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felmérő feladatlapok – 6. osztály
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Megoldás

1.   a) 

    
b) Olümpia: D     Német-római Császárság: NY

Év eleji ismétlő feladatsor 1.
1. feladatlap megoldása

ókor

farkas Róma mondabeli alapítóival

A

középkor

a magyar koronázási jelvények 
darabjai: Szent Korona, jogar, 
országalma, kard

B

A

B
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2. a)  Mária: Jézus édesanyja.  
Betlehem:  Itt született Jézus egy istállónak használt barlangban, mivel senki nem akarta be-

fogadni a családot. 
Pilátus: Római helytartó, aki kereszthalálra ítélte Krisztust. 
Jeruzsálem (Golgota): Itt feszítették keresztre Jézust a római katonák két bűnöző mellett.

b)

c) keresztényüldözés  hittérítés vallási türelem

3. a)  catalaunumi csata – Géza fejedelem uralkodása  
Augustus uralkodása – az Egyiptomi Birodalom egyesítése

b)  Számítás: 776 + 895 = 1671  
A két történelmi esemény között 1671 év telt el.

c)  MCCXLI: 1241  
esemény: a tatárjárás kezdete a Magyar Királyságban

d) 

4. a) – b)

5. a)  balzsamozás: egyiptomi  
könnyűlovas íjászat: hun/magyar  
könyvnyomtatás: német  
amfóra: görög        

b)

6. a)  papság, katonaság, nemesség, kunok  
Julianus barát  
Julianus barát társaival a keleten maradt magyarok felkutatására indult.   
Útja sikerrel járt, megtalálta a „leszakadt” magyarokat Magna Hungáriában; magyar nyelven 
megértették egymást.

Biblia              •

evangélium    •

Messiás           •

• Megváltó, aki eltörli a világ bűneit.

•  Keresztény szentség, szertartás, a Krisztushoz tartozást jelképezi.

•  A szó jelentése: örömhír. Jézus életéről, tanításairól, csodáiról, ha-
láláról és feltámadásáról szóló írások.

•  A keresztények szent könyve: Szentírás.

500 1000 1500 2000

13011000

Cím: Attila kardja Lehel kürtje

A nép neve: hun magyar

Tevékenység: keresztelés, 
mise

katonáskodás,
vadászat

mezőgazdasági 
munka

vásártartás, 
ipar

Megnevezés:

Rendszerezés:

B

3.

D

2.

A

4.

C

1., 5.
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b)  2. IV. Béla magyar király hada a Sajó menti síkságra érkezett.  
1. Batu kán a fősereggel átlépte a Vereckei-hágót.  
3. Muhinál a magyar és a tatár seregek megütköztek.

c)  A csökkenés oka a tatárjárás okozta pusztítás volt. A tatárok ezerszámra gyilkolták le a la-
kosságot, vagy fogságba vetették őket. A tatárjárást követő éhínség miatt is sokan vesztették 
életüket (hiszen a földeket nem tudták megművelni).

7. a)   a történelmi személy neve           Szent László magyar király          Dávid zsidó király
b) Pl.:  Édesapámnak vérszerződésben hűséget fogadtak a magyar törzsfők, a csatlakozott tör-

zsekkel együtt.  
Édesapámmal együtt irányítottam a magyar nép honfoglalását 895-ben.  
Legyőztem Szvatopluk morva fejedelmet.  
Győztes csatában visszavetettem a keleti frank csapatokat Pozsonynál 907-ben.  
Uralkodói dinasztiát alapítottam.

8.  Történelmi események:  
keresztes háborúk

1.  a) Megnevezésenként 1-1 pont (2 pont), történelmi korok megnevezése 1-1 pont 
(2 pont), helyes topográfiai jelölés 1-1 pont (2 pont); b) 1-1 pont (2 pont).

8

2.  a) 1-1 pont (4 pont); b) elemenként 1-1 pont (3 pont); c) 1-1 pont (3 pont).

3.  a) 1-1 pont (2 pont); b) helyes számítás 2 pont (a két évszám 1-1 pont), mondat 
kiegészítése 1 pont (3 pont); c) római szám átírása 1 pont, az esemény megnevezése 
1 pont (2 pont); d) helyes jelölés az időszalagon 2 pont.

10

9

4.  a) A társadalmi csoportok helyes megnevezése 1-1 pont (4 pont); b) 1-1 pont 
(5 pont).

9

5.  a) 1-1 pont (4 pont); b) mondák címe 1-1 pont (2 pont), nép negnevezése 1-1 pont 
(2 pont).

6.  a) A három társadalmi csoport megnevezése 1-1 pont, Julianus megnevezése 1 pont, 
cél megfogalmazása 1 pont, eredmény megfogalmazása 1-1 pont (7pont); b) idő- 
rend 1 pont; c) indoklás 2 pont.

7. a) A nevek 1-1 pont (2 pont); b) 1-1 pont (3 pont).

