wilson, Wilson és harmadszor is Wilson.” 
„Bennem él a hit és a remény, hogy Európa előtt a jog alapján meg fogjuk menteni 
Magyarországot.” 
„Éreztem a föladat roppantságát, amelyet elvállaltam. Kiépíteni a független Magyarországot, 
amelynek életemet szenteltem.” 
„Átcikázott rajtam a gondolat: földet osztani. Ezeknek az embereknek homlokáról levenni a 
gondokat.” 
„Mi demokráciát akarunk, szavazati jogot akarunk adni minden állampolgárnak, a földet 
pedig azoknak akarjuk adni, akik megművelik.” 
„Az ország szénbányái (…) ellenséges megszállás alatt voltak. (Az emberek) mezítláb, 
rongyosan néztek elébe a télnek. Legfőbb ideje volt, hogy a gyárak cipőt és ruhát kezdjenek 
előállítani.” 
„A legyőzött hadsereg éhes és rongyos maradványai hazafelé özönlöttek.”  

(A forrásrészletek szerzője gróf Károlyi Mihály.) 
 
 

Értékelési szempontok Optimális megoldás Pont

A feladat megértése 
A feladat megértése és lényegkiemelés. A vizs-
gázó megoldásában elsősorban a Károlyi-
kormányzat előtt álló feladatokat elemzi. 

1 

1.1. Történelmi forrásokból 
információk gyűjtése, követ-
keztetések megfogalmazása. 

A vizsgázó a forrásokból kigyűjtheti a Károlyi-
kormányzat előtt álló legfontosabb feladatokat, a 
függetlenség megvalósítását, a békeszerződés 
megkötését, a nemzetiségi kérdés rendezését, a 
gazdasági stabilizációt, a demokratikus reformok 
megvalósítását és a földosztást.  

2.1. Történelmi fogalmak 
helyes használata. 
 
 

A vizsgázó a társadalom, a gazdaság- és a po-
litikatörténet jellemző fogalmait (antant, szabad-
ságjogok, választójog, sajtószabadság, földre-
form, stabilizáció, nemzetiségi kérdés) helyesen 
használja. 

3.8. Különbségek és egybe-
esések felismerése, értelmezése 
a világtörténet és a magyar tör-
ténelem legfontosabb esemé-
nyei között. 

A vizsgázó megállapíthatja, hogy az adott idő-
szakban az első világháború a végéhez közele-
dik, a Monarchia  a háborúból vesztesen kerül 
ki, a szétesés fenyegeti, sőt ugyanez fenyegeti a 
részben megszállás alá kerülő történelmi Ma-
gyarországot is. Ezen problémákkal szintúgy a 
Károlyi-kormányzatnak kell szembenéznie. 

K 
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4.2. Annak bizonyítása, hogy a 
történelmi eseményeknek álta-
lában több oka és következmé-
nye van. 

A vizsgázó megállapíthatja, hogy az őszirózsás 
forradalom győzelmében politikai, társadalmi és 
gazdasági okok is közrejátszhattak. 

5 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A szerkezet a logikus kifejtést szolgálja. 
A szöveg gördülékeny, a mondatok világosak és 
egyértelműek. 

1 

 
 

 159
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A kompetenciákhoz kapcsolódó lehetséges tartalmak (optimális megoldásnál) 
 
Az 1918 októberének utolsó napján az ún. őszirózsás forradalom következtében hatalomra 
került Károlyi-kormánytól a társadalom súlyos problémák megoldását várta. 
A kormány programjában szerepelt az ország függetlenségének biztosítása, elfogadható 
békeszerződés megkötése az antanttal, egyben a nemzetiségi kérdés megoldása. 
Feladat volt a gazdasági stabilizáció, mindenekelőtt az éhség megszűntetése, a tüzelőellá-
tás, a hazatérő katonáknak munkalehetőség biztosítása, a termelés újraindítása. 
A Károlyi-kormány demokratikus reformok sorozatát tervezte (a szabadságjogok, a válasz-
tójog kiterjesztése, a sajtószabadság megvalósítása stb.).  
A kormányzat egyik legfontosabb reformprogramja a parasztság földhöz juttatása volt. 
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10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

A) Magyarázatok 
 

10.1 A szovjet felszabadítás és megszállás 

Követelmények 

Középszint 
A szovjet felszabadítás és megszállás. 
Az ország háborús emberáldozata és anyagi 
vesztesége. 

Emelt szint 
A nemzetközi helyzet hatása a magyar belpo-
litika alakulására 1945 és 1948 között (pl. 
SZEB intézkedései, németek kitelepítése). 

Tartalmi elemek 

Középszint  
Harci cselekmények: 

– Budapest körülzárása és ostroma, 
– az ostromgyűrű áttörésére tett sikertelen kísérletek, 
– a szovjet hadsereg katonáinak magatartása a magyar lakossággal szemben, 
– a szovjet hadsereg jelenlétének politikai és gazdasági következményei. 

A háborús veszteségek: 
– emberáldozatok és veszteségek: elesettek, deportáltak, kivégzettek, civil áldozatok; 

hadifoglyok, emigráltak; meg nem születettek, 
– anyagi károk: nemzeti vagyon, ipari és közlekedési létesítmények, állatállomány. 

 
Emelt szint 

A győztes nagyhatalmak közötti megállapodások Kelet-Közép-Európa jövőjéről: 
– Jalta és Potsdam, 
– a szovjet külpolitikai tervei és prioritásai a térségben, 
– a SZEB és a Vörös Hadsereg tevékenysége Magyarországon, 
– a nagyhatalmi döntések és a békeszerződések magyarországi vonatkozásai és 

következményei. 
 
 
10.2 A határon túli magyarság sorsa (csak középszinten) 

Követelmények 

Középszint 
A magyarság helyzetének főbb jellemzői a szomszédos országokban.  

Tartalmi elemek 

Középszint 
A második világháború után kialakult nemzetközi helyzet hatása a magyar kisebbségek 
helyzetére: 

– Csehszlovákia és Jugoszlávia nagyhatalmi megítélése, 
– a külpolitikai érdekek hatása a román kormány nemzetiségi politikájára. 

 160



10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

A magyar lakosság sorsa a második világháború utáni években: 
– erőszakos atrocitások, 
– a magyarságot sújtó politikai döntések, 
– az üldözés és a hátrányos megkülönböztetés következményei. 

 
 
10.3 A kommunista diktatúra kiépítése és működése  

Követelmények 

Középszint 
Az 50-es évek jellemzői, a rendszer működése a Rákosi korszakban. 
Életmód és mindennapok. 

Emelt szint  
Az elnyomás formái 
és gépezete. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A pártállami rendszer kiépítése és működése. 
A diktatúra mindennapjai: 

– a totális politikai elnyomás eszközei és módszerei, 
– a lakosságot sújtó, a mindennapi életet megkeserítő intézkedések. 

 
Emelt szint 

A munkásosztály ideológiai nevelése: 
– munkaverseny, békekölcsön, Szabad Nép-félóra, szocialistabrigád-mozgalom, 
– a „munkásosztály művészete”: a szocialista realizmus, 
– tilalmak és elvárások a kulturális életben, 
– a sport szerepe az „ötvenes években. 

 
 
10.4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

Követelmények 

Középszint 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitöré-
sének okai és főbb eseményei. 
A megtorlás megnyilvánulási formái, áldozatai. 

Emelt szint 
A magyar forradalom nemzetközi jelentő-
sége és összefüggései (pl. szuezi válság 
szerepe, a magyar kérdés az ENSZ-ben). 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A forradalom előzményei: 

– Rákosi Mátyás bukása, 
– a Nagy Imre körül szerveződő politikai ellenzék, 
– a lengyel események hatása Magyarországon. 
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A forradalom kitörése és győzelme: 
– az október 23-i események, 
– a szovjet csapatok beavatkozása, 
– a fegyveres harc kibontakozása, 
– a sztálinista rendszer politikai és erkölcsi bukása. 

A forradalom leverése és a megtorlás: 
– a forradalom eredményeinek megszilárdítása érdekében tett lépések, 
– a második szovjet beavatkozás, 
– a Kádár-rezsimmel szembeni politikai ellenállás, 
– a kommunista diktatúra helyreállítása és a megtorlás. 

Emelt szint 
1956 nemzetközi eseményei: 

– az SZKP XX. pártkongresszusa, 
– Szovjet–jugoszláv tárgyalások, 
– A lengyelországi események. 

A nagyhatalmak magyar forradalommal kapcsolatos magatartása: 
– a szovjet beavatkozás melletti döntésben közrejátszó nemzetközi megfontolások, 
– az amerikai diplomácia magatartása, 
– a magyar ügy kezelése az ENSZ-ben. 

A magyar forradalom nemzetközi hatása: 
– a Szovjetunió kelet-közép-európai politikája, 
– Magyarország külföldi megítélése, 
– a Szovjetunió, a kommunista rendszer megítélése, 
– a szovjet–amerikai kapcsolatok alakulása. 

 
10.5 A Kádár-rendszer jellege, jellemzői 

Követelmények 

Középszint 
A rendszer jellemzői a Kádár korszakban 
Életmód és mindennapok. 

Emelt szint 
A kádári társadalom- és kultúrpolitika alakulása 
(pl. "gulyás- vagy fridzsiderkommunizmus", 
három T). 

Tartalmi elemek 

Középszint 
Kádár János hatalmának megszilárdítása: 

– a pártállami viszonyok helyreállítása, 
– a politikai ellenfelek kiiktatása, megsemmisítése vagy megfélemlítése, 
– a társadalmi ellenállás megtörése, 
– a „szocializmus alapjainak lerakása”. 

Eltávolodás a szovjet modelltől: 
– a diktatúra módszereinek finomítása, 
– az új gazdasági mechanizmus, 
– részvétel Csehszlovákia lerohanásában, 
– változások Kádár János személyes megítélésében idehaza és külföldön. 
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Emelt szint 
A „legvidámabb barakk” 

– A Kádár-rendszer életszínvonal-politikája, 
– A lakossági fogyasztás korlátozott kielégítése, 
– A szellemi élet területén tett engedmények és kompromisszumok, 
– Az emberek mindennapjait jellemző események és jelenségek. 

 
 
10.6 A rendszerváltozás 

Követelmények 

Középszint 
A rendszerváltozás tartalma és kö-
vetkezményei (pl. államforma, sza-
badságjogok, függetlenség) 

Emelt szint 
Magyarország a kilencvenes években (pl. rendszervál-
tó jogalkotás, társadalmi változások – vesztesek és 
győztesek). 

Tartalmi elemek 

Középszint 
A szocializmus válsága: 

– megoldhatatlan gazdasági problémák, 
– a társadalmi elégedetlenség növekedése, 
– a Szovjetunió nagyhatalmi helyzetének megroppanása, 
– az MSZMP válsága, 
– a politikai ellenzéki mozgalmak szerveződése és fellépése. 

A III. Köztársaság megszületése: 
– az állampárton belüli reformerők aktivizálódása, 
– az Ellenzéki Kerekasztal létrejötte, 
– a hatalom és az ellenzék közötti tárgyalások eredményei, 
– a Köztársaság kikiáltása, 
– az 1990. évi parlamenti választás, 
– a szovjet csapatok távozása. 

 
Emelt szint 

A politikai demokrácia megteremtése: 
– parlamenti és önkormányzati választások, 
– a kormány és az Országgyűlés jogai és viszonya, 
– az önkormányzatok jogai és tevékenysége, 
– köztársasági elnök, 
– alkotmánybíróság. 

Társadalmi változások: 
– az állami tulajdon privatizációjának gazdasági és társadalmi következményei, 
– a piacgazdasági viszonyok hatása a munkaerőpiacra és a fogyasztásra, 
– a gazdasági átalakulás nyertesei és vesztesei. 
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B) Mintafeladatok 
 

Középszint – egyszerű, rövid választ igénylő feladatok  
 
1. FELADAT 

Az alábbi karikatúra kapcsán válaszoljon a következő kérdésekre!  

 
 
 
Az 1945-ben készült karikatúra Horthy Miklóst krampuszként ábrázolja. A karikatúra 
szövege: „–Nem panaszkodhattok gyerekek! Azzal, amit én hoztam nektek, még az unokáitok 
is eljátszadozhatnak!” 
 
1. Mi utal a háborús pusztulásra a képen? 1 pont  
 

  2. Mit sugall a rajz, milyen kapcsolatban állt a kép szereplője a nyilas mozga-
lommal? 1 pont  
 

3. Hogyan értékeli a karikatúra a képen látható személy történelmi szerepét? 1 pont  
 

4. Milyen politikai célokat szolgált ez a karikatúra?  1 pont  
 
 Összesen 4 pont  
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Megoldás 
 

1. A felrobbantott hidak, a pokol tüzét idéző, kísérteties lángok. 
2. A nyilas mozgalom jelképe látható a Horthy vállára támasztott vasvillán. Úgy tűnik, 

mintha a nyilas mozgalom Horthy eszköze lett volna ördögi művének végrehajtásában. 
3. Horthyt tekinti a háborús pusztulás legfőbb felelősének és bűnösének. 
4. Megakadályozni, hogy Horthy Miklós és a háború előtti rendszer képviselői bármilyen 

politikai szerepet játszhassanak a háború utáni Magyarországon. 
 
 
2. FELADAT 

Állítsa időrendbe az alábbi, az 1956-os forradalom és szabadságharcra vonatkozó eseménye-
ket! 
 

a) Nagy Imrét miniszterelnökké nevezték ki. 
b) A felkelők fegyveres harca Budapesten a karhatalmi erők és a segítségükre küldött 

szovjet páncélosok ellen. 
c) Magyarország kilépése a Varsói Szerződésből. 
d) A budapesti Műegyetem diákjai 16 pontos követelést fogalmaznak meg. 
e) Tömegtüntetés a Petőfi-szobornál, a Bem-szobornál és a Parlamentnél. 
f) A szovjet csapatok összehangolt támadása a főváros ellen. Nagy Imre a jugoszláv 

követségre menekül. 
 
A helyes sorrend:  
a)   1 pont  
b)   1 pont  
c)   1 pont  
d)   1 pont  
e)   1 pont  
f)   1 pont  

Összesen 6 pont  
 
Megoldás 
 
a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) 1. 
e) 2. 
f) 6. 
 

 
3. FELADAT 

Az alábbiakban két dokumentumrészlet olvasható, melyek az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc előzményeiként értékelhetőek. Az első részlet az MDP KV 1953. július 28-i 
határozatából való, amelyben Nagy Imre bírálatot fogalmazott meg és megjelölte a szükséges 
változásokat. A második részlet a MEFESZ 1956. október 22-én elfogadott kiáltványából 
való. Válaszoljon a kérdésekre a források és előzetes ismeretei alapján! 
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„(1) A párt vezetése a túlzottan gyors iparosításra, s különösen a nehézipar túlzottan gyors 
fejlesztésére vett irányt, nem számolva az ország reális helyzetével és a munkásosztály, a 
dolgozó nép életszükségleteivel. 
(2) A párt vezetése elhanyagolta a mezőgazdasági termelést, és túlzottan gyors ütemben 
folytatta a mezőgazdaság társadalmasítását. 
(3) Gyökeresen meg kell változtatni a párt gazdaságpolitikáját, (…) felül kell vizsgálni a 
népgazdaság fejlesztési terveit s ennek kapcsán a beruházásokat. 
(4) (…) el kell érni, hogy már ez év őszén a lakosság életszínvonala érezhetően emelkedjék. 
(5) Fel kell számolni a személyes vezetést, és véget kell vetni a pártban és az országban a 
személyi kultusznak.” 

 (Részletek az MDP KV 1953. július 28-i határozatából.) 
 
 
„2. A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével. 
4. (követeljük) Az összes szovjet csapatok kivonását Magyarországról a magyar békeszer-
ződés értelmében. 
5. Általános, egyenlő, titkos választásokat több párt részvételével, új nemzetgyűlési képvise-
lők választásával. 
9. Az összes politikai és gazdasági perek felülvizsgálását, az ártatlanul elítélt politikai foglyok 
részére a teljes amnesztiát, illetve a hátrányba kerültek rehabilitálását. 
11. A néptől idegen címer helyett a régi Kossuth-címer visszaállítását, a március 15-ét és 
október 6-át nyilvánítsák nemzeti ünneppé és munkaszünetté. 
13. A zsarnokság és az önkény jelképét, a Sztálin-szobrot azonnal távolítsák el.” 

(Részletek a MEFESZ 1956. október 22-én elfogadott kiáltványából.) 
 
a) Minek a rövidítése az MDP? (Húzza alá a helyes választ!) 1 pont  

Magyar Demokrata Párt 
Magyar Dolgozók Pártja 
Magyar Demokrácia Platform 

 
b) Minek a rövidítése az MEFESZ? (Húzza alá a helyes választ!) 1 pont  

Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége 
 Magyar Egyesült és Felszabadult Emberek Szervezete 
 Munkásegylet és Földműves Szervezet 

 
c) Milyen tisztséget töltött be Nagy Imre 1953–55 között? 1 pont  

……………………………………………….. 
 

d) Az első idézet melyik pontja ítéli el az erőszakos téeszesítéseket? 1 pont  

……………………………. 
 

e) Az első idézet melyik pontja ítéli el a nehézipar erőltetett ütemű fejlesztését? 1 pont  

……………………………. 
 

  f) Melyik politikus köré szerveződött az első idézet 5. pontjában említett 
személyi kultusz? 1 pont  

…………………………….. 
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  g) Sikerült-e a második idézet 2. pontjában követelteket elérni a forradalom 
során? 1 pont  

……………………………. 
 

h) Mit követel a kiáltvány a koncepciós perek elítéltjeinek ügyeiben? 1 pont  
……………………………. 
 
i) A második idézet 11. pontja „a néptől idegen címert” és „Kossuth-címert” említ. 

A felsoroltakból válassza ki ezek betűjelét! 

 
 
            A             B     C         D 
 
 

Idegen címer: …………………….         Kossuth-címer: …………………….. 2 pont  
 
j) Szintén a 11. pont említi március 15-ének és október 6-ának nemzeti ünneppé nyilvánítását. 
   Milyen eseményekre emlékezünk ezeken a napokon? 
 

március 15.: ………………………………………………… 1 pont  
 

október 6.: ………………………………………………….. 1 pont  
 

  k) Melyik napon valósult meg a kiáltvány 13. pontjában említett Sztálin-szobor  
     ledöntése? 1 pont  
…………………………………. 
 
l) Hasonlítsa össze a két programot! Melyik tűnik radikálisabbnak? 1 pont  
…………………………………………………………. 