8

10

5

8. 1 pont 1

Értékelési táblázat

Összesen: 60 pontA tanév eleji és tanév végi ismétlő feladatsorokat megíratjuk, ellen-
őrizzük, értékeljük, de nem osztályozzuk.
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1. a)

b) Róma: D Szentföld: DK Athén: D

2. a)

b)  Géza fejedelem: Szent István király édesapja volt, aki fiát keresztény szellemben neveltette.  
Székesfehérvár: Árpád-házi királyaink idején (Szent István idején is) királyi központ, itt állt a 
magyar királyok koronázó temploma, a Szűz Mária-bazilika. A magyar királyok közül sokan 
ide temetkeztek, így Szent István király is.  
Imre herceg: István király és Gizella királyné fia, trónörökös fiatalon bekövetkezett haláláig.  
Pannonhalma: Bencés monostor apátság, alapítólevelét 1002-ben adta ki Szent István király.

c) templomépítés templomba járás tizedfizetés

Év eleji ismétlő feladatsor 2.
2. feladatlap megoldása

ókor

piramisok

A

középkor

Pannonhalmi apátság

B

B

A

ispán • •  Egyházmegye.

vármegye • •  Magas rangú királyi tisztviselő, általában a vármegye élén.

püspökség • •  Közigazgatási egység, központjában királyi vár állt.

államalapítás • •  Az állam megszervezése.
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3. a)   Mohamed vallást alapít – Szent László király uralkodása a Magyar Királyságban
a keresztény államok létrejötte Európában – a könyvnyomtatás feltalálása Európában

b)  Számítás: 490 + 907 = 1397  
A két esemény között 1397 év telt el.

c)  CDLXXVI: 476  
történelmi esemény: a Nyugatrómai Birodalom bukása, az ókor vége, a középkor kezdete

d) 

4. 

5. a)  hangjelölő, latin betűs írás: római  hieroglif írás: egyiptomi rovásírás: magyar  
boltíves vízvezeték: római   konzul: római   menóra: zsidó  

b)

6.  a)  Cím: Pestisjárvány Európában 
b)  Következmények: Nagy volt a halálozás. Európa lakossága a pestisjárvány idején 73 milli-

óról 45 millióra csökkent (28 millióval csökkent); Európa a járvány előtti lélekszámot csak 
100–120 év múlva érte el.

c)  Pl.: Napjainkban a járvány idején a tudósok védőoltást/gyógyszert fejlesztenek ki a betegség 
legyőzésére; az egészségügyi rendszer működése biztosítja, hogy a védőoltást mindenki meg-
kaphassa; a betegek ápolásáról, ellátásáról központilag intézkednek.

7. a) a történelmi személy neve:   Nagy Sándor (Alexandrosz) görög-makedón uralkodó,    Mózes
b) Pl.:  Királylánynak születtem, IV. Béla magyar király lánya vagyok.  

A tatárjárás idején születtem.  
A Duna egyik szigetén, domonkos rendi apácák között érzem jól magam.   
Bármilyen nehéz, megalázó munkát kedvvel elvégzek.  
Kedvenc virágom a fehér liliom.

8.  Történelmi fogalmak:  
spártai nevelés  
lovaggá avatás  
Aranybulla

Kr. e. 1000. Krisztus
születése 1000 2000

1222Kr. e. 753.

Cím: Marathóni futás Emese álma

A nép neve: görög magyar

Tevékenység: „Imádkozzál
és dolgozzál!”

hadi vállalkozások, 
fegyveres torna

szántás,
vetés, aratás

céhek, szabad 
bíróválasztás

Megnevezés:

Rendszerezés:

A

2., 3.

C

4.

B

5.

D

1.



7

1.  a) Megnevezésenként 1-1 pont (2 pont), történelmi korok megnevezése 1-1 pont 
(2 pont), helyes topográfiai jelölés 1-1 pont (2 pont); b) mindhárom irány helyes 
beírása 1-1 pont (3 pont).

9

2.  a) 1-1 pont (4 pont); b) elemenként 1-1 pont (4 pont); c) 1-1 pont (3 pont).

3.  a) 1-1 pont (2 pont); b) helyes számítás 1 pont, mondat kiegészítése 1 pont (2 pont); 
c) római szám átírása 1 pont, az esemény megnevezése 1 pont (2 pont); d) helyes 
jelölés az időszalagon 2 pont.

11

8

4.  a) A társadalmi csoportok helyes megnevezése 1-1 pont (4 pont); b) 1-1 pont (5 
pont).

9

5.  a) 1-1 pont (6 pont); b) 1-1 pont (4 pont).

6.  a) Cím 1 pont; b) következmények kiemelése 1-1 pont (2 pont); c) összehasonlítás a 
mai helyzettel 1-1 pont (2 pont).

7.  a) A nevek 1-1 pont (2 pont); b) 1-1 pont (3 pont).