 
 Összesen 14 pont  
 
Megoldás 
 
a) Magyar Dolgozók Pártja. 
b) Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége. 
c) Miniszterelnök. 
d) 2. 
e) 1. 
f) Rákosi Mátyás. 
g) Igen. 
h) Amnesztiát, rehabilitálást. 
i) Idegen címer:    A.    Kossuth-címer:      C. 
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j) Március 15.: az 1848-as pesti forradalom napja, 
    október 6.: l849. az aradi vértanúk kivégzése. 
k) 1956. október 23. 
l) A második. 
 
 
 Emelt szint –  egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 
 
 
1. FELADAT  

Az alábbi felsorolásokban a második világháború utáni egyetemes és magyar történelem 
jelentős eseményeit találja. Párosítsa össze az azonos évhez köthető egyetemes és magyar 
eseményeket! Írja a számokat a megfelelő betűkhöz!  

1. Az EGK létrehozása. 
2. A prágai tavasz. 
3. A szuezi válság. 
4. A Truman-doktrína meghirdetése. 
5. A Varsói Szerződés megszűnése. 
6. Az NSZK megalakulása. 
7. A Helsinki konferencia. 
 
A) Az utolsó szovjet katona is elhagyja hazánkat. 
B) Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 
C) Az új gazdasági mechanizmus bevezetése. 
D) A kékcédulás választások. 
E) A Rajk-per. 
 Összesen 5 pont  

 
 

A)  B)  C)  D)  E)  
     

 
Megoldás 
 

A)  B)  C)  D)  E)  
5. 3. 2. 4. 6. 

 
 
Emelt szint – szöveges, kifejtendő, problémamegoldó feladat 
 
1. FELADAT 

A Középiskolai Történelmi atlasz Népmozgások Európában című térképe és saját ismeretei 
alapján mutassa be a magyarságot és a Magyarországon élő nemzetiségeket érintő népmoz-
gásokat 1939 és 1952 között. Ismertetése térjen ki arra is, hogy milyen történelmi ese-
ményekkel magyarázhatók ezek a népmozgások! 
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Megoldás 
 

Az értékelés szempontjai Optimális megoldás Pont

A feladat megértése A vizsgázó a Magyarországgal 
kapcsolatos népmozgásokat mutatja be. 1 

1.4 Tudjon egy történelmi esemény-
sort, folyamatot történelmi térkép 
vagy térképvázlat segítségével kér-
dések alapján vagy önállóan bemu-
tatni. 

Az ismertetés pontos az érintett nem-
zetiségek megnevezése, a népmozgása 
iránya és az abban érintettek létszámát 
tekintve egyaránt. 

3.6 Konkrét történelmi események 
térben és időben való elhelyezése. 

A népmozgásokat a valóságban 
lejátszódott eseményeknek megfelelő 
sorrendben mutatja be. 

K 
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K 

4.1 A tanultak okok és következmé-
nyek szerinti rendezése. 

Megnevezi a konkrét eseményeket és 
okokat, amelyek az egyes 
népmozgásokban közrejátszottak. 

10 

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 
A szerkezet a logikus kifejtést szolgálja. 
A szöveg gördülékeny, a mondatok 
világosak és egyértelműek. 

1 
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Emelt szint – szöveges, kifejtendő, elemző feladat 
 
1. FELADAT 

A gondolatébresztő források segítségével vázolja fel Kádár János politikai pályáját, szemé-
lyiségét! 
 
„Szerénységéről volt közismert. (…) Ellensége volt a személyi kultusznak, de szerette a 
hatalmat. (…) A történelemmel való tragikus találkozásai nyomán az élet Shakespeare hőssé 
faragta egy parasztasszony gyermekét.” 

(Le Figaro jobboldali francia napilap) 
 
„Kádár emberileg is érdekes személyiség, az 1956-os élmények nemcsak politikáját, hanem 
személyiségét is meghatározzák (…) Olyan politikus, aki a nemzeti érdekek látszólag re-
ménytelen minimumáért is képes dolgozni és szívósan kitart véleménye mellett, olyan ember, 
akit nem ront meg a saját hatalma, mert sohasem feledkezik meg céljairól. (…) Lehet, hogy 
olyan helyzetben, amikor már messzebb is el lehetne menni, Kádár ezt konzervatív módon 
akadályozná. (…) Hogy mit tesz és tehet majd, ha a fejlődés apró léptei elérik azt a pontot, 
ahol a demokratikus reform elvi és alapvető kérdései kerülnek napirendre, az más kérdés.” 

(Zdenek Mlynar, az 1968-as prágai tavasz egyik vezető politikusa) 
 
„Haynaunak indultál. Ez rég volt, mondják.  
Megszelídültél. Naftalinba tetted   
A kötelet s előkerült a kolbász, 
Azt hallom, hogy szeretnek. 
(…) 
Egy népet segítettél megalázni 
Az orosznak. Függetlensége álmán 
Tipródsz fölényes közönnyel mint Pálffy, 
Bach Sándor, Tisza Kálmán. 
Tiéd a jelen. Agyoncenzúrázott 
múltaddal mint vagy? Olykor esti csendben  
hallod-e újra, ahogy Rajk barátod 
nyakcsigolyája reccsen?” 

(Faludy György: Egy helytartóhoz 25 év után – részletek) 
 
„(…) (nélküle) milliók sorsa, mindennapos élete bizonyára más lett volna. Nemcsak Kádár 
azonosult az országgal, az ország is azonosult vele.” 

(Gyurkó László: Arcképvázlat történelmi háttérrel) 
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Megoldás 
 

Értékelési szempontok Optimális megoldás Pont
 
 

A feladat megértése 

A feladat megértése és lényegkiemelés. A vizs-
gázó megoldásában elsősorban Kádár János poli-
tikai pályáját, személyiségét mutatja be, tevé-
kenységét az általa megért különböző történelmi 
korszakokban. 

3 

1.2. Legyen képes különböző 
típusú források és saját isme-
retei összevetésével és egy 
témáról összefoglaló ismer-
tetést írni.  
 
1.10. Annak értelmezése, 
hogy egyes történelmi esemé-
nyek és személyek megítélése 
a különböző történelmi ko-
rokban eltérő lehet.  

A vizsgázó a forrásokból kigyűjthet adatokat 
Kádár János politikai tevékenységére a Rajk-
perben, a forradalom és a szabadságharc leveré-
sében, a róla elnevezett Kádár-korszakban ját-
szott szerepére. 
A vizsgázó bemutatja Kádár János személyisé-
gének és tevékenységének többféle megítélését 
és az azok közötti különbséget, valamint megfo-
galmazza azok lehetséges okaira vonatkozó fel-
tételezéseket. Megfogalmazza, mi okozta sze-
mélyének negatív megítélését – „gyűlöletét” – a 
forradalom leverését követően, és hogyan ért el 
viszonylagos elfogadottságot, tiszteletet, tekin-
télyt a 60-as, 70-es években. 

2.1. Történelmi fogalmak he-
lyes használata. 
 
 

A vizsgázó az adott korszakokra vonatkozó 
fogalmakat (munkásmozgalom, illegalitás, kon-
cepciós per, állampárt, forradalom, állampárt, 
agresszió, Kádár-korszak) helyesen használja. 

4.13. Személyek, pártok, cso-
portok szerepének fölisme-
rése egy nagy történelmi ese-
mény alakulásában. 

A vizsgázó bemutatja Kádár Jánosnak az 1956-
os forradalom és szabadságharc leverésében, az 
azt követő megtorlásokban és a „puha diktatú-
rában” betöltött szerepét. 
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K 5.3. Legyen képes értékelni 

különböző szempontok 
szerint egy-egy kiemelkedő 
történelmi személy 
életművét. 

A vizsgázó bemutatja Kádár pályáját a Horthy-
korszakban, illetve a világháború idején, az 
1945–48 közötti korszakban, az „ötvenes évek-
ben", a forradalom-szabadságharc idején, a róla 
elnevezett Kádár-korszakban és a rendszer-
változás időszakában. 

9 

 
 
Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 
 
 

A tanuló fogalmazása szerkesztett szöveg. 
A szerkezet a logikus kifejtést szolgálja. 
A szöveg gördülékeny, a mondatok világosak és 
egyértelműek. 
A tanuló megállapításai árnyalt elemző 
készségről tanúskodnak. 

4 
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A kompetenciákhoz kapcsolódó lehetséges tartalmak (optimális megoldásnál) 
 
A munkáskörnyezetből származott fiatal Kádár János a '30-as évek elején csatlakozott az 
illegális munkásmozgalomhoz a KMP tagjaként. A világháború éveiben emelkedett a párt 
ranglétráján. Vezetőként részt vett a párt 1943-ban történt feloszlatásában és Békepártként 
való újjáalakulásában. 1944-ben az antifasiszta ellenállás résztvevőjeként tevékenykedett. 
A háború után az MKP, majd az MDP főtitkár helyettese volt, 1948–50 között belügy-
miniszter. Részt vett a Rajk-per előkészítésében. 1951-ben azonban már ellene indult kon-
cepciós per, életfogytiglanra ítélték. 1954-ben rehabilitálták és visszahelyezték a pártve-
zetésbe. Rákosi menesztése után Gerő Ernő mögött az MDP második emberének számított. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején Nagy Imre kormányának minisztere. Az 
MDP utódpártjának, az MSZMP vezetőjeként Moszkvában beleegyezik a második 
szovjet agresszióba. A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány miniszterelnökeként a 
szovjet csapatokkal tér vissza, s ettől fogva 32 évig az ország vezetője, az állampárt első 
embere, sőt időszakonként kormányfő is. A forradalom leverését követően az ő irányításával 
történt a megtorlás, személyes felelősség terhelte többek között Nagy Imre és társai kivég-
zéséért. 
Az 1962/63-tól megvalósult „puha diktatúrában” az életviszonyok fokozatos javításával, a 
nyílt terror mellőzésével, a magánélet tiszteletben tartásával elfogadottságot, sőt népszerű-
séget szerzett. A lakosság többségének körében tekintélyét növelte puritán életvitele, egy-
szerűsége, nyilvános szerepléseinek stílusa. A Szovjetunió elsőbbségét mindig is külpo-
litikája fő alapelvének tekintette. Az 1980-as évek kihívásaira képtelen volt rugalmasan 
reagálni, pártja számára is tehertétellé vált. 1988-ban hatáskör nélküli elnöke lett a pártnak. 
1989-ben halt meg. 
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11. A jelenkor 

A) Magyarázatok 
 

11.1 A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái 

Követelmény 

Középszint 
A közép-európai régió sajátos prob-
lémái. 
 

Emelt szint 
A balkáni konfliktusok, Jugoszlávia felbomlása. 
A nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek helyzete néhány 
országban (pl. Románia, Magyarország, Ukrajna). 

Magyarázat a tartalomhoz 

Középszint 
A Kerettanterv történelemre vonatkozó követelményei között a 12. évfolyam anyagá-

ban A szocialista rendszerek kialakulása, fejlődése és kudarca; illetve a magyar történe-
lemhez kapcsolódó A rendszerváltozás című fejezet tartalmazza a szükséges ismereteket. 

Évszám: 1989. október 23. 1990, 1991; személy: Walęsa, Gorbacsov; fogalmak: reform-
szocializmus, szociális piacgazdaság, európai integráció, globális világ, enyhülési politika; 
topográfia: NSZK, NDK. 
 

Emelt szint 
A témakörrel kapcsolatban a Kerettanterv történelemre vonatkozó része a közép-

szinthez képest nem tartalmaz további követelményeket. A Kerettanterv Társadalomis-
meret és etika tárgyában (Szakközépiskola 11. évfolyam), továbbá a Társadalomismeret kere-
tében szereplő modulokban (Gimnázium 9–12. évfolyam) megfogalmazott követelmények 
között a tematikához kapcsolódó tartalmak: nemzet, állam, etnikum, kisebbségek, diszkrimi-
nált csoportok, előítéletek. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
– Gazdasági szerkezetváltás; gazdasági válság. 
– A rendszerváltozás utáni magyar gazdaság; a válság következményei. 
– A politikai rendszer átalakulása; többpártrendszer, demokratizálódás. 
– Nemzeti-etnikai konfliktusok; az államhatárok átrendeződése (Csehszlovákia, Ju-

goszlávia). 
– A volt NDK sajátos helyzete. 
– Az európai integrációhoz való csatlakozás feltételei, távlatai. 

 
Emelt szint 

– Jugoszlávia felbomlása (vallási különbségek, nemzetiségi ellentétek, területi viták, 
háborúk, népirtás, a nemzetközi közvetítés és beavatkozás formái). 

– A balkáni térség etnikai és vallási viszonyai. 
– Nemzeti, etnikai és vallási kisebbségek Közép-Kelet-Európában (helyzetük, a népes-

ségen belüli arányuk, kisebbségi jogok). 
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– A rendszerváltozás utáni nemzeti-etnikai konfliktusok történeti háttere. 
– A kisebbségek érdekvédelmének intézményes formái. 

Példák feladatokra 

Középszint 
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok: az átalakulás mutatóinak leolvasása statiszti-

kai ábrákról, táblázatokról. Szöveges forrás alapján a közös jellemzők felismerése és tömör 
megfogalmazása. Szöveges forrás alapján a különböző vonások meghatározása és tömör 
megfogalmazása. 

Szöveges, problémamegoldó feladatok: fényképek, szöveges források, statisztikai, gaz-
dasági és társadalmi jelenségeket tükröző adatok, választási adatok alapján egy-egy közös 
probléma kifejtése. A témával kapcsolatos újságcikk értelmezése szempontok alapján. 

Szöveges, elemző feladatok: segédanyagok alapján a rendszerváltozás utáni magyar gaz-
daság szerkezeti átalakulásának bemutatása; különböző források, segédanyagok alapján re-
gionális elemzés készítése egy–egy problémáról (pl. munkanélküliség); különböző források, 
segédanyagok alapján regionális elemzés készítése több, egymással összefüggő problémáról. 
(Pl. a gazdasági válság és a demokratizálódás nehézségei.) (A témával kapcsolatos, egye-
temes történeti szöveges elemző feladatok az érettségi vizsgán csak emelt szinten szerepelnek.) 
 
Emelt szint 

Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok: információk gyűjtése forrásokból, segédanya-
gokból; információ leolvasása térképekről, statisztikai ábrákról, táblázatokról; kérdések meg-
válaszolása források alapján; okok felismerése és megnevezése források alapján; követ-
kezmények felismerése és meghatározása források alapján. 

Szöveges, problémamegoldó feladatok: adott tematikához kapcsolódó okok és következ-
mények meghatározása egy-egy forrás alapján; újságcikk értelmezése; a témakörhöz kapcso-
lódó vélemények értékelése forrás alapján; közös jellemzők megfigyelése és tömör megfogal-
mazása források alapján. 

Szöveges, elemző feladatok: egy jelenséghez, folyamathoz kapcsolódó okok és következ-
mények részletes áttekintése különböző források alapján; több, adott esetben különböző forrás 
(pl. statisztika, újságcikk, térképvázlat, kronológia) összevetése, komplex elemzése megadott 
szempontok alapján; egy-egy témakör (pl. a zsidóság helyzete, a romák helyzete; a muszlim 
vallás) regionális áttekintése források, segédanyagok alapján; egymástól eltérő véleményt 
megfogalmazó források (pl. újságcikkek) elemzése. 
 
 
11.2 Az európai integráció története 

Követelmények 

Középszint 
Az Európai Unió legfontosabb 
intézményei. 
 

Emelt szint 
A „Hatok” Közös Piacától az Európai Unióig (1957–1992) – 
az integráció főbb állomásai. 
Együttműködés és eltérő érdekek az Unióban. 
Az Európai Unió helye a világgazdaságban. 
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Magyarázat a tartalomhoz 

Középszint 
A Kerettanterv történelemre vonatkozó követelményeiben a Az európai integráció 

története címszó alatt (12. évfolyam) szerepel ez a követelmény. A Kerettanterv Társada-
lomismeret és etika tárgyában (Szakközépiskola 11. évfolyam), továbbá a Társadalomismeret 
keretében szereplő modulokban (Gimnázium 9–12. évfolyam) megfogalmazott követelmények 
között a tematikához kapcsolódó fejezet: Európa és a nemzetek feletti integráció kérdései. 

A Kerettanterv nem tartalmaz konkrét ismereteket a témával kapcsolatban. 
 
Emelt szint 

A Kerettanterv történelemre vonatkozó követelményeiben Az európai integráció 
története címszó alatt (12. évfolyam) szerepel ez a követelmény. Konkrét ismeretek: évszá-
mok: 1957, 1968; fogalmak: szociális piacgazdaság, európai integráció, globális világ. 

A Kerettanterv Társadalomismeret és etika tárgyában (Szakközépiskola 11. évfolyam), 
továbbá a Társadalomismeret keretében szereplő modulokban (Gimnázium 9–12. évfolyam) 
megfogalmazott követelmények között a tematikához kapcsolódó fejezet: Európa és a nemze-
tek feletti integráció kérdései. 

Tartalmi elemek (az „intézmény” kifejezést tágan értelmezve) 

Középszint 
– Az „integráció” tartalma (a munkaerő, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad for-

galma; oktatási, tudományos és kulturális együttműködési programok, jogrendszer 
stb.). 

– Nemzeti sajátosságok, a tagállamok kormányainak hatásköre. 
– Az Európai Unió intézményei (az Európai Tanács, az Európai Bizottság, az Európai 

Parlament, a Miniszterek Tanácsa, az Európai Bíróság és az Európai Számvevő-
szék). 

– A döntési mechanizmusok főbb elemei; gyakorlata. 
– „Centrum-periféria” az Európai Unióban. A támogatások rendszere. 

 
Emelt szint 

– Az integráció kialakulásának folyamata; az együttműködés fázisai (a Montánunió, 
Római Szerződések, az EGK, vámunió, a Schengeni Egyezmény, a Maastrichti Szer-
ződés, az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség, az euro bevezetése). 

– A bővítés fázisai; a csatlakozó országok (1973, 1981, 1986, 1995). 
– A gazdasági fejlődés jellemzői, az EU világgazdasági rendszerben elfoglalt helye. 
– Eltérő érdekek, vélemények az Európai Unión belül. 
– Az Európai Unió működésének, intézményeinek tervezett reformja. 
– Az EU-tagság feltételrendszere, a tagfelvétel rendje. 
– Az EU további kiterjesztésének távlatai. 