10

5

5

8. A történelmi fogalmak megnevezése 1-1 pont (3 pont). 3

Értékelési táblázat

Összesen: 60 pont

A tanév eleji és tanév végi ismétlő feladatsorokat megíratjuk, ellenőrizzük, értékeljük, de nem 
osztályozzuk.
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Képek és portrék a magyar állam virágkorából 1.
3. feladatlap megoldása

1. a)  3 – Nándorfehérvár 
2 – Buda 
1 – Visegrád

b)  Buda: érseki központ – királyi központ a XV. század első harmadában – győztes csata helye  
Visegrád: győztes csata helye – érseki központ – királytalálkozó helye

2. a) Pl.:  1456-ban a török szultán túlerővel megtámadta a „Magyarország déli kapujának” neve-
zett Nándorfehérvárt. A törökök célja Buda, majd az ország elfoglalása volt. A várban 
Szilágyi Mihály védekezett fegyvereseivel. A várvédők segítségére sietett Hunyadi János a 
katonáival. Hősiesen harcoltak a törökök ellen, közülük is kitűnt Dugovics Titusz, aki a tö-
rök zászlót éppen kitűzni akaró ellenséget a mélybe rántotta magával. A magyarok fényes 
győzelmet arattak. A törökök csaknem 70 évig nem indítottak nagy hadjáratot a Magyar 
Királyság ellen. A diadalt követően Hunyadi János pestisben meghalt.

b)  A szobor a nándorfehérvári diadal emlékére készült, erre utal a kompozíción  
• a vár egyik bástyája;  
•  a toronyban a harang, amely minden délben Hunyadi győzelmére emlékeztette a kereszté-

nyeket;
• szemben egy keresztény páncélos katona (Hunyadi János) szobra áll;
•  a torony két oldalán elesett keresztény katonák szobrai vannak, akik életüket áldozták a vár 

és Magyarország védelmében;
• a kompozíció körül víz van, amely utal a Dunára, a Szávára.

3.  

4.  Nagy Lajos király kétszer is hadjáratot vezetett Itáliába. Döntésének az volt a célja, hogy a család 
biztosítsa magának a nápolyi királyi trónt. (Nagy Lajos király öccse, András herceg azért kötött 
házasságot a nápolyi Johannával, hogy megszerezze a trónt, de András gyilkosság áldozata lett.)   
Mátyás király Itáliából építészeket, kőfaragókat, könyvmásolókat, vésnököket, csillagászokat, 
költőket hívott Magyarországra. Döntésének az volt a célja, hogy Magyarország a tudományok 
és művészetek európai központjává váljon.

2. 4., 7., 8. 5. 1. 3., 6.

Károly Róbert Nagy Lajos Luxemburgi
Zsigmond

Hunyadi János Hunyadi Mátyás
uralkodása

1458–1490

Lengyelország

Magyar Királyság

Oszmán Birodalom

1
2

4

3
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5.

6. a) Kinizsi Pál     Hunyadi János hollója     Dugovics Titusz hőstette          
b)  A választott monda valóságos elemei:  

Hunyadi János hollója – a csőrében gyűrűt tartó hollós címer Hunyadi János címere volt. A 
címert a birtokokkal együtt Zsigmond király adományozta Hunyadi Jánosnak katonai szolgá-
lata fejében.  
Dugovics Titusz hőstette – Nándorfehérvár ostromában nagyon sok bátor harcos védte a 
várat a töröktől, sokan életüket is áldozták a vár védelmében. A mondában leírt hőstett is 
előfordulhatott, ami lelkesítőleg hatott a védőkre (Dugovics Titusz neve a 18. században kap-
csolódott a nándorfehérvári diadalhoz).  
Kinizsi Pál – Kinizsi Pál Mátyás király hadseregének tisztje volt, a törökellenes csatákban ki-
tűnt bátorságával, legendás erejével. Az uralkodó birtokadományokkal jutalmazta, ilyen volt 
pl. Nagyvázsony, melynek vára ma is áll.

A magyar haderő az Anjouk idején A magyar haderő Mátyás király idején

Csak hadjárat idején hívták össze. állandó hadsereg

lovas, páncélos csapatok Sokféle fegyvernem (3:) nehézlovasság, köny-
nyűlovasság, gyalogság, tüzérség.

Hatékonyság: korszerű, ütőképes haderő Hatékonyság: korszerű, ütőképes haderő

Ennek bizonyítása:
– sikeres terjeszkedés: Balkán, Zára (kikötő);
– sikeres itáliai hadjárat.

Ennek bizonyítása (2):
–  sikeres a török elleni védekezésben (a török 

nem vállalt nagy hadjáratot az ország ellen);
–  sikeres hódítások nyugati irányban (a cseh 

korona megszerzése, Bécs elfoglalása).

A hadsereg tagjai saját költségükön indultak 
harcba.

Zsoldos haderő volt, a fizetésüket a királyi 
kincstár biztosította a jobbágyok megnöve-
kedett adóiból.

1. a) 1-1pont (6 pont); b) 1-1 pont (2 pont).

3. 2 pont Mátyás uralkodásának kezdő és végső évszámáért, elemenként 1-1 pont (8 pont).

4. 2-2 pont (4 pont).

5. 1-1 pont (8 pont).

6. a) 1-1 pont (3 pont); b) 1-1 (2 pont).

2.  a) A szempontokra adott helyes válaszok 1-1 pontot érnek (8 pont); b) 1-1 pont 
(2 pont).

8

10

4

8

5

10

Értékelési táblázat

Összesen: 45 pont

Javasolt érdemjegy (A javaslatot az iskola pedagógiai programjának értékelési terve módosíthatja.)

jeles (5)

45–40

jó (4)

39–34

közepes (3)

33–24

elégséges (2)

23–14

elégtelen (1)

13–0
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Képek és portrék a magyar állam virágkorából 2.
4. feladatlap megoldása

1. a)  Nagy Lajos országai Mátyás hódításai  
a lakóhely helyes jelölése X-szel

b)  • Magyarország nyugati szomszédja a Német-római Birodalom volt. igaz – hamis 
• A Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom közötti harcok a XIV-XV.  
században többnyire határainkon belül történtek.                                                                                igaz – hamis 
• Minden hadjárat magyar győzelemmel végződött.                                                          igaz – hamis 
• A térképvázlatok alapján megállapítható, hogy a középkori Magyar  
Királyságnak voltak tengeri kikötői.          igaz - hamis

2. a) Pl.:  A visegrádi királytalálkozó a magyar király kezdeményezésére 1335-ben jött létre. Károly 
Róbert vendége volt a cseh és lengyel király. A három uralkodó megerősítette egymás kö-
zött a békességet, egymást katonai támogatásukról is biztosították. Kereskedelmi megál-
lapodásukban Bécs árumegállító jogát kikerülve új kereskedelmi útvonalak biztosításáról 
is döntöttek. 

b)  A képen látható panoptikum a visegrádi királytalálkozót idézi fel, ezt bizonyítja pl.:  
• a falon látható címer, amely a magyar Anjou-királyok címere volt;  
• az asztalnál három koronás uralkodó ül;  
• a viseletek a XIV. századi divat szerint készültek.   

3.  

4.  Károly Róbert király leszámolt a tartományurakkal. Döntésének az volt a célja, hogy megaka-
dályozza az ország szétesését, mert a tartományurak saját hadsereget tartottak fenn, hatalmas 
váraikból irányították egyre nagyobb területeiket, semmibe vették a királyi hatalmat.  
Hunyadi János saját birtokainak jövedelmét és a kincstári bevételek jelentős részét a török elleni 
harcokra fordította. Döntésének az volt a célja, hogy megállítsa és visszaszorítsa a Török Biro-
dalom európai terjeszkedését, kiszorítsa a törököket Európából, a kereszténység védelmében 
véget vessen az iszlám európai terjedésének.

5. a) oroszlános kút X      Károly Róbert aranyforintja      diósgyőri vár
b) Bonfini Janus Pannonius  Vitéz János  Aragóniai Beatrix
c) Corvina
Corvina Könyvtár (Bibliotheca Corviniana)
A kódexeket miniatúrákkal és iniciálékkal díszítették.
A nyomdász neve: Hess András/Andrea Hess
A nyomtatás helye, ideje: Buda, 1473

2. 5. 6. 4. 1., 3.

Károly Róbert Nagy Lajos Luxemburgi
Zsigmond

Hunyadi János Hunyadi Mátyás
uralkodása

1458–1490
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6. a)  Toldi Miklós      Déli harangszó
b)  Toldi Miklós – Valóságosan élő személy volt, nemesember, aki Nagy Lajos király mellett részt 

vett az itáliai hadjáratokban.  
Déli harangszó – 1456-ban a pápa közös imádságra szólította fel a keresztény világot a fenye-
gető török veszély miatt. Ezt követte a nándorfehérvári diadal, amiért a pápa hálaadó imát 
rendelt el, amely imát a déli harangszó után kellett elmondani. Magyarországon hagyomány-
nyá vált a diadal emlékére elrendelt harangozást, így a déli harangszó Hunyadi János győzel-
mére emlékezteti a magyarokat

Összesen: 45 pont

Javasolt érdemjegy (A javaslatot az iskola pedagógiai programjának értékelési terve módosíthatja.)

jeles (5)

45–40

jó (4)

39–34

közepes (3)

33–24

elégséges (2)

23–14

elégtelen (1)

13–0

1. a) 1-1 pont (2 pont), a lakóhely helyes jelölése 1 pont; b) 1-1 pont (4 pont).

3. 2 pont Mátyás uralkodásának kezdő és végső évszámáért, elemenként 1-1 pont (6 pont).

4. A megfogalmazás pontosságától függően 2-2 pont (4 pont).

5.  a) 1-1 pont (3 pont), 1 pont az X jel helyes beírásáért; b) 1-1 pont (4 pont); c) 1-1 
pont (7 pont – megnevezés 1 pont, a Corvina Könyvtár megnevezése 1 pont, a mi-
niatúra és az iniciálé 1-1 pont; a nyomdász neve 1 pont, a kiadvány megjelenésének 
helye 1 pont, ideje 1 pont).

2.  a) A szempontokra adott helyes válasz 1-1 pont (4 pont); b) 1-1 pont a három helyes 
indoklásért, az ettől több érvért nem jár plusz pont (3 pont).

7

8

4

15

7

Értékelési táblázat

6.  a) 1-1 pont (2 pont); b) a helyes indoklásért, ha legalább 2 elem van, 2 pont, 1 helyes 
elemért 1 pont jár.