Példák feladatokra 

Középszint 
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok: információk gyűjtése forrásokból, segédanya-

gokból; információ leolvasása térképekről, statisztikai ábrákról, táblázatokról; kérdések meg-
válaszolása források alapján; leírás, meghatározás alapján az egyes intézmények felismerése, 
megnevezése; az intézményekre vonatkozó meghatározások és megnevezések párosítása; 
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intézményes ábra kiegészítése forrás alapján; az egyes intézmények fő feladatainak meghatá-
rozása forrás alapján; felsorolásból a helyes elem kiválasztása segédanyagok alapján; felsoro-
lásból a helytelen elem kiválasztása segédanyagok alapján. 

Szöveges, problémamegoldó feladatok: egy-egy intézmény működési területének rövid 
ismertetése forrás alapján; újságcikk rövid értelmezése; a tagállamokra vonatkozó azonos 
sajátosságok tömör megfogalmazása források alapján; a tagállamokra vonatkozó eltérések rö-
vid kifejtése források alapján. 

Szöveges, elemző feladatok: az integráció sajátosságainak bemutatása, értelmezése forrá-
sok, segédanyagok segítségével; az intézményrendszer és a főbb döntési mechanizmusok 
összefüggő szöveges bemutatása források (dokumentumok) segítségével. (A témával kapcso-
latos, egyetemes történeti szöveges elemző feladatok az érettségi vizsgán csak emelt szinten 
szerepelnek.) 
 
Emelt szint 

Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok: információk gyűjtése forrásokból, segédanya-
gokból; információ leolvasása térképekről, statisztikai ábrákról, táblázatokról; kérdések meg-
válaszolása források alapján; évszámok és események összekapcsolása; felsorolt események 
időrendbe állítása; az integráció bővülését bemutató térképvázlatok és a hozzájuk tartozó idő-
pontok összekapcsolása; 

Szöveges, problémamegoldó feladatok: az egyes szakaszok bemutatása források segítsé-
gével; a témára vonatkozó újságcikk rövid értelmezése; a csatlakozás feltételeinek tömör 
meghatározása forrás alapján; a témakörhöz kapcsolódó vélemények rövid összegzése 
források alapján; forrás alapján következtetések tömör megfogalmazása, a témára vonatkozó 
vélemények közti különbségek megfogalmazása. 

Szöveges, elemző feladatok: az európai integráció kialakulásának lépcsőfokainak bemu-
tatása kronológiai táblázat és történelmi térképvázlat segítségével; az EU világgazdaságban 
betöltött szerepének bemutatása források (grafikonok, statisztikai táblázatok segítségével); 
azonos és egymásnak ellentmondó véleményt megfogalmazó források összevetése, érvrend-
szerük összehasonlítása, következtetések megfogalmazása. 

 
 

11.3 A „harmadik világ” 

Követelmények 

Középszint 
A fejlődő országok főbb problémái (pl. népességnöve-
kedés, szegénység, élelmezési- és adósságválság). 

Emelt szint 
A demográfiai válság társadalmi és 
gazdasági okai 

Magyarázat a tartalomhoz 

Középszint 
A téma háttéranyaga a Kerettanterv történelemre vonatkozó követelményei között A 

harmadik világ című fejezet (12. évfolyam). A témáról való tájékozottság feltételezi az 
előzményekhez kapcsolódó ismereteket. Évszámok: 1947, 1949, 1956, 1975, személyek: 
Nehru, Gandhi, Mao Ce-tung; fogalmak: harmadik világ, globális világ; topográfia: Kuba, 
Korea. 

A témakörhöz kapcsolódó követelményeket a Kerettanterv történelemre vonatkozó 
részei között a Globális problémák  –  a globalizáció problémái (8. évfolyam) és Az emberiség 
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az ezredfordulón; a globális világ és problémái című fejezet tartalmazza (12. évfolyam). 
Fogalmak: globalizáció, népességrobbanás, harmadik világ, globális világ. 

A Kerettanterv Társadalomismeret és etika tárgyában (Szakközépiskola 11. évfolyam), 
továbbá a Társadalomismeret keretében szereplő modulokban (Gimnázium 9–12. évfolyam) 
megfogalmazott követelmények között a tematikához kapcsolódó tárgykörök: népességrobba-
nás, jólét és életminőség, szegények és gazdagok, életmód, életszínvonal. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
– A gyarmati múlt öröksége. 
– A „harmadik világ” helye a világgazdaságban. 
– Különbségek a „harmadik világ” országai között (gazdasági mutatók, politikai be-

rendezkedés, egészségügy, oktatás stb.). 
– Polgárháborúk, háborúk, nemzeti, etnikai és vallási konfliktusok, terrorizmus – dik-

tatórikus berendezkedés. 
– Népességnövekedés, szegénység, élelmezési válság. 
– Az oktatás és egészségügy fejlesztésének nehézségei (analfabetizmus, szakember-

hiány, ivóvízhiány, védőoltások hiánya, AIDS stb.). 
– Szegénység és természeti tényezők. 
– Nemzetközi összefogás: a segélyszervezetek tevékenysége, szociális programok. 
– Adósságválság – megoldási kísérletek. 
– Kivándorlás, menekültkérdés; a migráció problémája. 

 
Emelt szint 

– A „harmadik világ” gazdaságainak azonos és különböző vonásai (technológia, infra-
struktúra, az export összetétele, foglalkoztatási mutatók, államadósság stb.). 

– A népességnövekedés szociokulturális háttere. 
– A népességnövekedés ideológiai háttere (szokások, hagyományok, vallási nézetek-

hiedelmek). 
– Az analfabetizmus és a túlnépesedés kölcsönhatása. 
– Kísérletek a népességnövekedés szabályozására. 
– Az AIDS gazdasági és társadalmi következményei az afrikai kontinensen. 
– Átlagéletkor a „harmadik világban”. 

Példák feladatokra 

Középszint 
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok: információk gyűjtése forrásokból, segédanya-

gokból; információ leolvasása térképekről, statisztikai ábrákról, táblázatokról; kérdések meg-
válaszolása források alapján; forrás alapján adott jelenség okainak, illetve következményeinek 
kiválasztása; megadott elemekből összefüggéseket bemutató ábra készítése. 

Szöveges, problémamegoldó feladatok: újságcikkek rövid értelmezése; adott segélyszer-
vezet tevékenységének összefoglalása forrás segítségével; adott probléma okainak és követ-
kezményeinek tömör összefoglalása; fényképek és szöveges források összevetése; az egyes 
problémák okainak és következményeinek rövid bemutatása grafikonok, szemléltető ábrák 
alapján. 

Szöveges, elemző feladatok: az egyes problémakörök összefüggésének több szempontú 
bemutatása különböző típusú források segítségével; különböző segédanyagok felhasználásá-
val megadott szempont, témakör alapján részletes áttekintő elemzés készítése (pl. az afrikai 
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kontinens eladósodása; az AIDS problémája; a szegénység és az analfabetizmus összefüg-
gése; az analfabetizmus és a gyermekmunka). (A témával kapcsolatos, egyetemes történeti 
szöveges elemző feladatok az érettségi vizsgán csak emelt szinten szerepelnek.) 
 
Emelt szint 

Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok: információ leolvasása térképekről, statisztikai 
ábrákról, táblázatokról; kérdések megválaszolása források alapján; fogalmak definíciója, fo-
galmak és meghatározások összepárosítása; felsorolt okok és következmények összepárosí-
tása; okok kulcsszószerű felsorolása forrás alapján, összefüggéseket bemutató ábra kiegészí-
tése részben vagy teljes egészében megadott elemekkel. 

Szöveges problémamegoldó feladatok: okok és következmények bemutatása források 
alapján; fényképek és szöveges források összevetése; újságcikkek tömör értelmezése; követ-
keztetések megfogalmazása forrás alapján; különböző forrásokban észlelhető ellentmondások 
felismerése és összefoglalása; különböző forrásokban olvasható eltérő vélemények külön-
bözőségének rövid összegzése. 

Szöveges elemző feladatok: különböző források, segédanyagok alapján a demográfiai 
válság okainak áttekintése, az egyes okok közötti összefüggések bemutatása. Azonos és egy-
másnak ellentmondó véleményt megfogalmazó források összevetése, érvrendszerük összeha-
sonlítása. Többféle forrás és segédanyag alapján egy-egy regionális probléma vagy jelenség 
bemutatása (pl. éhínség Etiópiában, az egygyermekes modell Kínában, a gyermekházasság 
intézménye Indiában). Újságcikkek, illetve statisztikák segítségével egy adott nemzetközi 
segélyprogram értékelése a résztvevő szervezetek pénzügyi hátterének, lehetőségeinek, haté-
konyságának és nehézségeinek bemutatásával. 
 
 
11.4 Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés 

Követelmények 

Középszint 
A technikai civilizáció és a gazdasági nö-
vekedés hatása a természeti környezetre. 

Emelt szint 
A környezettudatos magatartás kulturális, gazda-
sági és politikai feltételei. 

Magyarázat a tartalomhoz 

Középszint 
A témakörhöz kapcsolódó követelményeket a Kerettanterv történelemre vonatkozó 

részei között a Globális problémák  –  a globalizáció problémái (8. évfolyam) és Az emberiség 
az ezredfordulón; a globális világ és problémái című fejezet tartalmazza (12. évfolyam). 
Fogalmak: globalizáció, globális világ. 

A Kerettanterv Társadalomismeret és etika (Szakközépiskola 11. évfolyam), továbbá 
Emberismeret és etika (Gimnázium 11. évfolyam) tárgyaiban, valamint a Társadalomismeret 
keretében szereplő modulokban (Gimnázium 9–12. évfolyam) megfogalmazott követelmények 
között a tematikához kapcsolódó tárgykörök: növekedés és fejlődés, a jólét ára, a földi élő-
világ eltartó képességének korlátai, pazarló használat, környezetszennyezés, a technikai civili-
záció hatása a földi ökoszisztémára a globalizáció természeti következményei, a tudományos-
technológiai haladás etikai dilemmái, globális felelősségünk, kötelességek a jövő nemzedé-
kekkel szemben, az élővilág rendjének és sokféleségének megőrzésével kapcsolatban, civil 
szervezetek.  
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Emelt szint 

A középszint követelményein túl a Kerettanterv Egészségtan (8. évfolyam), Állampol-
gári ismeretek (8. évfolyam), valamint Állampolgári ismeretek (Szakközépiskola 12. év-
folyam) témaköreiben, továbbá a Társadalomismeret keretében szereplő modulokban (Gim-
názium 9–12. évfolyam) megfogalmazott követelmények között a tematikához kapcsolódó 
tárgykörök: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!, marketingtechnikák és környezetvé-
delem, a nyilvánosság, bírói hatalom és igazságszolgáltatás, a helyi társadalom, etikus fo-
gyasztás, társadalmi szolidaritás, társadalmi igazságosság, etika és gazdaság. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
– A gazdasági növekedés és a fenntartható fejlődés összeegyeztetésének nehézségei. 
– A környezetszennyezés forrásai és formái (a levegő, a víz, a talaj károsodása). 
– Látható és láthatatlan szennyezések (gázok, gőzök, olajszennyeződés, egyéb vegyipari 

melléktermékek, radioaktivitás). 
–  Az ózonlyuk, az üvegházhatás és a globális felmelegedés következményei. 
– Az oxigénkészletek és ivóvízkészletek veszélyeztetettségének mértéke. 
– A hulladék elhelyezésének problémája (veszélyes hulladékok). 
– A hulladék újrafelhasználásának feltételei (szelektív hulladékgyűjtés, korszerű 

technológia). 
– A nemzetközi összefogás lehetőségei és nehézségei. 
– A zöldek mozgalma; környezetvédő szervezetek (céljaik, tevékenységük, eszközeik). 
– A zöld mozgalmak nemzetközi kapcsolatai, szervezetei (pl. zöld frakció az Európai 

Parlamentben vagy a Green Peace mozgalom). 
 
Emelt szint 

– A fogyasztói társadalom és a pazarlás. 
– A rövid- és hosszú távú érdekek ellentmondása; a gazdasági haszon és a környezet-

védelem összeegyeztetésének nehézségei. 
– Az „eldobható” termékek kultusza – a szemléletváltás nehézségei. 
– Az állam megelőző tevékenysége (a környezet védelmét biztosító jogrend megalko-

tása, a környezetbarát technológiát alkalmazó vállalkozások támogatása, a szelektív 
hulladékgazdálkodás népszerűsítése és támogatása, a környezettudatos magatartást 
segítő oktatási programok támogatása, az állami médiák célnak megfelelő működ-
tetése stb.). 

– Az állami intézményrendszer feladatai (a jogszabályok betartásának ellenőrzése, a 
hulladékok elhelyezésének és különösen a veszélyes hulladékok kezelésének felügye-
lete, hatékony fellépés és eljárás a környezetvédelmi szabályok megszegőivel szem-
ben). 

– A környezet megóvására vonatkozó jogszabályok betartatásának nehézségei. 
– Civil kezdeményezések (környezetszennyező üzemek bezáratása, a gépkocsiforgalom 

korlátozása vagy elterelése, fa- és virágültetés, hulladékgyűjtés, patakmeder-tisztítás 
stb.). 

– Az oktatási rendszer lehetőségei (oktatási programok, szakkörök, erdei iskolák stb.). 
– Környezetvédő politikai és társadalmi mozgalmak (zöld pártok, egyesületek, szerve-

zetek). 
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Példák feladatokra 

Középszint 
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok: információ gyűjtése forrásokból; információ 

leolvasása térképekről, statisztikai ábrákról, táblázatokról; kérdések megválaszolása források 
alapján; ok-okozati összefüggések meghatározása források alapján; felsorolt okok és követ-
kezmények párosítása; fogalmak felismerése meghatározás alapján; fogalmak és meghatáro-
zások párosítása. 

Szöveges, problémamegoldó feladatok: szemléltető ábra, adatsor, diagram elemzése; a 
témára vonatkozó újságcikk értelmezése; fényképek és szöveges források összevetése; a té-
makörhöz kapcsolódó vélemények azonos vonásainak tömör összegzése; a témakörhöz tarto-
zó vélemények eltérő vonásainak rövid összegzése; egy adott eset szempontok szerinti tömör 
értékelése; okok és következmények kigyűjtése és tömör összefoglalása újságcikk alapján. 

Szöveges, elemző feladatok: különböző típusú források alapján a problémakör komplex 
bemutatása; újságcikk alapján a probléma társadalmi vagy gazdasági hátterének bemutatása; 
egy adott eset kapcsán egy környezetvédő szervezet tevékenységének részletes bemutatása; 
források alapján egy-egy témakörhöz tartozó probléma részletes elemzése (pl. az ózonlyuk 
története; a szelektív hulladékgyűjtés története és távlatai; a hulladékok újrafelhasználásának 
feltételei). (A témával kapcsolatos, egyetemes történeti szöveges elemző feladatok az érettségi 
vizsgán csak emelt szinten szerepelnek.) 
 
Emelt szint 

Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok: információ leolvasása térképekről, statisztikai 
ábrákról, táblázatokról; kérdések megválaszolása források alapján; adott szemponthoz kapcso-
lódó feltételek kigyűjtése forrás segítségével; megadott elemekből összefüggéseket bemutató 
ábra készítése; felsorolásból a helyes elem kiválasztása források alapján; felsorolásból a hely-
telen elem kiválasztása források alapján; adott szemponthoz kapcsolódó feltételek kigyűjtése 
és csoportosítása forrás segítségével. 

Szöveges, problémamegoldó feladatok: a témára vonatkozó újságcikk rövid értelmezése; 
egymásnak ellentmondó források összevetése, az ellentmondás tömör megfogalmazása; 
azonos sajátosságok kigyűjtése és rövid összegzése források alapján; fényképes és szöveges 
források összevetése; adott témával kapcsolatos különböző vélemények eltérő sajátosságainak 
tömör összefoglalása. 

Szöveges, elemző feladatok: a környezet tudatos védelmét segítő és gátló tényezők 
összefüggéseinek bemutatása, mérlegelése, érvek és ellenérvek összevetése, szembesítése 
tényekkel források alapján; egy környezetvédő civil kezdeményezés története források alap-
ján; egy környezetvédő mozgalom tevékenysége, céljai különböző források alapján; külön-
böző források, segédanyagok alapján komplex elemzés készítése a témáról. 
 
 
11.5 A globális világ kihívásai és ellentmondásai (csak középszint) 

Követelmények 

Középszint 
A tömegkultúra új jelenségei (pl. film, reklám). 

Emelt szint 
– 
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Magyarázat a tartalomhoz 

A Kerettanterv Ember- és társadalomismeret, etika (7. évfolyam), továbbá Társada-
lomismeret és etika (Szakközépiskola 11. évfolyam), Emberismeret és etika (Gimnázium 11. 
évfolyam) tárgyaiban, valamint a Társadalomismeret keretében szereplő modulokban (Gim-
názium 9–12. évfolyam) megfogalmazott követelmények között a tematikához kapcsolódó 
tárgykörök: kultúra és civilizáció, kultúra és művelődés, munkaidő, szabadidő, szórakozás, a 
kultúra fogalma, a globalizáció kulturális következményei. 

Tartalmi elemek 
– A gépi-technikai tömegkultúra; a szabadidő eltöltésének új és legújabb változatai. 
– A kommunikáció új formái (e-mail, Internet, mobil, SMS). 
– Az információs-kommunikációs technológia (ICT) mindennapi szerepe. 
– Divat és tömegtermelés  –  a kultúra és a fogyasztás uniformizált jelenségei a jóléti 

társadalmakban (plaza, hipermarket, wellness, multiplex, McDonald’s stb.). 
– A televíziós tömegkultúra jellegzetességei (szórakoztató ismeretterjesztés, sorozat, 

talk show, nyereményjáték, szappanopera, thriller, akciósorozat, valóságshow stb.). 
– A modern tömegkultúra erőszak-központúsága (filmek, játékok, reklámok). 
– A reklámok szerepe a fogyasztói társadalom szokásrendjének alakításában (reklám-

sztereotípiák, a figyelemfelkeltés eszközei; állandó akciók és nyeremények). 
– A tömegkommunikáció, a médiák, (a sajtó, a rádió, a televízió, az Internet). 

Példák feladatokra 

Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok: információ kigyűjtése statisztikai adatokból, 
forrásokból; kérdések megválaszolása források alapján; ok-okozati viszony meghatározása 
források alapján; reklámok azonos sajátosságainak meghatározása képek segítségével; követ-
keztetések egyszerű megfogalmazása források alapján. 