4



12

Új látóhatárok 1.
5. feladatlap megoldása

1. a)  

b)  A XV–XVI. században a spanyol, portugál hajók uralták a tengereket, ők jártak élen a felfede-
zésekben és a gyarmatosításban is. A XVI. század végétől, a XVII. században az angol, francia, 
holland hajók vették át az uralmat a tengereken, folytatták a felfedezéseket és a gyarmatosítást. 

2. a)  gyarmat – Az anyaországtól távoli, meghódított, kifosztott terület, amely nem rendelkezik 
politikai önállósággal.  
tőkés – Vagyonnal rendelkező vállalkozó polgár: gyáros, vállalkozó, bankár, bányatulajdonos.  
részvény – Értékpapír, amely bizonyítja, hogy tulajdonosa milyen arányban tulajdonosa a vál-
lalkozásnak, ill. milyen arányban jogosult a megszerzett haszonból.

b)  A kapitalista gazdaság működése a bankokkal volt lehetséges, mert egy vállalkozás elindításá-
hoz és működéséhez nagyon sok pénzre/tőkére volt szükség. A haszon reményében a bankok 
hitelezték a vállalkozóknak a pénzt. A bank a kölcsönért kamatot számított fel, tehát több 
pénzt kapott vissza. Ha a vállalkozás nem sikerült, akkor az adós vagyontárgyait, tulajdonát a 
bank az adósság fejében lefoglalta. A bank betétek gyűjtésével is foglalkozik, ha pénzt teszünk 
a bankba, azért kamatot fizetnek.

3. a)  Kiváltó okok:  
– A bűnök megbocsátása a búcsúcédulákkal történik.  
–  A mennybe jutás csak a papok/az egyház közvetítésével lehet, akik a gyóntatással feloldoz-

nak a bűnök alól.
–  Mivel a szertartások nyelve és a Biblia latin nyelvű volt, csak nagyon kevesen értették 

meg. 

A

C
B

D

Az útvonal
iránya és ideje:

A felfedező neve: A felfedezés eredménye:

• Afrika megkerülésével eljutott Indiába.Vasco da Gama1497–98
• A Föld körbehajózása, amellyel bizonyí-
totta, hogy folytonosan nyugati irányban 
hajózva el lehet jutni keletre.

Fernando Magellán1519–22

• Amerika felfedezése (szerinte Indiá-
ba jutott el), majd Újvilágnak nevezték, 
később kapta az Amerika nevet.

• Kolumbusz Kristóf• 1492
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b)
A protestánsok a templomokat fehérre festették, szobrok, 
képek nem díszítették. A templomokat az egyszerűség jel-
lemezte. Ezt azért tették, mert olcsó egyházat hirdettek, 
nem akarták a hívek önkéntes adományait a templomok 
díszítésére költeni, és fontosnak tartották, hogy a hívek fi-
gyelmét semmi ne vonja el a szertartásról.

c)   A katolikus egyház megoldási javaslatai:  
– Megalapították a jezsuita rendet.  
– Papneveldékben kell képezni a papokat.  
– Katolikus iskolák, nyomdák alapításával vissza kell csábítani a híveket.

4. Leonardo da Vinci – C          Kopernikusz – A

5. a)  törvényalkotás – országgyűlés/törvényhozó hatalom  
a törvények végrehajtása – kormány  
igazságszolgáltatás – (a törvényhozástól és a végrehajtó hatalomtól független) bíróságok

b)  „…minden ember egyenlőnek teremtetett, nekik a Teremtő bizonyos el nem idegeníthető 
jogokat adott, melyek közé tartoznak egyebek között az élet, a szabadság, a boldogságra való 
törekvés: ezen jogok biztosítására kormányok vannak…”

(részlet az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatából – 1776)
Értelmezés: minden ember jogokban egyenlőnek születik/törvény előtti egyenlőség
Kiegészítés: tulajdonhoz való jog, szólásszabadság, sajtószabadság, vallásszabadság

X

Összesen: 45 pont

Javasolt érdemjegy (A javaslatot az iskola pedagógiai programjának értékelési terve módosíthatja.)

jeles (5)

45–40

jó (4)

39–34

közepes (3)

33–24

elégséges (2)

23–14

elégtelen (1)

13–0

1. a) 1-1pont (4 pont), 1-1 pont (5 pont); b) 1-1 pont (5 pont).

3.  a) 1-1 pont (3 pont);  b) az X jel helyes jelölése 1 pont, a helyes megfogalmazás 2 pont 
(3 pont); c) 1-1 pont (3 pont).

4.  1-1 pont a megnevezésért (2 pont), 1-1 pont a kapcsolódó mondat helyes kiválasztásá-
ért (2 pont).

2.  a) 1-1 pont (3 pont); b) a szövegben helyes értelmezésű szavakért 1-1 pont (8 pont).

14

9

4

5.  a) 1-1 pont (3 pont); b) 1 pont a helyes aláhúzásért, 1 pont a helyes értelmezésért, a 
szabadságjogok kiegészítése 1-1 pont (4 pont).

7

11

Értékelési táblázat
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Új látóhatárok 2.
6. feladatlap megoldása

1. a)  karavella  
Ez a hajótípus alkalmas volt a több hónapos hajóútra, mert…  
…kisszámú legénység tudta működtetni;  
…viszonylag nagy rakodótérrel rendelkezett (élelmiszer, ivóvíz);  
… a szélenergiát felhasználva nagy vitorlafelület segítette a hajót a haladásban;  
…kormánylapáttal volt felszerelve.

b)  Kolumbusz bizonyította: A Föld gömb alakú. – Nyugat felé hajózva is el lehet jutni Indiába.  
Magellán bizonyította: A Föld körbehajózható. – Afrikát megkerülve el lehet jutni Indiába.

c)  

d)  

rizs, kukorica, burgonya, füge, dinnye, paradicsom, paprika, hagyma

2. 

3. a) Luther Márton – B Pázmány Péter – C
b) Fogalom: vallási türelmesség
Véleményem: A vallási türelmesség az egyetlen elfogadható szemlélet. A vallás elismerése és gya-
korlása, tehát a vallásszabadság alapvető emberi jog.

Szempontok: Következmények:

az indiánok által birtokolt területek a hódítók saját birtokuknak tekintették / 
gyarmatosítás

az indiánok dolgoztatása az ültetvényeken, 
bányákban 

nem bírták a nehéz fizikai munkát, tömege-
sen meghaltak

az indiánok ősi vallása keresztény hitre térítés

az indián lakosság létszáma jelentősen csökkent (pl. behurcolt betegsé-
gek miatt)

Felfedező Hódító

1., 5. 2., 3., 4., 6.

Középkor Újkor

Az ipari termelés céhekben történik. Az ipari termelés manufaktúrákban törté-
nik.

Inas, legény, mester végzi a munkát. A manufaktúrákban bérmunkások dolgoz-
nak.

A céhekben dolgozók minden munkafolya-
matot ismernek és végeznek.

Az áru előállításának fő szempontja a kiváló 
minőség.

Az egyes céhekben dolgozók létszáma kb. 10 fő.

A bérmunkások megosztják egymás között 
a munkát, csak egy-egy részmunkát ismer-
nek.

Fő szempont a mennyiség.

Több száz munkást is foglalkoztatnak.

Az áru értékesítése piacon, vásárokon törté-
nik.

A nagy mennyiségű áru értékesítése az áru-
tőzsdén történik.
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4. a)

b)  Leonardo da Vinci: az emberi test működésének kutatásai – boncolással/ repülőgép tervezése. 
Kopernikusz csillagász megfigyelései szerint a Föld kering a Nap körül.  
Newton törvényszerűségeket fogalmazott meg a szabadesésről, a fényről.

5. a)  2. Függetlenségi háború tört ki Anglia és észak-amerikai gyarmatai között.
          3. Polgári alkotmányt fogadtak el. Megszületett az Amerikai Egyesült Államok.
          1. Az Atlanti-óceán partján 13 angol gyarmat létesült.

b)  köztársaság  
kongresszus (választott képviselőkből áll)  
elnök (a kormány élén)

A világról alkotott elképzelések a X–XVII. században:

A világ megismerésének alapja a hit.

A fennálló társadalmi rend állandó. 

Az uralkodók hatalma Istentől ered. 

A társadalomban születési kiváltságokkal rendelkező társadalmi cso-
portok vannak. 

A hivatalos tanításokkal szembeni felszólalások következménye: a fel-
szólalók gondolatainak visszavonása, börtön, máglyahalál. 

Vallási türelmetlenség, vallásháborúk.

Az egyház mindent befolyásol, hatalma alatt tart: a gondolkodást, az 
államot, az emberek mindennapjait, a művelődést. 

A felvilágosodás 
gondolkodóinak 
elképzelései:

C

D

A

B

E

F

G

1.  a) A karavella megnevezése 1 pont, indoklás 1 pont (2 pont); b) a helyes aláhúzáso-
kért 1-1 pont (2 pont); c) 1-1 pont (4 pont); d) 1-1 pont (6 pont), a helyes aláhúzá-
sért 1-1 pont (4 pont).

18

Értékelési táblázat

5. a) A helyes időrend (1 pont); b) 1-1 pont (3 pont). 4

3.  a) Megnevezés, betűk helyes beírása 1-1 pont (4 pont); b) vallási türelem megneve-
zése 1 pont, vélemény megfogalmazása 2 pont (3 pont).

4. a) 1-1 pont a betűk helyes beírásáért (7 pont); b) 1-1 pont (3 pont).

2. 1-1 pont (6 pont).

7

10

6

Összesen: 45 pont

Javasolt érdemjegy (A javaslatot az iskola pedagógiai programjának értékelési terve módosíthatja.)

jeles (5)

45–40

jó (4)

39–34

közepes (3)

33–24

elégséges (2)

23–14

elégtelen (1)

13–0
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1.  

2.  Mohács: 3.   Buda: 1.   Pozsony: 6.   Eger: 7.  
Bekarikázni: Pozsony/Bratislava – Szlovákia fővárosa

3. 