Szöveges, problémamegoldó feladatok: egy, az ORTT által kiszabott büntetés hátterének 
összefoglalása újságcikk alapján; a tematikával kapcsolatos újságcikk értelmezése megadott 
szempontok alapján; különböző források közötti ellentmondás felismerése, tömör összegzése; 
fényképek és szöveges források összevetése, az azonosságok, illetve különbségek tömör 
megfogalmazása, a témakörhöz kapcsolódó vélemény összegzése. 

Szöveges, elemző feladatok: azonos és egymásnak ellentmondó véleményt megfogalma-
zó források összevetése, érvrendszerük összehasonlítása a tárgykörhöz kapcsolódó témában 
(pl. az erőszak szerepe, a számítógép-függőség, a számítógépes játékok hatása a gyerekek 
fizikai és pszichikai állapotára), következtetések megfogalmazása; különböző források 
alapján részletes áttekintés a gépi-technikai tömegkultúra mindennapokra gyakorolt hatásáról.  
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B) Mintafeladatok 
 
Középszint – egyszerű, rövid választ igénylő feladat 
 
1.  FELADAT 

Tanulmányozza az Európai Unió történetéhez kapcsolódó térképet! 
A szempontokhoz minden esetben három helyes és egy helytelen elem tartozik. Aláhúzással 
jelölje, hogy melyik a kakukktojás! (Válasza csak akkor értékelhető, ha minden szemponthoz 
egy elemet jelöl meg.) 
 

(História – Ezredforduló 2001/3. 5. o.) 

1. Az EU alapítói: 
    Franciaország, Ausztria, Olaszország, Németország. 

2. Az utolsó bővítésnél felvett országok: 

    Görögország, Svédország, Finnország, Ausztria. 

3. Az EU-tagjelöltek (2001): 

    Csehország, Magyarország, Ukrajna, Szlovénia. 

4. Az EU hivatalos nyelvei: 

    Angol, francia, orosz, német 

5. Az euro bevezetésével (2002. január 1.) megszűnt nemzeti valuták: 

    Angol font, francia frank, német márka, osztrák schilling. 

 
 Összesen 5 pont  
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Megoldás 
1. Ausztria 
2. Görögország 
3. Ukrajna 
4. orosz 
5. angol font 
 

Középszint – szöveges, kifejtendő, problémamegoldó feladat 
 
2. FELADAT 

A cikk alapján sorolja fel a környezet károsításának következményeit! Értékelje, hogy össze-
egyeztethető-e a „fenntartható fejlődés” és az ipari növekedés! 
 
„… Az Enichem állami vegyipari óriáscégnek a dél-szicíliai Priolóban működő üzeme és a 
szomszédos olajfinomító előtti zárt tengeröböl szinte habos az állandó szennyezéstől. Mindezt 
a siracusai ügyészség állapította meg; a vizsgálat több mint egy éven át tartott, és nyomában 
Olaszország egyik legnagyobb környezetkárosítására derült fény. 
A vizsgálat civil szervezetek és egy orvos feljelentése nyomán indult. A környéken ugyanis az 
elmúlt évtizedben feltűnően sok gyermek születési rendellenességekkel jött világra. […] A 
szív-, illetve veseelégtelenséggel és más fogyatékossággal született gyermekek száma […] 
meghaladta az átlagos értéket és növekvő arányt mutatott. […] Gyanúsan magasnak bizonyult 
a rákos megbetegedések –  elsősorban a tüdőrákosok aránya is. […] 
… az orvosok és a mozgósított civil szervezetek  –  a környék vegyipari üzemeinek környe-
zetkárosító működésében gyanítva a kiváltó okot  –  feljelentést tettek. Több alkalommal is 
próbahalászatot tartottak a priolói zárt öbölben; a kifogott márnák, szalpák, pérhalak, kagylók 
testében a higany néha ötszázszor nagyobb volt a megengedett határértéknél. […] 
Ez év elején az Enichem helyi üzemeinek 18 felső- és középvezetője került gyanúsítottként 
vád alá. […] A vád bűnszövetkezetben elkövetett környezetkárosítás, a veszélyes hulladékok 
kezelésére érvényes jogszabályok megszegése. Az ügyészség megállapítása szerint sem a 
higanyos szennyvizet, sem az üzemben keletkezett egyéb veszélyes hulladékokat nem a 
törvényes előírásoknak megfelelően kezelték, hanem közönséges szemétként; egyszerűen a 
helyi szemétlerakóba vitették, illetve a városi csatornába engedték őket. Ezzel több milliónyi 
eurónyi kiadást takarítottak meg a vállalatnak, ám szinte jóvátehetetlen környezeti károkat 
okoztak. […] A vizsgálat azt mutatta, hogy a vállalat működésében elsődleges szempontként 
szerepelt a költségmegtakarítás, minden mást ennek rendeltek alá. […] valószínűleg nemcsak 
a tengervíz szennyeződött el a környéken, hanem az anyagok mélybe szivárgása révén az 
ivóvízbázis is. […]  

(HVG; 2003. május 10. 38–41. o.) 
 

 Összesen 12 pont  
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Megoldás 

Az értékelés szempontjai Optimális megoldás Pont

A feladat megértése 

Feladatmegértés és lényegkiemelés. A vizsgázó a 
következményeket és hatásokat sorolja fel, valamint a 
„fenntartható fejlődés” és az ipari növekedés össze-
egyeztethetőségét értékeli. 

1 

1.1. Történelmi 
forrásokból (tárgyi, 
írásos stb.) informá-
ciók gyűjtése, 
következtetések 
megfogalmazása. 

A vizsgázó a hulladékkezelés részletezett hiányossá-
gaiból és a költségmegtakarítási szándék megnevezé-
séből képes levonni azt a következtetést, hogy a 
veszélyes hulladékok megfelelő kezelése drága, s így 
csökkenti az adott vállalkozásból befolyó jövedel-
meket (profitot). Nem biztos, hogy a vizsgázó tételesen 
is leírja ezt az összefüggést. Ha azonban ebben az 
értelemben indokolja, hogy a gazdasági növekedés és a 
„fenntartható fejlődés” nehezen egyeztethető össze, 
akkor megfelelt a követelményeknek. 

1.6. A tények és fel-
tételezések meg-
különböztetése. 

A vizsgázó válaszában jelzi, hogy a tengeröböl és az 
ottani élővilág károsodott, illetve tényként kezeli a 
születési rendellenességek és rákos megbetegedések 
környezetszennyezéssel való összefüggését. Érzékelteti 
azonban, hogy az ivóvízkészletek szennyeződése egye-
lőre csak valószínűsíthető, de nem bizonyított.  

4.2. Annak bizonyí-
tása, hogy a tör-
ténelmi események-
nek általában több 
oka és követ-
kezménye van. 

A vizsgázó a szöveg alapján képes röviden összegezni 
a következményeket, hatásokat. Megemlíti a tenger-
öböl és az ottani élővilág károsodását, az ivóvízkész-
letek valószínűsíthető szennyeződését, a rákos meg-
betegedések és születési rendellenességek arányának 
növekedését. 
Plusz pontot érdemel, és a feladat egy másik részében 
tapasztalható hiányosságot egyenlíthet ki, ha a diák a 
következményeken belül fokozati elemeket is megje-
löl: utal a következmények eltérő súlyára, hatókörére. 
Pl. a tengeröböl szennyeződése, illetve a rákos megbe-
tegedések növekedése egy inkább rövid távon jelentke-
ző hatás, míg az ivóvízkészletek esetleges szennyező-
dése, továbbá a születési rendellenességek következ-
ményei hosszabb távon, akár generációkra kiterjedő 
mértékben hatnak. 
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4.4. A lényeges és 
kevésbé lényeges 
szempontok, ténye-
zők megkülönböz-
tetése, mérlegelése. 

A vizsgázó a következményeket összefoglalóan nevezi 
meg. Nem részletezi az öbölben kifogott halak fajtáját; 
a születési rendellenességre, illetve rákos megbetege-
désekre vonatkozó részleteket. Nem foglalkozik a kör-
nyezetszennyezés körülményeivel és a bírósági eljárás-
sal sem. 

10 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A válasz szerkezete logikus. A szöveg gördülékeny, a 
mondatok világosak és egyértelműek. 1 
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A kompetenciákhoz kapcsolódó lehetséges tartalmak (optimális megoldásnál) 
 
A szennyeződés a tengeröböl területét és az ottani élővilágot károsította, de feltételezhető, 
hogy a földbe szivárogva az ivóvízkészleteket is veszélyezteti. A lakosság körében növekedett 
a rákos megbetegedések és a születési rendellenességek aránya. 
A fenntartható fejlődés és az ipari növekedés nehezen hozható összhangba, mert a fenn-
tartható fejlődés biztosítása a növekedés mérséklését, illetve költséges technológiát igényel, 
ami csökkenti az adott vállalkozásból nyerhető profitot. (Az ellentmondás világosan megjele-
nik a cikkben, ahol a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat a költségmeg-
takarítás miatt nem alkalmazták.) Egyéni tanulói következtetés levonása: A környezet-
szennyezés bűn, mert veszélyezteti az emberiség jövőjét. 
 
 

Középszint – szöveges, kifejtendő, elemző feladat 

3. FELADAT 

Az ábrák alapján mutassa be, hogy a rendszerváltozás után a magyar gazdaság szerkezet-
átalakulása milyen gazdasági-társadalmi következményekkel járt! 
 

 

Az ipari és mezőgazdasági termelés, valamint a GDP alakulása, 1989–1996 (index: 1989=100) 

GDP (Gross Domestic Product; angol); bruttó nemzeti termék; az ország területén egy év alatt létrehozott 
termékek és szolgáltatások összértéke. Nem tartalmazza az adott ország külföldi befektetéseiből származó 
jövedelmeket. 
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Az infláció mértéke, 1987–1997 

 

 

 

 

A munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva, 1989–1997 

(Az ábrákat közli: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, 
Budapest, 1999. 564–567. o.) 
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Kronológia: 
 
1988. január 1. Életbe léptek az általános forgalmi adóról és a személyi jövedelemadóról szó-

ló törvények. 
1988. október 10. Hatályba lépett a privatizáció alapjául szolgáló társasági törvény.  

(1988: VI. tc.) 
1989. január 1. Bevezették a munkanélküli segélyt. 
1989. március 22. Az országgyűlés elfogadta a sztrájktörvényt. 
1989. július 1. Hatályba lépett a privatizációt előmozdító átalakulási törvény. (1989: XIII. tc.) 
1990. március 1. Megalakult az Állami Vagyonügynökség. (1990: VII. tc.) 
1991. június 28. Megszűnt a KGST. 
1991. december 16. Brüsszelben aláírták az Európai Közösség és Magyarország közötti társu-

lási szerződést. 
1992. augusztus 28. Hosszas parlamenti vita után hatályba lépett a vállalatok központilag 

vezérelt kényszer-átalakulásával foglalkozó privatizációs törvény. (1992: LIV. tc.) 
1995. május 9. Az országgyűlés elfogadta a magánosítás gyorsításával és egyszerűsítésével 

foglalkozó úgynevezett harmadik privatizációs törvényt. (1995: XXXIX. tc.) 
1995. május 30. Az országgyűlés elfogadta a Bokros Lajos pénzügyminiszter által beterjesz-

tett stabilizációs csomagtervet. 
1996. január 1. Hatályba lépett az 1995: XCV. tc. a forint konvertibilitásáról. 
1997. január 1. Megszűnt a „turistakeret”; a magyar állampolgárok korlátlanul vásárolhatnak 

külföldi valutát forintért. 
1998. március 31. Megkezdődtek a hivatalos tárgyalások Magyarország csatlakozásáról az 

Európai Unióhoz. 
 

 Összesen 21 pont  
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Megoldás 

Az értékelés szempontjai Optimális megoldás Pont 

A feladat megértése 
A vizsgázó a magyar gazdaság szerkezetátalakulását, illetve annak 
következményeit a gazdasági folyamatokat szemléltető segéd-
anyagok alapján, azok összefüggését is felvázolva mutatja be. 

4 

1.5. Információk gyűj-
tése és következteté-
sek levonása egyszerű 
statisztikai táblázatok-
ból, diagramokból, 
grafikonokból, krono-
lógiákból. 

A vizsgázó a rendelkezésre álló segédanyagok alapján vázolja a 
magyar gazdaság fő folyamatait kb. 1990–1997 között. Képes a 
különböző statisztikákat összevetni, s következtetéseket levon-
ni: például megállapítja, hogy a gazdasági válság összes muta-
tóval alátámasztható mélypontja 1993 körülre tehető, illetve 
1996–97 után az összes statisztika egy lassú, de folyamatos 
fellendülésre/növekedésre utal. 
A vizsgázó az elemzésben szemlélteti a különböző gazdasági 
folyamatok egymásra hatását: pl. a GDP csökkenése, a reálke-
resetek csökkenése, az infláció növekedése közötti összefüg-
gést; a GDP csökkenése, a munkanélküliség növekedése közötti 
kapcsolatot, illetve a GDP növekedésével összefüggésben ta-
pasztalható ellentétes irányú folyamatok összetevőit. 

2.1. Történelmi fogal-
mak azonosítása, he-
lyes használata. 

A vizsgázó tisztában van a statisztikai ábrákon, illetve a krono-
lógiai segédanyagban megjelenő történelmi, közgazdasági 
szakszavak jelentésével, s ezeket félreértések nélkül, harmoni-
kusan építi be elemzésébe. Tisztában van azzal, hogy az emlí-
tett fogalmak hogyan kapcsolódnak a szerkezetváltás jelenségé-
hez, illetve a segédanyagokban megjelenített gazdasági folya-
matokhoz. Például. ipari és mezőgazdasági termelés, GDP, 
infláció, foglalkoztatott, reálkereset, nyugdíj, munkanélküliség, 
munkanélküli, gazdaságilag aktív népesség, privatizáció, általá-
nos forgalmi adó, személyi jövedelemadó, munkanélküli se-
gély, sztrájk, stabilizáció, konvertibilis. (A követelmények telje-
sítéséhez nem szükséges az összes fogalmi elem konkrét haszná-
lata, hogyha egyébként a kidolgozás színvonala, belső logikája, 
komplexitása megfelel a feladat megkívánta követelményeknek. 
Másrészt fontos annak értékelése, hogy a vizsgázó a saját elem-
zésébe beépített szakszókincs jelentésével tisztában van-e, an-
nak elemeit helyesen használja-e.) 

4.4. A lényeges és ke-
vésbé lényeges szem-
pontok, tényezők 
megkülönböztetése, 
mérlegelése. 

A vizsgázó a mellékelt segédanyagok alapján meghatározza a 
gazdasági folyamatok fő vonulatait. Nem részletezi a statiszti-
kákon megjelenített folyamatok összes, a fő folyamatok szem-
pontjából lényegtelen aprólékos adatait. Trendeket határoz 
meg, valamint nominálisan megadja az egyes folyamatok fő sa-
rokpontjait. Például: az infláció maximuma, bizonyos érték alá 
szorulása, ugyanígy a munkanélküliség maximuma; a GDP 
csökkenésének maximuma. 
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4.9. Aktuális esemé-
nyek történelmi előz-
ményeinek bemutatá-
sa. 

A vizsgázó a mellékelt kronológia segítségével a rendszerválto-
zás utáni gazdasági folyamatok vázolásakor kiemeli a szerke-
zetváltás (piacgazdaságra áttérés; privatizáció) tényét, továbbá 
a külgazdasági kapcsolatok átrendeződését (a KGST felbomlá-
sa; az uniós kapcsolatok szorosabbá válása.). 

12 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A vizsgázó logikusan felépített, jól megszerkesztett szövegben 
foglalta össze gondolatait. A stílus áttekinthető, világos. A 
munka nem tartalmaz ismétléseket, felesleges kitérőket és el-
lentmondásokat. A tanuló megállapításai árnyalt elemző kész-
ségről tanúskodnak. 

5 
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A kompetenciákhoz kapcsolódó lehetséges tartalmak (optimális megoldásnál) 
 
Az átalakulással járó nehézségek és a külkapcsolatok megváltozása miatt a magyar gazdaság 
a nyolcvanas évek végétől mély válságba süllyedt. A GDP majdnem 20%-kal visszaesett. (A 
válság a mezőgazdaságot nagyobb mértékben sújtotta, mint az ipari termelést.) 1993 második 
felétől lassú és szerény növekedés kezdődött. 
A munkanélküliség 1990-től növekedésnek indult; 1991–1993-ban óriási méreteket öltött 
(13,2%) A gazdasági válság az infláció felgyorsulásával, a bérek és nyugdíjak reálértékének 
csökkenésével járt együtt. A pénzromlás 1991-ben 35%-kal tetőzött, majd 1992–1994 között 
mérséklődött. A választások évében, 1994-ben a bérek és nyugdíjak reálértéke kis mértékben 
emelkedett. A jövedelmek növekedésének mértéke azonban meghaladta a GDP növekedésé-
nek mértékét, s 1995-ben az infláció újra megközelítette a 30%-ot, a jövedelmek pedig még 
az 1993-as emelkedés előttihez képest is visszazuhantak. A problémák kezelésére Bokros 
Lajos – a Horn-kormány pénzügyminisztere – megszorító intézkedéssorozatot vezetett be. To-
vább csökkentek a reáljövedelmek: a(z össznépességben jelentős arányú) nyugdíjasok reáljö-
vedelme nagyobb mértékben, mint a foglalkoztatottaké. 1996 közepétől a foglalkoztatottak 
reálkeresete növekedésnek indult, a nyugdíjasoké azonban továbbra is stagnált. 
A magyar gazdaság a 90-es évek második felében egyre inkább a regenerálódás jeleit mutatta: 
szerény, de folyamatos gazdasági növekedés kezdődött, amelyet a foglalkoztatottak reálkere-
setének növekedése, valamint az infláció mérséklődése és a munkanélküliek arányának csök-
kenése kísért. 
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Emelt szint – egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 

1. FELADAT 

Állapítsa meg, hogy a felsorolt sajátosságok az Európai Unió melyik intézményére jellem-
zőek, majd a megfelelő sorszámok beírásával töltse ki a táblázatot! 