4. a)  Bocskai István      Zrínyi Miklós      II. Rákóczi Ferenc  
A török ellen harcolt: B A Habsburgok ellen harcolt: A, C  
Tevékenységét békekötés zárta: A, C  

b)  A történelmi személy neve: Dobó István  
Eger várának dicsőséges helytállása 1552-ben történt. Hússzoros török túlerő támadta a Fel-
vidék védelmét biztosító magyar várat. A vár kapitánya Dobó István volt. A több mint egy 
hónapig tartó ostrom alatt a védők helyzete reménytelennek látszott, mégis győztek. Önfelál-
dozásuknak Gárdonyi Géza állított emléket Egri csillagok című művében.

Portrék és történetek Magyarország
kora újkori történetéből 1.

7. feladatlap megoldása

Hely: Mohács

Idő: 1526. (augusztus 29.)

Szemben álló hadseregek: törökmagyar

Katonai vezető(k): I. SzulejmánII. Lajos magyar király
Tomori Pál kalocsai érsek

A csata előzménye: Az Oszmán Birodalom élére 
új uralkodó került.

1521-ben Nándorfehérvár 
elesett.

A csata célja: Magyarország elfoglalásaMagyarország védelme

A csata eredménye: győzelemvereség

A csata következményei (3): –  Buda kirablása;
–  készülnek az ország elfog-

lalására.

–  a király halála;
–  a magyar sereg megsem-

misült;
–  a katonai és egyházi veze-

tők közül sokan a csataté-
ren lelték halálukat;

–  nyitva állt az út az ország 
elfoglalására.

Fogalom A fogalom meghatározása

janicsár Török zsoldos, gyalogos katona. Elhurcolt keresztény fiúkból nevelték 
át őket.

labancok A Habsburgok oldalán harcoló császári katona, köztük magyarok is.

végvár A török korban a védekezést szolgáló, megerősített várak.

török hódoltság Magyarország középső, törökök által elfoglalt területe a török korban.
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5.  a)  Thököly Imre pályafutása  
Vak Bottyán, a kuruc vezér

b) úrbéri rendelet/jobbágyterhekre vonatkozó rendelet

6.  a)  4. Zászlóbontás: „Istennel a hazáért és a szabadságért!”  
2. Rákóczi XIV. Lajos francia királynak írt levelében segítséget kért az uralkodótól.  
3. Rákóczit elfogták, börtönbe vetették, halál várt rá.  
1. Elszakították édesanyjától, az uralkodó a nevelését jezsuitákra bízta.  
6. Rodostóban töltötte önkéntes száműzetése éveit.  
5. Magyarország és Erdély fejedelmévé választották.

b) A Rákóczi-szabadságharc 1703–1711-ig tartott. A szatmári békével zárult.
c)  Az 1707. évi Ónodon megtartott országgyűlésen a Habsburgokat megfosztották a magyar 

tróntól. Úgy döntöttek, hogy Magyarország legyen független állam. Az országgyűlés megsza-
vazta az általános adózást, tehát a nemesség és a papság is köteles volt adót fizetni.

Értékelési táblázat
1. 1-1 pont (11 pont). 11

2. 1-1 pont (4 pont), 1-1 pont a bekarikázásért, mai nevének leírásáért. 6

4.  a) 1-1 pont a megnevezésért, 1-1 pont a betűk beírásáért (8 pont); b) 1 pont a név 
beírásáért, 1-1 pont a szempontoknak megfelelő kifejtésért (1 + 8 pont).

17

6.  a) A helyes időrend 1 pont; b) 2 pont a kezdő és záró évszámért, a szatmári béke 
megnevezése 1 pont (3 pont); c) 1-1 pont a szempontoknak megfelelően (1 pont  – 
Ónod, 1 pont – trónfosztás, 1 pont – függetlenség, 1 pont – általános adózás, 1 pont 
– a nemesség és papság is adót fizet).

9

5. a) 1-1 pont (2 pont); b) 1 pont az úrbéri rendelet megnevezéséért. 3

3. 1-1 pont (4 pont). 4

Összesen: 50 pont

Javasolt érdemjegy (A javaslatot az iskola pedagógiai programjának értékelési terve módosíthatja.)

jeles (5)

50–45

jó (4)

44–38

közepes (3)

37–30

elégséges (2)

29–16

elégtelen (1)

15–0
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1. a)             Piros vonal Kanizsától Szatmárig 
 

–  Az új végvárvonal várai védték a királyi 
Magyarországot a török támadásoktól, 
feltartóztatták, megállították a Bécs el-
len irányuló török hadjáratokat – a ke-
reszténységet védték.

–  A végvári katonaság portyázásaival zak- 
latta a törököket, kiszabadították a ma-
gyar foglyokat, török foglyokat ejtettek.

b)  Esemény: mohácsi csata             Ideje: 1526  
Esemény: Budát csellel elfoglalta a török Ideje: 1541  
Esemény: Buda visszafoglalása a töröktől  Ideje: 1686

2.  szpáhi  török lovas, katonai szolgálata fejében birtokot kapott  
trónfosztás     az uralkodó megfosztása uralkodói jogaitól  
mecset  török templom  
kuruc  II. Rákóczi Ferenc oldalán harcoló katona

3. a)

Portrék és történetek Magyarország
kora újkori történetéből 2.