 
1. Felügyeli a közösség pénzügyeit. 
2. Tagjait az unió polgárai közvetlenül választják meg. 
3. A legnagyobb tagállamok kettő, a többiek egy-egy, ún. európai biztost delegálhatnak 

soraiba. 
4. Válaszokat ad a nemzeti bíróságok közösségi joggal kapcsolatosan feltett kérdéseire. 
5. A megvitatott tárgy alapján a tagállamok szakminiszterei vesznek részt ülésein. 
6. Képviselői nem országok, hanem politikai csoportosulásuk szerint tömörülnek csoportokba. 
7. Ülésein a tagállamok kormány- és államfői jogosultak részt venni. 
8. Illetékes a tagállamok, az unió és egy tagállam, az intézmények vagy egy magánszemély és 

az unió közötti vitás kérdések rendezésében. 
9. Az unió legnagyobb intézménye; 15 ezer főt foglalkoztat. 
10. A tagállamok miniszterei alkotják. 
11. Ellenőrzi, hogy a segélyeket a céloknak megfelelően használták-e fel. 
12. A tagállamok vezetőinek csúcstalálkozója. 

(Minden helyesen kitöltött sor 1 pont) 
 

 

Intézmény neve Jellemzők 
(sorszámok)

Európai Parlament   
Európai Tanács   
Miniszterek Tanácsa   
Európai Bizottság   
Európai Bíróság   
Európai Számvevőszék   
 
 Összesen 6 pont  
 
Megoldás 
 

Intézmény neve Jellemzők 
(sorszámok)

Európai Parlament 2 6 
Európai Tanács 7 12 
Miniszterek Tanácsa 5 10 
Európai Bizottság 3 9 
Európai Bíróság 4 8 
Európai Számvevőszék 1 11 
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2. FELADAT 

Mely körülmények hátráltatják az afrikai térség gazdasági felzárkózását? A szövegrészletek 
elolvasása után válaszoljon a kérdésekre! 

 „… Kelet-Afrikában most közel 16 millió embert fenyeget az éhhalál. A katasztrófa 
Eritreától Szomálián át egészen Tanzániáig Afrika szarvának – ahogy a régiót nevezik  – majd 
minden államát sújtja, de a legnagyobb csapás Etiópiát érheti, ahol több mint 8 millió ember 
élete forog kockán. […] Etiópia már vagy két éve véres határháborút vív a szomszédos 
Eritreával. Szomáliában, ahol több mint egymillió embernek nem jut elegendő ennivaló, a 
központi kormányzat 1991-es összeomlása óta az egymással rivalizáló helyi haduraké a 
hatalom. De nem jobb a helyzet Szudánban sem: ott elhúzódó polgárháború dúl, az egyik 
leghosszabb a világon. Mindamellett az is tény, hogy Afrika szarván már vagy három éve 
elviselhetetlen szárazság uralkodik. A két éltető esős évszak évek óta elmarad vagy megcsap-
panva, késve érkezik. […] … az etióp „háztartások” jövedelmének 90 százalékát felemészti 
az élelmiszerek megszerzése; egészségügyre, a gyermekek iskoláztatására gyakorlatilag nem 
marad semmi….” 
„Az adósságválság megoldatlansága nyomta rá a bélyegét az április elején Kairóban megren-
dezett történelminek szánt első Európa-Afrika-csúcsértekezletre. […] a fejlődő országok ma 
mintegy 2 ezer milliárd dollárra tehető összes adósságán belül a latin-amerikai országok terhe 
számszerűen magasabb, de az afrikai országok 375 milliárdos adóssága arányaiban súlyosabb: 
nemzeti össztermékük háromnegyedére, éves exportjuk négyszeresére rúgó összeg, amit a 
jelenlegi körülmények között soha nem fognak tudni önerőből ledolgozni. Egészségügyre és 
oktatásra a legengedhetetlenebb minimumot sem tudják fordítani, mert minden keletkező 
jövedelmet felemészt az adósságszolgálat. […] 
A pénzügyminiszterek és a bankelnökök az IMF-közgyűlésen úgynevezett végrehajtási cso-
portot állítottak fel a program meggyorsítására: 2003-ig legalább 90 milliárd dollár 
elengedése mintegy 25 országot kell, hogy érintsen. Az így felszabaduló forrásokat ezeknek 
az országoknak oktatásra és egészségügyre kell fordítaniuk…[…] 
[…] Az IMF és a Világbank fogja kontrollálni, hogy a keletkező alapokat kizárólag szociális 
célokra fordítják-e, nem fegyverbeszerzésre vagy a vezetők luxusfogyasztására. […] 

(HVG, 2000. április 29. 43–47. o.) 
 
1. Sorolja fel a cikkben említett öt afrikai országot! 1 pont  

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

  2. Melyek a természeti körülmények hatását súlyosbító politikai tényezők? 
Említsen kettőt, s hatásukat egy-egy megfelelő szövegrészlettel indokolja! 2 pont  

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

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

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

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

3. A szövegből vett idézettel bizonyítsa az adósságválság súlyosságát! 1 pont  

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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  4. A szövegből idézett részlettel mutassa be, hogy mire költhető az adósságok 
bizonyos hányadának elengedésével felszabaduló összeg? 1 pont  

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

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

 
 Összesen 5 pont  
 

 
Megoldás 
 
1. Eritrea, Szomália, Tanzánia, Etiópia, Szudán 
2. A) Háborúskodás: „Etiópia már vagy két éve véres határháborút vív a szomszédos 
Eritreával.” 
2. B) Polgárháború: „Szomáliában […]az egymással rivalizáló helyi haduraké a hatalom.” 
„… Szudánban […] elhúzódó polgárháború dúl, […].” 
2. C) A demokratikus politikai berendezkedés hiánya vagy más megfogalmazásban: 
diktatórikus politikai berendezkedés (bármelyik megfogalmazás jó megoldásnak számít): 
„Szomáliában […]az egymással rivalizáló helyi haduraké a hatalom.”  
„Az IMF és a Világbank fogja kontrollálni, hogy a keletkező alapokat kizárólag szociális 
célokra fordítják-e, nem fegyverbeszerzésre vagy a vezetők luxusfogyasztására. […]” 
 (Értékelés: 2/A, 2/B, 2/C-ből összesen két elem megnevezése és a megfelelő szövegrészlet 
hozzárendelése.) 

3. „…nemzeti össztermékük háromnegyedére, éves exportjuk négyszeresére rúgó összeg, amit 
a jelenlegi körülmények között soha nem fognak tudni önerőből ledolgozni.” 
 
4. Szövegrészletek: 
„Az így felszabaduló forrásokat ezeknek az országoknak oktatásra és egészségügyre kell 
fordítaniuk…[…]” 
„Az IMF és a Világbank fogja kontrollálni, hogy a keletkező alapokat kizárólag szociális 
célokra fordítják-e,…” 
(Értékelés: bármelyik szövegrészlet idézése esetén jár a pont.) 

Emelt szint – szöveges, kifejtendő, problémamegoldó feladat 

3. FELADAT 

A cikk alapján tekintse át, hogy milyen feltételek szükségesek a „fenntartható fejlődés” 
biztosításához, a környezet megóvásához! Soroljon fel legalább négy feltételt! Mindegyik 
esetében utaljon rá, hogy konkrétan hogyan járul hozzá a megjelölt célhoz! 
 
„… Az Enichem állami vegyipari óriáscégnek a dél-szicíliai Priolóban működő üzeme és a 
szomszédos olajfinomító előtti zárt tengeröböl szinte habos az állandó szennyezéstől. Mindezt 
a siracusai ügyészség állapította meg; a vizsgálat több mint egy éven át tartott, és nyomában 
Olaszország egyik legnagyobb környezetkárosítására derült fény. 
A vizsgálat civil szervezetek és egy orvos feljelentése nyomán indult. A környéken ugyanis az 
elmúlt évtizedben feltűnően sok gyermek születési rendellenességekkel jött világra. […] A 
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szív-, illetve veseelégtelenséggel és más fogyatékossággal született gyermekek száma […] 
meghaladta az átlagos értéket és növekvő arányt mutatott. […] Gyanúsan magasnak bizonyult 
a rákos megbetegedések –  elsősorban a tüdőrákosok aránya is. […] 
… az orvosok és a mozgósított civil szervezetek – a környék vegyipari üzemeinek környezet-
károsító működésében gyanítva a kiváltó okot – feljelentést tettek. Több alkalommal is 
próbahalászatot tartottak a priolói zárt öbölben; a kifogott márnák, szalpák, pérhalak, kagylók 
testében a higany néha ötszázszor nagyobb volt a megengedett határértéknél. […] 
Ez év elején az Enichem helyi üzemeinek 18 felső- és középvezetője került gyanúsítottként 
vád alá. […] A vád bűnszövetkezetben elkövetett környezetkárosítás, a veszélyes hulladékok 
kezelésére érvényes jogszabályok megszegése. Az ügyészség megállapítása szerint sem a 
higanyos szennyvizet, sem az üzemben keletkezett egyéb veszélyes hulladékokat nem a 
törvényes előírásoknak megfelelően kezelték, hanem közönséges szemétként; egyszerűen a 
helyi szemétlerakóba vitették, illetve a városi csatornába engedték őket. Ezzel több milliónyi 
eurónyi kiadást takarítottak meg a vállalatnak, ám szinte jóvátehetetlen környezeti károkat 
okoztak. […] A vizsgálat azt mutatta, hogy a vállalat működésében elsődleges szempontként 
szerepelt a költségmegtakarítás, minden mást ennek rendeltek alá. […] valószínűleg nemcsak 
a tengervíz szennyeződött el a környéken, hanem az anyagok mélybe szivárgása révén az 
ivóvízbázis is. […]                                                                  

(HVG; 2003. május 10. 38–41. o.) 
 

 Összesen 7 pont  
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Megoldás 

Az értékelés szempontjai Optimális megoldás Pont

A feladat megértése 
A vizsgázó a „fenntartható fejlődés” és a környezet 
megóvásához szükséges feltételekkel foglalkozik, 
utalva adott feltételek folyamatban betöltött szerepére. 

1 

1.1. Történelmi forrá-
sokból (tárgyi, írásos 
stb.) információk 
gyűjtése, következte-
tések megfogalma-
zása.  
 

Az olvasottak alapján a vizsgázó megfogalmazza a 
növekedés szabályozásának szükségességét, illetve az 
anyagi eszközök biztosításának fontosságát. 
A vizsgázó az olvasottak alapján kiemeli a megfelelő 
tartalmú jogszabályok meghozatalának szükségességét 
és a nyilvánosság (civil szervezetek, demokratikus 
kontroll) fontosságát. (Ez a kompetencia csak abban az 
esetben értékelendő, ha a vizsgázó által megadott négy 
feltétel közül legalább egy ehhez a kompetenciához 
kapcsolódik.) 

1.2. Különböző tí-
pusú forrásokból 
származó informá-
ciók összevetése. 

A vizsgázó a cikkben olvasottakból kiindulva saját is-
meretei segítségével képes egy megadott szempont sze-
rinti optimális állapot feltételrendszerét összegyűjteni 
és magyarázatokkal alátámasztani. Ide tartozik a szem-
léletváltás fontossága, az állami támogatások kérdése, 
az oktatásügy lehetséges feladatai, a hatékony bírósági 
intézményrendszer, és – ha a diák a jogi háttérről össze-
foglalóan, egy feltétel keretei között nyilatkozik – a 
jogállamiság. (A kompetencia akkor értékelendő, ha a 
felsorolt négy feltétel bármelyike ezt indokolja.)  
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2.1. Történelmi fo-
galmak azonosítása, 
helyes használata. 

A vizsgázó az általa megfogalmazott feltételekben és 
magyarázatokban a megfelelő szakszókincset alkal-
mazza. Pl. technológia, jogszabályok, törvények, jog-
rendszer, bíráskodás, bírói szervezet, nyilvánosság stb. 
(Mivel a vizsgázónak négy feltételt kell összegyűjtenie 
és magyaráznia, ezért a szakszókincs használatának ér-
tékelése nem egységes, hanem mindig az adott 
válaszban megjelenő négy feltételre vonatkoztatható.)  

5 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A négy, magyarázatokkal kiegészített feltételt a vizs-
gázó logikusan felépített egységes válasszá szerkesz-
tette. A megfogalmazás gördülékeny, a mondatok 
világosak és egyértelműek.  

1 

 
 

A cikk alapján összegyűjthető vagy kikövetkeztethető feltételek 
 
A vizsgázónak az alábbiakból négy elemet kell válaszában kidolgoznia. 

1. A növekedés szabályozása. A környezet megkímélése a fejlesztések hatásának mérlege-
lését, adott esetben a növekedés arányának, ütemének mérséklését követeli, mert a termelés 
korlátok nélküli növelése feléli a természeti környezetet, ami meghiúsítja a további fejlődést. 
2. Környezettudatos szemlélet. Optimális feltétel, ha a vállalkozás irányítói olyan szemlélettel 
bírnak, hogy maguk is kiemelt célként kezelik a természeti környezet megóvását, s ezért 
hajlandóak a profit egy részéről lemondani. 
3. Anyagi források. A környezetkímélő technológia, a veszélyes hulladékok kezelése jelentős 
anyagi forrásokat igényel, mert a technológiai fejlesztések, illetve korszerű technológia igen 
költséges. 
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4. Állami támogatás. A korszerű technológia nagyon költséges, ezért létfontosságú, hogy az 
állam erre támogatást (pl. pályázati rendszer keretében) biztosítson. 
5. Oktatási programok. A környezet megóvásához szükséges szemléletváltáshoz fontos az 
állam közreműködése, például a környezettudatos értékrend megjelenítése a közoktatásban. 
6–7. (Jogállamiság.); Jogszabályok és bírósági intézményrendszer (együtt és külön is 
megjelenhet.) Az állampolgárok érdekeivel összhangban szigorú jogszabályok rögzítik a 
környezet megóvásának feltételeit, továbbá ezeknek a jogszabályoknak hatékony bírósági 
intézményrendszer szerez érvényt. 
8. Nyilvánosság. A törvények betartatásának garanciája a demokratikus társadalmi kontroll, a 
nyilvánosság. Az állampolgárok, illetve civil szervezetek a törvénysértéseket a médiák 
segítségével képesek leleplezni, s adott esetben akár a bírósági eljárást is kezdeményezni. 
 
 
Emelt szint – szöveges, kifejtendő, elemző feladat 

4. FELADAT 

A dokumentumok alapján mutassa be, hogy mely tényezők határozták meg Jugoszlávia fel-
bomlását! Értékelje Bosznia-Hercegovina sajátos helyzetét! Vázolja a koszovói NATO be-
avatkozás nemzetiségi hátterét! 

 
 

Horvátország % 
Horvát 82 
Szerb 10 
Bosnyák 1 
Magyar 1 
Egyéb 6 

 
 

Jugoszlávia – 1986 % 
Szerb 40
Horvát 22
Szlovén 8
Macedón 6
Mohamedán délszláv 
(bosnyák) 

8

Albán 6
Montenegrói 2
Magyar 2
Egyéb 6
(Nagy Világatlasz  –  Kartográfiai Vállalat Bp.) 
 
 
Macedónia % 
Macedón 67
Albán 23
Török 5
Szerb 2
Bosnyák 2
Egyéb 2

Jugoszlávia* % 
Szerb 62 
Albán 18 
Montenegrói 5 
Cigány 5 
Magyar 4 
Bosnyák 3 
Horvát 1 
Egyéb 2 

* Szerbia és Montenegró 
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Az utódállamok nemzetiségi adatai (2000); (Forrás: Földünk térképeken  –  Világatlasz  –  Kossuth 
Nyomda Rt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronológia: 

1989. Szerb alkotmánymódosítás. Koszovó és a Vajdaság autonómiája névlegessé vált. 
1990. Ibrahim Rugova vezetésével megalakult a Koszovói Demokratikus Szövetség. A koszo-

vói parlament albán többsége Jugoszlávia hetedik tagköztársaságaként kikiáltotta a 
Szerbiától független Koszovói Köztársaságot. Válaszul Szerbia megvonta az autonó-
mia maradékát is, valamint katonai kormányzást vezetett be a tartományban. Az erő-
szakos módszerek következtében megerősödött az albán szeparatizmus. 

1988–1990: A többpártrendszer kialakulása az egyes tagköztársaságokban. A JKSZ (Ju-
goszláv Kommunista Szövetség) felbomlása. 

1990. Választások az egyes köztársaságokban. 
1991. jún. 25. A horvát és szlovén parlament deklarálta a függetlenséget. 
1991. jún. 27. A délszláv háború kirobbanása. A szerb vezetésű Jugoszláv Néphadsereg fegy-

veres erővel próbálta megakadályozni Szlovénia és Horvátország kiválását. 
1991. július 7. A brioni egyezmény az Európai Közösség közvetítésével. A Jugoszláv Nép-

hadsereg kivonulása Szlovéniából. 
1991 augusztusától: A háború újabb szakasza; összecsapások a Jugoszláv Néphadsereg és a 

horvátországi szerb szabadcsapatok, valamint a Horvát Nemzeti Gárda alakulatai 
között. 

1991. december 19. A szerbek horvátországi katonai sikerei nyomán létrejött a Krajinai Szerb 
Köztársaság, amely 1991–1995 között állt fenn. 

1992. január: Szlovénia és Horvátország függetlenségének nemzetközi elismerése. Az ENSZ 
BT határozata alapján békefenntartó erők érkeztek a szerbek által ellenőrzött horvátor-
szági területekre. 

1992. április: A délszláv háború újabb szakasza kezdődött Boszniában, ahol a helyi szerbek 
elutasították a függetlenséget. Kikiáltották a Boszniai Szerb Köztársaságot. A szövet-
ségi hadsereg segítségével megszállták a tagköztársaság területének 70%-át, és meg-
kezdték Szarajevó ostromát. 
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1995. A horvát hadsereg elfoglalta a Krajinai Szerb Köztársaság területét. 
1995. november 20. A daytoni (USA) egyezményben rögzítették a boszniai háború lezárásá-

nak alapelveit. Alija Izetbegovics bosnyák, Franjo Tjudman horvát és Slobodan 
Milosevics szerb elnök megállapodott abban, hogy Bosznia-Hercegovina a Bosnyák-
Horvát Föderációból (49%) és a Boszniai Szerb Köztársaságból (51%) áll. A két rész 
autonómiával bír, de közös a törvényhozása, a kormánya és háromtagú (bosnyák, 
horvát, szerb) az elnöksége. A háborút lezáró békét ezekkel a feltételekkel írták alá 
1995. december 14-én Párizsban. 

1998 tavasza: A daytoni megállapodásban csalódott albán Koszovói Felszabadító Hadsereg 
(UÇK) ellenőrzése alá vonta a tartomány felét. 

1998 ősze: A jugoszláv hadsereg etnikai tisztogatásokat kezdett Koszovóban, amely óriási 
menekültáradatot indított el. A nemzetközi közvetítés Szerbia elutasítása miatt 
sikertelennek bizonyult. 

1999. március 24. – június 9. A NATO légicsapása Jugoszlávia ellen. A jugoszláv hadsereg 
elhagyta Koszovót. A tartomány Jugoszlávia része maradt, de a nemzetközi békefenn-
tartó alakulatok ellenőrzése alá helyezték. 

 Összesen 16 pont  
 

Megoldás 

Az értékelés szempontjai Optimális megoldás Pont

A feladat megértése 

Feladatmegértés és lényegkiemelés. A vizsgázó a Ju-
goszlávia felbomlásában szerepet játszó tényezőket 
elemzi. Kitér Bosznia-Hercegovina sajátos nemzetiségi 
összetételére és a politikai rendezés ebből fakadó sajá-
tosságaira, valamint a koszovói helyzet nemzetiségi 
hátterére.  
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1.2. Különböző típusú 
forrásokból származó 
információk 
összevetése. 

A vizsgázó a különböző segédanyagokból származó in-
formációkat képes saját ismereteivel kiegészíteni, s en-
nek alapján értékeléseket megfogalmazni. Utal a közép-
kelet-európai rendszerváltozások sajátosságaira, 
érzékeli a tagállami keretekben kialakuló többpárt-
rendszer és a felbomlás közötti kapcsolatot. Tisztában 
van a nacionalizmus ideológiájával, s ennek alapján 
felismeri a délszláv térség nemzetállami törekvéseit. 
Érzékeli a Bosznia-Hercegovina soknemzetiségű jelle-
géből adódó politikai rendezés és a nemzetállam meg-
teremtésére irányuló törekvések ellentétes irányát. 
Képes párhuzamot vonni az agresszív nemzetállami tö-
rekvések és a nemzetközi beavatkozás különböző 
formái között.  
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1.5. Információk gyűj-
tése és következ-
tetések levonása egy-
szerű statisztikai táb-
lázatokból, diagra-
mokból, grafikonok-
ból, kronológiákból. 

A vizsgázó képes összevetni a felbomlás előtti és utáni 
nemzetiségi viszonyokat és megfogalmazni az egyes 
utódállamokra vonatkozó következtetéseit: Horvát-
ország és Szlovénia esetében a nemzetállam megte-
remtését, Szerbia-Montenegró esetében a szerb 
nemzetállam erőszakos megvalósításának szándékát a 
háborúvá fajuló koszovói konfliktusban. Kitér arra, 
hogy Jugoszlávia felbomlása miért vezetett háborúhoz. 
Érzékeli az összefüggést Bosznia-Hercegovina nem-
zetiségi összetétele és a politikai rendezés sajátosságai 
között. Értékeli a nagyhatalmak közvetítő, illetve 
nyomásgyakorló szerepét a délszláv válságban. Meg-
állapítja, hogy a nyolcvanas évektől folyamatosan 
problematikus albán kérdés a koszovói beavatkozással 
sem rendeződött megnyugtatóan. 
A vizsgázó megfelelően használja a tájékoztató jellegű 
kronológiai táblázatot. Csak annyiban tér ki a háború 
eseményeire, a nemzetközi háttérre, amennyire a kérdés 
alapján indokolt. A feladat igényének megfelelően vá-
zolja Bosznia-Hercegovina rendezését, illetve a 
koszovói albán nemzetiségi problémát. 

3.6. Konkrét törté-
nelmi események tér-
ben és időben való el-
helyezése. 

A segédanyagok alapján a vizsgázó az elemzésben pon-
tosan tájékozódik térben és időben. 

  

4.9. Aktuális esemé-
nyek történelmi előz-
ményeinek bemuta-
tása. 

Lehetséges, hogy a vizsgázó megemlíti a szerb–horvát 
konfliktus történelmi hátterét, illetve párhuzamot von a 
kommunista ideológia és a Tito-féle „nemzetek feletti” 
Jugoszlávia léte között. Utalhat a térség vallási megosz-
tottságára: a katolikus, görögkeleti és muszlim vallás 
jelenlétére a térségben. Miután a téma igen kiterjedt, 
nem számít hibának, ha a követelményeknek egyébként 
megfelelő elemzésből ezek a vonatkozások kima-
radnak. 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A vizsgázó a dolgozatot jól szerkesztett, egész monda-
tokban fogalmazta meg. A fogalmazás világos, áttekint-
hető. Felépítése logikus, a szóhasználat igényes. Az 
elemzés tömör, lényegre törő. Nem bonyolódik ismét-
lésekbe, ellentmondásokba. 

4 

 

A kompetenciákhoz kapcsolódó lehetséges tartalmak (optimális megoldásnál) 
 
A nyolcvanas évek gazdasági válsága után a közép-kelet-európai rendszerváltozás Jugoszlá-
viában is a többpártrendszer létrejöttét eredményezte. A többpártrendszer kialakulása a 
tagköztársaságok keretei között valósult meg, s ez politikai értelemben hozzájárult a 
nemzetállami elkülönüléshez. 
1991-ben a szlovén és horvát parlament úgy döntött, hogy kilép a szövetségi államból. Az 
utódállamok nemzetiségi statisztikája alapján ez a folyamat a XIX. századi nemzetállam-
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modell megvalósításának felelt meg (80, illetve 90% feletti horvát és szlovén nemzetiségi 
arányokkal). 
Jugoszlávia békés felbomlása Szerbia, illetve a Szerbián kívül élő szerb kisebbségek 
ellenállásán hiúsult meg. A szlovén és horvát függetlenségi törekvések következtében 
megerősödött a szerb nacionalizmus. A szerb nemzeti érzés támadó, agresszív megnyilvánu-
lásai hasonló hatást váltottak ki a többi nemzetiség körében, azokban tagállamokban, ahol 
számottevő szerb kisebbség élt (Horvátország és Bosznia–Hercegovina). A fegyveres konflik-
tussá fajuló folyamat sorozatos etnikai tisztogatásokba, leszámolásokba torkollott. Bosznia-
Hercegovinában csak az USA diplomáciai közvetítésével sikerült lezárni a háborút. A 
megegyezés szerint Bosznia–Hercegovina a Bosnyák–Horvát Föderációból (49%) és a 
Boszniai Szerb Köztársaságból (51%) áll. A két rész autonómiával bír, de közös a törvényho-
zása, a kormánya és háromtagú (bosnyák, horvát, szerb) az elnöksége. A boszniai rendezés – 
jóllehet történelmi adottságokon alapul – ellentétes a volt jugoszláv térség nemzetállami lét 
irányába ható folyamataival. Továbbra is rendezetlen Koszovó helyzete, illetve az albán 
kérdés. Koszovó sikertelenül próbált tagköztársasági státushoz jutni 1991 előtt, szeparatista, 
nemzetállami törekvéseihez pedig nem kapott külső támogatást Jugoszlávia felbomlásakor 
sem. A NATO-beavatkozás utáni Koszovó Szerbián belüli léte számos kérdést vet fel: „bé-
kés” fenntartása jelenleg a folyamatos nemzetközi ellenőrzés, ha úgy tetszik, nyomásgya-
korlás függvénye. 
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12. A mai magyar társadalom és életmód 

A) Magyarázatok 
 

12.1 Alapvető állampolgári ismeretek 

Követelmények 

Középszint 
Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvé-
nek bemutatása. 
Az állampolgári jogok és kötelességek. 

Emelt szint 
A szociális piacgazdaság jellemzői. 

Magyarázat a tartalomhoz 

Középszint 
A Kerettanterv Ember- és társadalomismeret, etika (7. évfolyam) tárgyában, az 

Állampolgári ismeretek (8. évfolyam), Állampolgári ismeretek (Szakközépiskola 12. évfo-
lyam) témaköreiben, továbbá a Társadalomismeret és etika (Szakközépiskola 11. évfo-
lyam), Emberismeret és etika (Gimnázium 11. évfolyam) tárgyaiban, valamint a Társa-
dalomismeret keretében szereplő modulokban (Gimnázium 9-12. évfolyam) megfogalmazott 
követelmények között a tematikához kapcsolódó tárgykörök: a demokratikus állampolgárság 
értékei: a közjó, az egyén jogai, törvényesség, emberi jogok, más kultúrák tisztelete, hagyo-
mánytisztelet, igazság, törvényesség, igazságosság, a polgári állam értékei, nemzet, állam, 
etnikum, az emberi jogok, a gyermekek jogai, diákjogok, jogok és kötelességek a társadalom-
ban, az emberi alapjogok értelmezése, a társadalmi igazságosság kérdései, a választás szabad-
sága és az ember felelőssége, személyes elkötelezettség és tolerancia, hazaszeretet, törvény-
tisztelet és polgári engedetlenség, társadalmi szolidaritás, társadalmi igazságosság. 

Fogalmak: állam, nemzet, nemzetiség, etnikum, állampolgárság, népszavazás, az emberi 
jogok. 
 
Emelt szint 

A Kerettanterv a középszinten előírtakon túl a szociális jogok tárgykörét tartalmazza az 
Állampolgári ismeretek (Szakközépiskola 12. évfolyam) témakörében, továbbá a Társadalom-
ismeret keretében szereplő modulokban (Gimnázium 9–12. évfolyam) megfogalmazott köve-
telmények között. 

A Kerettanterv történelemre vonatkozó részében a szociális piacgazdaság fogalma 
tételesen A fejlett piacgazdaság, a demokratikus berendezkedés országai című fejezetben 
szerepel (12. évfolyam). 

Tartalmi elemek 

Középszint 
– Emberi jogok, diákjogok, gyermekjogok. 
– Az emberi jogokat kinyilatkoztató történelmi dokumentumok (Az Egyesült Államok 

Függetlenségi Nyilatkozata, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata). 
– Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (ENSZ). 
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– A jogok és kötelességek összefüggése. 
– A jogok korlátai (mások jogai, bűncselekmény, rendkívüli jogrend stb.). 
– A jogegyenlőség elve. 
– Az állampolgári kötelességek (törvénytisztelet, adókötelezettség). 

 
Emelt szint 

– A szociális piacgazdaság működésének alapelvei. 
– A szociális háló fogalma. 
– A szociális támogatás alapvető típusai (gyermekneveléssel kapcsolatos támogatások, 

lakáshitelek, munkanélküli segély, rokkantak járadéka). 
– Alanyi jogon járó szociális juttatások a mai Magyarországon. 
– Az egészségügyi ellátás és a társadalombiztosítás; a nyugdíjrendszer. 
– A rászorultság fogalma – a segélyezés alapvető formái. 
– A társadalmi szolidaritás megnyilvánulásai (jótékonysági rendezvények, adakozás). 

Példák feladatokra 

Középszint 
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok: információ gyűjtése forrásokból; kérdések 

megválaszolása források alapján; felsorolt jogok és forrásszövegek megfeleltetése, párosítása; 
felsorolt jogok csoportosítása megadott szempontok alapján; felsorolásból a helyes elem kivá-
lasztása; felsorolásból a helytelen elem kiválasztása; felsorolt jogok és megfogalmazott tartal-
muk párosítása; felsorolt jogok és az érvényesülésükhöz szükséges feltételek párosítása. 

Szöveges, problémamegoldó kérdések: jogok és kötelességek összefüggésének felismeré-
se, tömör megfogalmazása források alapján; törvényjavaslatokkal, jogalkotással kapcsolatos 
újságcikkek értelmezése; adott emberi jogi szervezet tevékenységének rövid bemutatása forrá-
sok alapján; emberi jogi sérelmek felismerése és értelmezése források alapján. 

Szöveges, elemző kérdések: egy emberi jogokkal kapcsolatos eset részletes elemzése kü-
lönböző források alapján; egy emberi jogi szervezet tevékenységének részletes bemutatása 
újságcikkek alapján; diák-, illetve gyermekjogokkal kapcsolatos eset elemzése, a különböző, 
adott esetben ellentmondó vélemények, érvek összevetése források alapján; a diák-, illetve 
gyermekjogok érvényesüléséhez szükséges háttér, feltételrendszer áttekintése, részletes elem-
zése források segítségével; egy jogsérelem elemzése, az érintett felek adott esetben különböző 
véleményének, nézőpontjának összevetése, az ellentmondások felismerése, következtetések 
megfogalmazása források alapján. (Az érettségi vizsgán egyetemes történelemhez kapcsolódó 
szöveges elemző feladat csak emelt szinten szerepel.) 
 
Emelt szint 

Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok: információ leolvasása statisztikai ábrákról, 
táblázatokról; megadott szempontok szerint információ gyűjtése forrásokból; kérdések meg-
válaszolása források alapján; a felsorolt szociális támogatási formák és meghatározások páro-
sítása; felsorolásból a helyes elem kiválasztása; felsorolásból a helytelen elem kiválasztása; 
adott szociális támogatási típus felismerése meghatározás alapján; adott szociális támogatási 
forma felismerése szöveges forrás alapján; a szociális támogatási formák kigyűjtése forrásból 
és megadott szempont szerinti csoportosítása. 

Szöveges, problémamegoldó kérdések: újságcikk rövid értelmezése megadott szempont 
alapján; fényképek és szöveges források összevetése; azonos típusú szociális juttatások kigyűjtése 
és közös sajátosságaik tömör megfogalmazása források alapján; adott jótékonysági rendezvény, 
akció rövid bemutatása források alapján; a rászorultság adott esetre vonatkozó értelmezése 
újságcikk alapján; okok és következmények meghatározása, összegzése források alapján. 

Szöveges, elemző kérdések: különböző források, segédanyagok alapján egy-egy téma 
komplex elemzése (pl. a nyugdíjrendszer általános vonásai vagy alanyi jogon járó szociális 
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juttatások, vagy a gyermeknevelés támogatása Magyarországon); azonos és egymásnak 
ellentmondó véleményt megfogalmazó források összevetése, érvrendszerük összehasonlítása, 
következtetések megfogalmazása; adott szociális segélyszervezet (alapítvány, egyesület) 
tevékenységének részletes bemutatása különböző források segítségével. 

 
 

12.2 Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban 

Követelmény 

Középszint 
Nemzetiségek a mai magyar társadalom-
ban (számuk, arányuk, helyzetük, intéz-
ményeik). 

Emelt szint 
A hazai romák helyzete (oktatás, lakhatás, egész-
ségügy, foglalkoztatás). 
A diszkrimináció fogalma. 

Magyarázat a tartalomhoz 

Középszint 
A Kerettanterv Ember- és társadalomismeret, etika (7. évfolyam), Állampolgári isme-

retek (8. évfolyam), továbbá Társadalomismeret és etika (Szakközépiskola 11. évfolyam), 
Emberismeret és etika (Gimnázium 11. évfolyam) tárgyaiban, valamint a Társadalomismeret 
keretében szereplő modulokban (Gimnázium 9–12. évfolyam) megfogalmazott követelmények 
között a tematikához kapcsolódó tárgykörök: nyitottság, empátia és tolerancia, nemzetiségi és 
nemzeti hovatartozás, előítéletesség és nyitottság, a demokratikus állampolgárság értékei: 
más kultúrák tisztelete, hagyománytisztelet, többség, kisebbség, az emberi alapjogok értelme-
zése, a kultúra fogalma, nemzet, állam, etnikum, kisebbségek, diszkriminált csoportok, előíté-
letek, a hagyomány értelme. 

Fogalmak: állam, nemzet, nemzetiség, etnikum, állampolgárság, az emberi jogok. 

Emelt szint 
A Kerettanterv Ember- és társadalomismeret, etika (7. évfolyam), Állampolgári isme-

retek (8. évfolyam), továbbá Társadalomismeret és etika (Szakközépiskola 11. évfolyam), 
Emberismeret és etika (Gimnázium 11. évfolyam) tárgyaiban, valamint a Társadalomismeret 
keretében szereplő modulokban (Gimnázium 9–12. évfolyam) megfogalmazott követelmények 
között a tematikához kapcsolódó tárgykörök: nyitottság, empátia és tolerancia, nemzetiségi és 
nemzeti hovatartozás, előítéletesség és nyitottság, a demokratikus állampolgárság értékei: 
más kultúrák tisztelete, hagyománytisztelet, többség, kisebbség, az emberi alapjogok értel-
mezése, a kultúra fogalma, nemzet, állam, etnikum, kisebbségek, diszkriminált csoportok, 
előítéletek, a hagyomány értelme. 

Fogalmak: állam, nemzet, nemzetiség, etnikum, állampolgárság, az emberi jogok. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
– A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek (történelmi háttér, létszám). 
– A nemzeti és etnikai kisebbségek lakóterületei. 
– A kisebbségi törvény legfontosabb előírásai. 
– A kisebbségi önkormányzatok megalakítása. 
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– A kisebbségi önkormányzatok működése (szervezet, tevékenység, jogkör). 
– A kisebbségvédelem országos intézményei (Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő 

Iroda, kisebbségi ombudsman). 
– A kisebbségi kultúra ápolásának feltételei és intézményei (oktatási intézmények, kul-

turális egyesületek, civil szervezetek, anyaországi kapcsolatok). 
 
Emelt szint 

– A magyarországi romák tagolódása és az egyes csoportok településterületei 
(romungrók, oláh cigányok, beás cigányok). 

– A cigányság hagyományai, szokásrendje. 
– A Kádár-korszak cigánypolitikája (a telepek felszámolása, „Cs-lakások”, a foglal-

koztatás sajátosságai, az iskolakötelezettség érvényesítésének gyakorlata). 
– Az ősi mesterségek továbbélésének lehetőségei és korlátai (vályogvetés, kosárfonás, 

zenélés). 
– A közösség – család, rokonság – fontossága; a cigányság sajátos értékrendje a csa-

láddal, rokonsággal kapcsolatban. 
– A romákkal kapcsolatos előítéletes gondolkodás összetevői (sztereotípiák). 
– A romákkal szembeni diszkrimináció megnyilvánulásának területei, esetei (iskola, 

település, munkahely). 
– A romák integrációjának feltételei, lehetőségei és nehézségei. 
– Kisebbségi önkormányzatok. 
– Országos és civil jogvédő szervezetek (a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő 

Iroda; kisebbségi ombudsman, Roma Polgárjogi Alapítvány, Roma Sajtóközpont). 

Példák feladatokra 

Középszint 
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok: információ leolvasása térképekről, statisztikai 

ábrákról, táblázatokról; információ gyűjtése forrásokból; kérdések megválaszolása források 
alapján; azonos sajátosságok kigyűjtése forrásokból; eltérő sajátosságok kigyűjtése források-
ból; felsorolt jogok és forrásszövegek megfeleltetése, párosítása; felsorolt jogok csoporto-
sítása megadott szempontok alapján; felsorolásból a helyes elem kiválasztása; felsorolásból a 
helytelen elem kiválasztása; felsorolt jogok és megfogalmazott tartalmuk párosítása; felsorolt 
jogok és az érvényesülésükhöz szükséges feltételek párosítása. 

Szöveges, problémamegoldó kérdések: törvényjavaslatokkal, jogalkotással kapcsolatos 
újságcikkek értelmezése; adott kisebbségi önkormányzat tevékenységének rövid bemutatása 
források alapján; kisebbségi jogokkal kapcsolatos jogsérelem felismerése és értelmezése for-
rások alapján; a kisebbségek kultúrájának megőrzését biztosító feltételek kigyűjtése és 
összegzése források alapján; egy kisebbségi oktatási intézmény vagy kulturális egyesület 
rövid bemutatása források alapján; a kisebbségekkel, kisebbségi kultúrával kapcsolatos fény-
képek és szöveges források összevetése. 

Szöveges, elemző kérdések: egy kisebbségi jogokkal kapcsolatos eset részletes elemzése 
különböző források alapján; egy kisebbségi önkormányzat tevékenységének bemutatása 
(anyagi feltételek, működési körülmények, döntési jogosultság stb.) források alapján; kisebb-
ségi jogokkal kapcsolatos eset elemzése, a különböző, adott esetben ellentmondó vélemények, 
érvek összevetése források alapján; a kisebbségi jogok érvényesüléséhez szükséges háttér, 
feltételrendszer áttekintése, részletes elemzése források segítségével; egy jogsérelem elem-
zése, az érintett felek adott esetben különböző véleményének, nézőpontjának összevetése, az 
ellentmondások felismerése, következtetések megfogalmazása források alapján; a kisebbségi 
kultúra, kisebbségi hagyományok megőrzésének lehetőségét biztosító feltételek áttekintése, 
összevetése adott helyzettel, következtetések levonása források alapján. 
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Emelt szint 
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok: információ leolvasása térképekről, statisztikai 

ábrákról, táblázatokról; információ gyűjtése forrásokból; kérdések megválaszolása források 
alapján; azonos sajátosságok kigyűjtése forrásokból; eltérő sajátosságok kigyűjtése források-
ból; okok és következmények meghatározása források alapján. 

Szöveges, problémamegoldó kérdések: újságcikkek értelmezése megadott szempontok 
alapján; adott kisebbségi önkormányzat tevékenységének rövid bemutatása források alapján; 
kisebbségi jogokkal kapcsolatos jogsérelem felismerése és értelmezése források alapján; 
emberi jogokkal kapcsolatos jogsérelem felismerése és értelmezése források alapján; a 
kisebbségi hagyományok és kultúra megőrzését biztosító feltételek kigyűjtése és összegzése 
források alapján; a roma hagyományokkal, szokásokkal, kultúrával kapcsolatos fényképek és 
szöveges források összevetése. 

Szöveges, elemző kérdések: egy kisebbségi önkormányzat tevékenységének bemutatása 
(anyagi feltételek, működési körülmények, döntési jogosultság stb.) források alapján; kisebb-
ségi jogokkal kapcsolatos eset elemzése, az azonos és különböző, adott esetben ellentmondó 
vélemények, érvek összevetése források alapján, következtetések megfogalmazása; egy is-
kolai, munkahelyi vagy lakóhelyen történt diszkriminációval kapcsolatos eset elemzése, 
összevetése az alapvető emberi jogokkal, a jogsérelem összegzése, következtetések megfogal-
mazása források alapján; a kisebbségi ombudsman tevékenységének, jogkörének bemutatása 
néhány, a hivatal által intézett eset, ügy kapcsán; egy jogsérelem elemzése, az érintett felek 
adott esetben különböző véleményének, nézőpontjának összevetése, az ellentmondások felis-
merése, következtetések megfogalmazása források alapján; a kisebbségi kultúra, kisebbségi 
hagyományok megőrzésének lehetőségét biztosító feltételek áttekintése, összevetése adott 
helyzettel, következtetések levonása források alapján; egy jogvédő szervezet/intézmény tevé-
kenységének részletes bemutatása különböző források alapján; az integráció kérdésének több 
szempontú, részletes elemzése. 
 
 
12.4 A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság 

Követelmények 

Középszint 
A választási rendszer. 
A helyi önkormányzatok feladatai, 
szervezetei és működésük. 

Emelt szint 
A magyar alkotmányosság elemei (pl. a konstruktív 
bizalmatlanság intézménye, népszavazás) és intézményei 
(pl. Alkotmánybíróság, ombudsman intézménye). 

Magyarázat a tartalomhoz 

Középszint 
A Kerettanterv Ember- és társadalomismeret, etika (7. évfolyam), Állampolgári isme-

retek (8. évfolyam), továbbá Társadalomismeret és etika (Szakközépiskola 11. évfolyam), 
Emberismeret és etika (Gimnázium 11. évfolyam) és Állampolgári ismeretek (Szakközépis-
kola 12. évfolyam) tárgyaiban, valamint a Társadalomismeret keretében szereplő modulokban 
(Gimnázium 9–12. évfolyam) megfogalmazott követelmények között a tematikához kapcsoló-
dó tárgykörök: magánélet és közélet a társadalomban, a demokratikus állampolgárság érté-
kei: a közjó, törvényesség, emberi jogok, más kultúrák tisztelete, hagyománytisztelet, igazság, 
törvényesség, igazságosság, a polgári állam értékei, döntés, megegyezés, együttműködés, 
többség, kisebbség, a választás szabadsága és az ember felelőssége, a politikai rendszer intéz-
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ményei, részvétel a közügyekben, a demokrácia alapelvei és működése, politikai és szociális 
jogok, önkormányzatok a hatalmi ágak. 

Fogalom: választási alapelvek. 

Emelt szint 
A Kerettanterv a középszinten előírtakon túl A politikai rendszer intézményei és a 

Magyarország alkotmánya tárgykört tartalmazza az Állampolgári ismeretek (8. évfolyam) és 
az Állampolgári ismeretek (Szakközépiskola 12. évfolyam) témakörében, valamint a Társa-
dalomismeret keretében szereplő modulokban (Gimnázium 9–12. évfolyam) megfogalmazott 
követelmények között. 

Fogalom: népszavazás. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
– A választójog: az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választás. 
– Az országgyűlési választások jellemzői (vegyes választási rendszer: egyéni választó-

kerületek, illetve pártlisták; az 5%-os küszöb, érvényességi feltételek, egy, illetve két 
forduló). 

– Kormányalakítás; kormánypárt(ok) és ellenzék – a koalíciós kormány fogalma. 
– Az Európai Parlament képviselőinek megválasztása Magyarországon. 
– A köztársasági elnök tisztsége. 
– Az önkormányzatok helye az államszervezetben. 
– Az önkormányzatok szervezeti felépítése. 
– Az önkormányzatok feladatai, kötelezettségei, jogai. 
– Az önkormányzati választások. 

 
Emelt szint 

– Az alkotmány alapelvei (a hatalmi ágak megosztása, a népszuverenitás elve, a törvé-
nyesség, az emberi jogok érvényesülése, a törvény előtti egyenlőség). 

– Az Alkotmány védelme; az Alkotmánybíróság (szervezete, működési rendje, jogköre). 
– Az országgyűlési biztos (ombudsman) tisztségének jellemzői. 
– Az országgyűlési biztosok működési területe, ügyrendje, kompetenciája. 
– A mentelmi jog és az összeférhetetlenség kérdése a magyar politikai jogrendben. 
– A konstruktív bizalmatlanság intézménye. 
– A népszavazás intézménye (feltételrendszere, lebonyolítása, lehetséges tárgyköre). 

Példák feladatokra 

Középszint 
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok: információ gyűjtése forrásokból; kérdések 

megválaszolása források alapján; az országgyűlési választási rendszert bemutató ábra kiegé-
szítése; források (szemléltető ábra, adatsorok, ismeretterjesztő szöveg, az alkotmány egyes 
részletei) alapján a választási rendszer egyes elemeinek, jellemzőinek felismerése, megneve-
zése; fogalmak és meghatározások párosítása; megadott elemekből szervezeti, intézményi 
összefüggéseket bemutató ábra készítése; adott esemény feltételeinek kigyűjtése forrás segít-
ségével. 

Szöveges, problémamegoldó kérdések: forrás (szemléltető ábra, adatsorok, ismeretter-
jesztő szöveg, az alkotmány egyes részletei) alapján a választási rendszer egyes elemeinek, jel-
lemzőinek magyarázata; a vegyes választási rendszer tömör bemutatása forrás alapján; válasz-
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tási rendszerre, parlamenti vagy önkormányzati választásokra vonatkozó újságcikkek értelme-
zése megadott szempontok alapján; az országgyűlési képviselők jogkörének és kötelezettsé-
geinek tömör összegzése források alapján; az önkormányzati képviselők jogkörének és kötele-
zettségeinek rövid megfogalmazása források alapján. 

Szöveges, elemző kérdések: különböző források, segédanyagok alapján egy-egy téma 
részletes elemzése (pl. a választási rendszer; az önkormányzatok anyagi háttere, kötelezettsé-
gei, jogköre); azonos és egymásnak ellentmondó véleményt megfogalmazó források összeve-
tése, érvrendszerük összehasonlítása, következtetések levonása; adott önkormányzat működé-
sének bemutatása: a törvényes előírások és a működési feltételek, kötelezettségek összevetése, 
következtetések megfogalmazása források alapján. 
 
Emelt szint 

Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok: információ gyűjtése forrásokból; kérdések 
megválaszolása források alapján; fogalmak és meghatározások párosítása; fogalmak felisme-
rése meghatározás alapján; fogalmak és a rájuk vonatkozó forrásrészletek párosítása; felsorolt 
esetek, problémák és az ügyben illetékes országgyűlési biztos párosítása.  

Szöveges, problémamegoldó kérdések: néhány megadott alkotmányos alapelv összefüg-
gésének bemutatása; egy-egy országgyűlési biztos tevékenységének rövid bemutatása for-
rások alapján; az Alkotmánybíróság szervezetének bemutatása újságcikk vagy törvényszöveg 
alapján; egy mentelmi joggal kapcsolatos probléma értékelése forrás alapján; az összeférhetet-
lenség tényének értékelése, indoklása konkrét esettel kapcsolatban, forrás segítségével; össze-
férhetetlenséggel kapcsolatos esetek azonos vonásainak tömör megfogalmazása.  

Szöveges, elemző kérdések: egy népszavazás lebonyolításához kapcsolódó általános és 
egyedi körülmények összegzése, a döntés fontosságának értékelése források alapján (pl. az 
EU csatlakozással kapcsolatos népszavazás); egy alkotmánybírósági döntés részletes elem-
zése újságcikkek, illetve a döntéshez kapcsolódó források áttekintésével; különböző források 
alapján egy országgyűlési biztos eljárásának részletes elemzése, összevetése az országgyűlési 
biztosok jogkörére vonatkozó előírásokkal. 

 
 

12.5 Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások 

Követelmények 

Középszint 
Demográfiai változások Magyarorszá-
gon az elmúlt fél évszázadban. 
 

Emelt szint 
A magyar társadalom szerkezetváltozásai az elmúlt 
fél évszázadban. 
Magyarország gazdasága és beilleszkedése az 
európai, illetve világgazdaságba. 

Magyarázat a tartalomhoz 

Középszint 
A Kerettanterv Ember- és társadalomismeret, etika (7. évfolyam), továbbá Társada-

lomismeret és etika (Szakközépiskola 11. évfolyam), Emberismeret és etika (Gimnázium 11. 
évfolyam), Állampolgári ismeretek (Szakközépiskola 12. évfolyam) tárgyaiban, valamint a 
Társadalomismeret keretében szereplő modulokban (Gimnázium 9–12. évfolyam) megfogal-
mazott követelmények között a tematikához kapcsolódó tárgykörök: egészség, betegség, ház-
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tartás, a család gazdálkodása, megélhetés, szegények és gazdagok, munkavállalás, vállalko-
zás, életmód, életszínvonal, társadalmi szolidaritás, társadalmi igazságosság, politikai és szo-
ciális jogok. 
 
Emelt szint 

A magyar társadalom szerkezetváltozásaival kapcsolatban a Kerettanterv a középszin-
ten előírtakon túl a termelés és fogyasztás, a jólét és életminőség, a társadalmi csoportok és 
rétegek, a társadalmi helyzet változásai, tárgyköröket tartalmazza a Társadalomismeret és 
etika (Szakközépiskola 11. évfolyam) tárgyában, valamint a Társadalomismeret keretében 
szereplő modulokban (Gimnázium 9–12. évfolyam) megfogalmazott követelmények között. 

A témakörrel kapcsolatos ismereteket a Kerettanterv történelemre vonatkozó részében 
az A szocialista rendszerek kialakulása, fejlődése és kudarca, Az európai integráció története 
(12. évfolyam, egyetemes történelem), valamint az Az életmód átalakulása. Demográfiai 
változások és  A rendszerváltozás  (12. évfolyam, magyar történelem) című fejezetek érintik, 
illetve tartalmazzák. 

Évszámok: 1989. október 23., 1990., 1991. Személyek: Gorbacsov, Kádár János, Antall 
József, Göncz Árpád. Fogalmak: vasfüggöny, szociális piacgazdaság, európai integráció, eny-
hülési politika, pártállam, reformszocializmus. 

Tartalmi elemek 

Középszint 
– A népesség számának alakulása az utolsó fél évszázadban. 
– Az átlagéletkor alakulása Magyarországon az utolsó fél évszázadban. 
– A népességfogyás okai, méretei az utolsó két évtizedben. 
– Jellemző halálokok az utóbbi két évtizedben. 
– A gyermekvállalás, -nevelés támogatási rendszere a mai Magyarországon. 
– Az elöregedett társadalmak sajátos problémái (a nyugdíjasok aránya növekszik a fog-

lalkoztatottakéhoz képest, a nyugdíjak fedezete csökken, a nyugdíjkorhatár kiterjesz-
tése, növekvő egészségügyi kiadások stb.). 

– Az aprófalvak, kistérségek elnéptelenedésének okai a mai Magyarországon. 
– A városiasodás az elmúlt fél évszázadban. 
– Nyomor és hajléktalanság a mai Magyarországon; karitatív szervezetek. 

 
Emelt szint 

– A szocialista társadalmi modell. 
– Magyarország külgazdasági kapcsolatai a rendszerváltozás előtt. 
– A társadalom átrétegződése a rendszerváltozás után. 
– A társadalom rétegződését meghatározó tényezők a mai Magyarországon (vagyoni 

helyzet, foglalkozás, lakóhely, iskolázottság). 
– A társadalmi mobilizáció lehetőségei és korlátai. 
– A jövedelemkülönbségek ugrásszerű növekedése és ennek társadalmi hatása a rend-

szerváltozás utáni Magyarországon. 
– Magyarország külgazdasági kapcsolatainak átrendeződése a rendszerváltozás után – 

az Európai Unióhoz való csatlakozás gazdasági összetevői. 
– Magyarország tagsága a különböző nemzetközi gazdasági szervezetekben. 
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Példák feladatokra 

Középszint 
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok: információ leolvasása statisztikai ábrákról, 

táblázatokról; ok-okozati viszony meghatározása források alapján; információk gyűjtése 
források alapján; kérdések megválaszolása források alapján. 

Szöveges, problémamegoldó kérdések: magyar és nemzetközi statisztikai adatok össze-
vetése, következtetések megfogalmazása; azonos témakörre vonatkozó magyar és nemzetközi 
források összevetése, az azonos és eltérő vonások összegzése; fényképek és szöveges források 
összevetése adott szempontok alapján; szöveges forrás (ismeretterjesztő szöveg, újságcikk, 
riport) értelmezése megadott szempontok alapján. 

Szöveges, elemző kérdések: különböző források alapján a népességfogyás hátterének, 
összetevőinek, mértékének áttekintése; adott tárgykörben azonos és egymásnak ellentmondó 
véleményt megfogalmazó források összevetése, érvrendszerük összehasonlítása, követ-
keztetések megfogalmazása; a hajléktalanság problémájának összetett elemzése újságcikkek, 
riportok alapján; egy hajléktalanokkal foglalkozó karitatív szervezet tevékenységének 
részletes bemutatása statisztikai adatok, újságcikkek, egyéb források segítségével. 
 
Emelt szint 

Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok: információ leolvasása térképekről, statisztikai 
ábrákról, táblázatokról; ok-okozati viszony meghatározása források alapján; információk 
gyűjtése különböző forrásokból; kérdések megválaszolása források alapján; a társadalom 
rétegződését meghatározó tényezők kiválasztása forrásokból; felsorolásból a helyes elem 
kiválasztása; felsorolásból a helytelen elem kiválasztása; fogalmak és meghatározások páro-
sítása. 

Szöveges, problémamegoldó kérdések: a szocialista társadalmi modell tömör megfogal-
mazása források alapján; a tematikával kapcsolatos újságcikk értelmezése; következtetések tö-
mör megfogalmazása források alapján; azonos sajátosságok összegzése források alapján; elté-
rő sajátosságok megfogalmazása források alapján; különböző források közötti ellentmondások 
felismerése és megfogalmazása. 

Szöveges, elemző kérdés: a gazdasági kapcsolatok rendszerváltozás utáni átrendeződé-
sének bemutatása különböző források segítségével; részletes elemzés az uniós csatlakozás 
gazdasági feltételeiről, azok végrehajtásáról és a magyar gazdaságra gyakorolt hatásáról kü-
lönböző források segítségével; a jövedelemkülönbségek növekedéséből adódó szociális fe-
szültség bemutatása egymásnak ellentmondó véleményt megfogalmazó források összevetésé-
vel, érvrendszerük összehasonlításával, következtetések megfogalmazásával; források alapján 
a társadalmi mobilizáció és az esélyegyenlőség érvényesülésének lehetőségei és korlátai a mai 
magyar társadalomban. 
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B) Mintafeladatok 
 
 
Középszint – egyszerű, rövid választ igénylő feladat 
 
1. FELADAT 

Az alábbiakban néhány jellegzetes cigány mesterségről olvashat. A szövegek tanulmányozása 
után válaszoljon a kérdésekre! 
 
„Jó időben szabad ég alatt, földön ülve, dolgozik. Az asszony, ha véletlenül otthon van, 
mellette ül és szítja a tüzet, melyet a rajkók is körülvesznek, és bámulják apjok ügyességét. 
Készít pedig szegeket, patkót, élesít szántóvasat, ajtósarkat, vasgyűrűt, bicskát, pipaszurkálót, 
lakatot, egérfogót; javít, drótoz üstöt, patkol lovat és kordováncsizmát, csinál fúrót, 
teknővakarót, czifra tésztametszőt, bográcsot, serpenyőlábat, pipafedelet.”  

(Zámolyi Varga Mihály: A sátoros czigány. 1892. id. mű: 66. o.) 
 

„Nő nem jöhetett közel, nem nézhette az öntést, mert akkor nem sikerült. Ezenkívül nagyon 
vigyáztunk arra is, hogy a fújtatót ne lépje át senki, mert akkor nem sikerült az öntés.” 

 (Erdős Kamill: Fémműves cigányok. 1962. id. mű: 66. o.) 
 

 „A hagyományos teknővájó telepeket a természettel való szoros kapcsolat és a társadalom 
kívüliség kettőssége jellemezte. Általában a legközelebbi lakott településtől is viszonylag 
távol – gyakran több kilométerre – az erdőben vagy az erdő szélén alakultak ki.”  

(Havas Gábor: A Baranya megyei teknővájó cigányok. 1982. id. mű: 68. o.) 
 

„A teknőkészítés legelső mozzanata az alkalmas fa kiválasztása. Általában két fajtából 
készítik árujukat: fűzfa és nyárfa. A nyers fából a legjobb dolgozni, mert ezt könnyű faragni. 
A megfelelő hosszúságú – általában 140–160 cm – fatörzs lefűrészelése után kettéhasítja a 
fatörzset, s ebből két teknőt tud készíteni.”  

(Petercsák Tivadar: Egy teknővájó cigány munkája. 1970. id. mű: 70. o.) 
 

„A tisztáson vályogot vetnek. Mi kell hozzá? Agyag és szalma. Az eszközök: talicska, ásó, 
kapa, vető, vödör. Hat műveletet örököl a vályogvető cigány: a szintezést, a leásást, a 
locsolást, a kapálást, a törekezést és a tömörítést. És még hármat; az utolsó fázist, magát a 
vetést. Talicskába rakják a kész sarat, egymás mellé öntik. A cigány vízzel teli vödröt hoz, a 
formálót két-három vetés után belül megvizezi, hogy sima oldalakkal csússzon ki a kész 
vályog. Már csak szárítani kell. Egy ügyes cigány kivethet naponta akár kétezer téglát is.” 

(Révész Tamás: 1977. id. mű: 75. o.) 
/A szövegeket közli: „A világ létra, melyen az egyik fel, a másik le megy” – Képek a magyarországi ci-

gányság 20. századi történetéből. Szerkesztette: Szuhay Péter, Barati Antónia. Néprajzi Múzeum, Budapest, 
1993./ 
 
1. Sorolja fel a szövegekben említett jellegzetes cigány mesterségeket! 3 pont  

…………………………………………………………………………………………………... 
 
2. Írjon le egy babonát, amely az öntés műveletéhez kötődik! 1 pont  

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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3. Adja meg a „rajkó” kifejezés magyar megfelelőjét! 1 pont  

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

  4. Jövedelmező, tömeges munkaalkalmat biztosíthat-e jelenleg az említett ősi 
mesterségek gyakorlása? Véleményét indokolja! 1 pont  

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

…………………………………………………………………………………………………... 
 
 Összesen 6 pont  
 
 
Megoldás 

1. Kovács, teknővájó, vályogvető. 
2. Nő nem nézheti az öntést, mert akkor az öntés nem sikerül; vagy: 

Nő nem mehet közel az öntéshez, mert akkor az öntés nem sikerül; vagy: 
Senki nem lépheti át a fújtatót, mert akkor az öntés nem sikerül. 
A diáknak a három variáció közül egyet kell pontosan megneveznie. 

3. A „rajkó” jelentése: gyerek. 
4. Nem. A legtöbb említett árucikket manapság gyári tömegtermeléssel, olcsóbban lehet elő-

állítani (pl. szögek, vasipari termékek). A modernizáció miatt néhány árucikkre megszűnt 
vagy töredékére csökkent a kereslet (vályogtégla, teknő). Az igényesen elkészített kéz-
műves termékekre egy szűk fizetőképes fogyasztóközönség tart igényt továbbra is; nem 
annyira mindennapi használatra, mint inkább dekorációként, divatból. 
Jár a pont, ha a vizsgázó „nem”-mel válaszol, és a fentebb közölt értelemben indokol; ha a 
válasz lehetséges indokai közül bármelyiket megnevezi. 

Középszint – szöveges, kifejtendő, problémamegoldó feladat 
 
2. FELADAT 

Az oktatási törvényből idézett szövegrészletek segítségével egy konkrét példán szemléltesse a 
jogok és kötelességek összefüggését! 
 
„10.§ (1) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intéz-
ményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, […] 
10.§ (2) A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben 
kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyer-
mek és a tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó 
büntetésnek vagy bánásmódnak. 
10.§ (3) A gyermeknek, tanulónak joga, hogy képességének, érdeklődésének, adottságainak 
megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, […] 
11. § (1) A tanuló joga különösen, hogy 
[…] 
e) igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és 
kollégium létesítményeit (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és 
szabadidő-létesítmények stb.)” 
„12.§ A tanuló kötelessége, hogy 
a) részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon 
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b) eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfe-
lelően – tanulmányi kötelezettségeinek 
[…] 
d) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, […] 
e) megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során 
használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. 
f) Az iskola, kollégium vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és 
jogait tiszteletben tartsa.” 

(Részlet az 1999. évi LXVIII. törvényből; a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
módosításából; II. fejezet: A gyermek, a tanuló és a szülő jogai és kötelességei) 

 
 Összesen 12 pont  
 
 
Megoldás 
 
Az értékelés 
szempontjai Optimális megoldás Pont

A feladat megértése 
Feladatmegértés és lényegkiemelés. A vizsgázó a jogok és 
kötelességek összefüggését vizsgálja. Nem foglalkozik kü-
lönállóan a jogok, illetve kötelességek tartalmi bemuta-
tásával.  

1 

1.1. Történelmi 
forrásokból (tár-
gyi, írásos stb.) 
információk 
gyűjtése, követ-
keztetések meg-
fogalmazása. 

A vizsgázó megfogalmazza a kötelességek be nem tartásá-
ból származó, az alábbiakban részletezett következmények 
valamelyikét:  
– A részvétel hiányából adódó lehetséges következmé-

nyek. 
– A rendszeres munka hiánya és a fegyelmezetlenség le-

hetséges következményei. 
– A saját és a társak testi épségének veszélyeztetésének le-

hetséges következményei. 
– Az eszközök, felszerelések károsításának lehetséges kö-

vetkezményei. 
– A tanárok, alkalmazottak, tanulótársak emberi méltó-

ságának megsértése esetén lehetséges következmények. 

K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
C 
I 
Á 
K 

4.1. A tanultak 
okok és követ-
kezmények sze-
rinti rendezése. 

A vizsgázó értékeli a jog és kötelesség összetartozását az 
okok és következmények összetartozása alapján. Felismeri, 
hogy a kötelességek be nem tartásából származó lehetséges 
következmények adott esetben egy-egy jogsérelem okaivá 
válhatnak. (Pl. a felszerelés megrongálásának következmé-
nye egyben oka, hogy mások használathoz fűződő jogai sé-
rülnek.) A követelmény az, hogy a diák ezt az összefüggést 
az általa vázolt példa elemzésekor világosan kifejezze. Az 
összefüggés értelemszerű bemutatása elegendő; jó megol-
dás akkor is elképzelhető, ha a diák az elemzésben tétele-
sen nem használja az „ok” és „következmény” kifejezése-
ket, de a leírásból az összefüggés ténye egyértelműen kide-
rül.  

10 
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4.4. A lényeges 
és kevésbé lénye-
ges szempontok, 
tényezők megkü-
lönböztetése, 
mérlegelése. 

A vizsgázó legyen képes kiválasztani egy adott paragrafus 
szövegéből az összefüggés szempontjából kulcsfontosságú 
elemeket. Például:  
–  „joga, hogy képességének, érdeklődésének, adottságai-

nak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,” – 
„kötelessége, hogy…részt vegyen” 

–  „joga, hogy igénybe vegye az iskolában rendelkezésre 
álló eszközöket” – „kötelessége, hogy … óvja az iskola 
létesítményeit, felszereléseit” 

– „joga, hogy képességének, érdeklődésének, adottságai-
nak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,”  

 – „kötelessége, hogy … eleget tegyen – fegyelmezett ma-
gatartással – tanulmányi kötelezettségeinek.” 

– „személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben kell 
tartani”  

–  „kötelessége, hogy   tanulótársai emberi méltóságát és 
jogait tiszteletben tartsa.” 

(A felsoroltakon kívül más, a feladatnak megfelelő párosí-
tás is elképzelhető.) 

  

4.14. Annak 
megállapítása, 
hogy miként 
függhetnek össze 
a történelmi ese-
mények okai, kö-
vetkezményei és 
a benne részt-
vevők szándékai 

A vizsgázó világosan és logikusan vázolja a feladat megol-
dásához tartozó ok-okozati viszonyokat. Megjelöli az 
alábbiakban felsorolt összetartozó paragrafusok vala-
melyikét. Például: 
A 10.§(3)a érvényesülésének 12.§a jelenti a feltételét. 
A 11.§.(1)c érvényesülésének 12.§e jelenti a feltételét 
A 10.§.(3)a érvényesülésének 12.§b jelenti a feltételét. 
A 10.§.(1) és 10.§.(2) érvényesülésének 12.§f jelenti a 
feltételét. 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A jog és kötelesség összefüggésének megfogalmazása 
logikus, egyértelmű. A szövegben nincs felesleges kitérő, 
ismétlődés. A stílus gördülékeny, világos. 

1 

 
 
A feladatnak két különböző, de egyenértékű megoldása lehetséges. 

1. megoldás 
A jogok érvényesítésének, érvényesülésének garanciája, záloga a kötelességek betartása. A 
jog és kötelesség kettőssége magára a tanulóra is értelmezhető. Például: ha valaki nem vesz 
részt az oktatásban, ha nem fegyelmezett, ha nem tesz eleget tanulmányi kötelezettségeinek, 
akkor a számára törvényben biztosított jogok nem teljesülhetnek. 
Konkrét példa: „… joga, hogy képességének, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 
nevelésben és oktatásban részesüljön,” – „kötelessége, hogy részt vegyen”. Ha nem vesz részt 
az oktatásban, mert rendszeresen igazolatlanul hiányzik, akkor a joga sem érvényesülhet.  
(A 10.§(3)a érvényesülésének 12.§a jelenti a feltételét.) 
(Jó a megoldás, ha a vizsgázó vázolta a jog-kötelesség összefüggés lényegét, és idézett egy 
konkrét megfelelést.) 
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2. megoldás 
A jogok érvényesítésének, érvényesülésének garanciája, záloga a kötelességek betartása. Ez 
az egyének (tanulók) közötti viszonyrendszerben is kifejeződik. Bármely tanuló törvényben 
biztosított jogai csak akkor érvényesülhetnek, ha az oktatás többi szereplője – például az 
iskola többi tanulója – betartja kötelességeit. Ha ez nem történik meg, akkor egyértelműen 
jogsérelem következik be. 
Konkrét példák: 
- „joga, hogy igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket” – „kötelessége, 

hogy ...óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit”. Ha valaki rongálja az iskola berende-
zését, akkor a többieknek a használatra garantált jogait csorbítja. (A 11.§.(1)c érvényesülé-
sének 12.§e jelenti a feltételét.) 

- „joga, hogy képességének, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és okta-
tásban részesüljön,”  – „kötelessége, hogy … eleget tegyen – fegyelmezett magatartással 
– tanulmányi kötelezettségeinek.” Ha valaki állandóan fegyelmezetlen, akkor a többiek 
kevésbé részesülhetnek képességeik, adottságaik, érdeklődésük szerinti nevelésben és ok-
tatásban, tehát jogaik sérültek. (A 10.§.(3)a érvényesülésének 12.§b jelenti a feltételét.) 

- „személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben kell tartani” –  „kötelessége, hogy … ta-
nulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.” Ha valaki nem tiszteli a töb-
biek emberi méltóságát és mondjuk, fizikailag bántalmazza vagy megalázza diáktársát, 
akkor annak sérült az emberi méltósághoz, védelemhez, biztonsághoz törvényben garan-
tált joga. (A 10.§.(1) és 10.§.(2) érvényesülésének 12.§f jelenti a feltételét.) 

      (Jó a megoldás, ha a vizsgázó vázolta a kapcsolat lényegét és idézett egy konkrét 
megfelelést.) 

 
 
Emelt szint  – szöveges, kifejtendő, problémamegoldó feladat 

1. FELADAT  

Az alábbi szövegrészletek, illetve saját ismeretei alapján foglalja össze, hogy az 1989-es 
alkotmánymódosítás egyes pontjainak 1990-es átalakítása hogyan illeszkedik a rendszer-
változás folyamatához! 

„2.§. (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam, amelyben a polgári 
demokrácia és a demokratikus szocializmus értékei egyaránt érvényesülnek. 
9.§. (1) Magyarország gazdasága a tervezés előnyeit is felhasználó piacgazdaság, amelyben a 
köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.” 

(Az 1989. évi XXXI. törvény az alkotmány módosításáról. Budapest, 1989. október 23.; 
 I. fejezet. Általános rendelkezések. Közli: Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914–1999. 

Szerkesztette: Romsics Ignác, Osiris, Bp. 2000. II. kötet, 481–482. old.) 

„1.§. (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. 

9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a 
magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.” 

(Az 1990. évi XL. törvény az alkotmány módosításáról. Budapest, 1990. június 25.  
Közli: Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914–1999.  

Szerkesztette: Romsics Ignác, Osiris, Bp. 2000. II. kötet, 510. o.) 

 
 Összesen 7 pont  
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12. A mai magyar társadalom és életmód 

Megoldás 

Az értékelés 
szempontjai Optimális megoldás Pont

A feladat megértése A vizsgázó a két dokumentum különbségeit elemzi, s az 
eltéréseket a rendszerváltozás folyamatával veti össze. 1 

1.1. Történelmi 
forrásokból (tárgyi, 
írásos stb.) infor-
mációk gyűjtése, 
következtetések 
megfogalmazása. 

A vizsgázó a két szöveg összehasonlításából képes azt a 
következtetést levonni, hogy az 1989-es alkotmánymó-
dosítás egy kompromisszumos megállapodást rögzít, 
míg az 1990-es egyértelműen az új rendszer alapvető 
összetevőit (tehát a rendszerváltozás tényét) jeleníti 
meg. 

1.2. Különböző tí-
pusú forrásokból 
származó informá-
ciók összevetése. 

A vizsgázó ismeri a rendszerváltozás kulcsfogalmait, a 
folyamat politikai eseményeit; a Németh-kormány tevé-
kenységét, az állampárt és az ellenzék közötti egyez-
tetés-együttműködés folyamatát, az első szabad válasz-
tásokkal létrejött országgyűlés pártpolitikai viszonyait, 
az Antall-kormány koalíciós összetételét. Képes arra, 
hogy az ismeretanyag szövegelemzéshez illeszkedő ré-
szét kiválassza és a válaszba háttéranyagként beépítse.  

1.9. A részletek 
iránti érzékenység 
a források feldol-
gozása és elemzése 
során. 

A vizsgázó felismeri, hogy a „demokratikus szocializ-
mus”, illetve a „tervezés előnyeit felhasználó” kifejezé-
sek politikai és gazdasági értelemben a rendszerváltozás 
előtti szocialista berendezkedéshez kötődnek. 
A vizsgázó felismeri, hogy a „független, demokratikus 
jogállam”, a „polgári demokrácia”, illetve a „piac-
gazdaság” fogalma a rendszerváltozáshoz, illetve a 
rendszerváltozással létrejött új rendszerhez kötődnek. 
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 2.1. Történelmi fo-
galmak azonosítá-
sa, helyes hasz-
nálata.  

A vizsgázó tisztában van a forrásban közölt, illetve az 
elemzésben használt szakszavak jelentésével, s képes 
azokat megfelelő szövegkörnyezetben, pontosan hasz-
nálni. (Pl. rendszerváltozás, kormány, parlament, or-
szággyűlés, független, demokratikus jogállam, piacgaz-
daság, demokratikus szocializmus, tervezés, ellenzék, 
kompromisszum stb.) (A kompetencia értékelése min-
den esetben az adott elemzéshez kapcsolódik, hiszen 
előfordulhat olyan tökéletes elemzés, ahol például az 
ellenzék kifejezés tételesen nem szerepel, de a szöveg 
értelemszerűen megfelel az igényeknek.) 

5 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

Az elemzés logikusan felépített. A gondolatok össze-
függése egyértelmű, a mondatok világosak. A szöveg 
gördülékeny, ismétléseket, felesleges kitérőket nem tar-
talmaz.  

1 
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12. A mai magyar társadalom és életmód 

A kompetenciákhoz kapcsolódó lehetséges tartalmak (optimális megoldásnál) 
 
Az alkotmány 1989-es módosításait (a Nemzeti Kerekasztal javaslatai alapján) a Németh-
kormány idején a rendszerváltozás előtti utolsó, 1985-ös parlament fogadta el. A „független, 
demokratikus jogállam”, ”polgári demokrácia”, illetve a „piacgazdaság” fogalmak hasz-
nálata politikai és gazdasági értelemben elmozdulás a rendszerváltozás irányába. Másrészt az 
ellenzékkel együttműködő reformkommunistákkal – ekkor már MSZP – kötött kompro-
misszum jele a „demokratikus szocializmus” és a „tervezés előnyeit felhasználó”; a régi rend-
szer értékrendjéhez és szóhasználatához kötődő fogalmak használata. 

Az 1990-es választások után az MSZP ellenzékbe szorult, s politikai befolyása számottevően 
csökkent. Az országgyűlés ellenzéki pártjai közül az SZDSZ és a FIDESZ támogatták a 
következetes rendszerváltozást. Így az Antall-kormány idején elfogadott alkotmánymódosítás 
kompromisszumos elemek nélkül rögzítette az új rendszer két alkotóelemét: a „független, 
demokratikus jogállam”, továbbá a „piacgazdaság” létét. 
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