8. feladatlap megoldása

Magyar Királyság

Erdélyi 
Fejedelemség

Hódoltság

Személy: Hely: Idő: Jellemző esemény: Eredmény:

Zrínyi Miklós Szigetvár 1566 A hosszú ostrom 
alatt a török ágyúk 
földig rombolták a 
várat.

Életét áldozta a vár 
védelmében a többi 
védővel együtt.

Bethlen
Gábor

Sikeres had-
mozdulatok.

1613–
      1629

Erdély „aranykora”. Béke a Habsburgok-
kal, Erdély területileg
gyarapodott.

Dobó István Eger 1552 A török sereg – élén 
a budai pasával 
– szégyenszemre 
visszavonult.

Fényes magyar 
győzelmet vívtak ki a 
védők.

A téli had-
járatban az 
eszéki híd 
lerombolása.

Harcokat folytatott a 
törökök ellen.
Önálló magyar 
hadsereg felállítását 
tervezte.

Katonai és költői sike-
reket ért el.

1664Zrínyi Miklós
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b)  Gárdonyi Géza: Egri csillagok  
témája: A várháborúk idején játszódó történet az egri vár védőinek állít örök emléket, akik 
Dobó István kapitánnyal az élen 1552-ben megállították a török terjeszkedést. 
történelmi kor: török kor, a várháborúk idején 
hősök: Dobó István, Bornemissza Gergely, Mekcsey, Sárközi...
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa  
témája: A történet a Rákóczi-szabadságharc idején játszódik. A mű a kollégiumi diákoknak 
állít emléket, akik megvédték Nagyenyedet a várost kifosztani akaró labancoktól.
történelmi kor: kuruc kor
hősök: Zetelaky József, Karassiay Áron vezetésével a nagyenyedi kollégiumi diákok

4.  A szabadságharcot kiváltó okok:  
A protestánsokat üldözték vallásuk miatt, templomaikat elvették.  
Felségsértési pereket indítottak a magyar főurak ellen; a hűtlenséggel, árulással vádolt főurakat 
lefejezték, birtokaikat elvették.  
A nádori méltóságot egy ideig nem töltötték be.  
A magyar várak élére idegen kapitányokat neveztek ki.  
Idegen származású emberek töltötték be az országos tisztségeket, akik katolikus vallást gyakorol-
tak.  
Erdélyt a császári csapatok dúlták, fosztogatták.    
Bocskai Itván döntése a hajdúkról:  
Bocskai István a szabadságharcban mellette harcoló hajdúkat saját birtokán letelepítette. Így 
alakultak ki a hajdúvárosok, pl. Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló. A fejedelem biztosította, 
hogy a hajdúk kövessék protestáns vallásukat. A hajdúk mentesültek a földesúri szolgáltatások-
tól, de háború esetén kötelesek voltak katonának állni a fejedelem szolgálatában.

5.  A történelmi személy neve: II. Rákóczi Ferenc  
Pl.:  A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc hadmozdulatai Magyarországon történtek 

1703–1711 között. A szabadságharcban a kuruc csapatok a császári hadsereggel szemben 
harcoltak. A kiváltó okok között volt, hogy a török kiűzése után a Habsburgok Magyaror-
szágot meghódított tartományként kezelték, semmibe vették a magyar nemesség ősi jogait, 
császári hadak pusztították az országot, élősködtek a lakosságon. Kezdetben a kuruc seregek 
voltak eredményesek, később a császáriak kerekedtek felül. A szabadságharc megegyezéses 
békével, a szatmári békével zárult.

6. a) Címek: Pl.:  János Zsigmond, királyból fejedelem  
Szondi György, a végvári hős

b) Cím:  pl. Nyári szánkózás / Királynő a Grassalkovich-kastélyban / Királynői látogatás Magyar-
országon  
Az uralkodó neve: Mária Terézia

c)  „Életünket és vérünket!”  
Mária Terézia magyar királynő trónra lépésekor 1740-ben a magyar országgyűlésen a rendek 
ezzel a felkiáltással fejezték ki, hogy a fiatal királynőt elfogadják uralkodónak, akár fegyverrel 
is támogatják.
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Értékelési táblázat
1.  a) Az országrészek megnevezése 1-1 pont (3 pont), a végvárvonal berajzolása 1 pont, 

a végvárak szerepének bemutatása 2 pont (egy helyes adat leírása 1 pont, kettőnél 
több leírásáért nem adunk plusz pontot); b) 1-1 pont (6 pont).

12

2. 1-1 pont (4 pont). 4

4. 1-1 pont az okok leírásáért, 1 pont a hajdúk letelepítésének leírásáért (7 pont). 7

5.  1 pont II. Rákóczi Ferenc nevének leírásáért, 1-1 pont a szempontok alapján (7 pont). 8

6.  a) 1-1 pont (2 pont); b) 1 pont a címért, 1 pont az uralkodó megnevezéséért (2 pont); 
c) rendi országgyűlés (Pozsony) 1 pont, 1740 leírása 1 pont, Mária Terézia magyar 
királynő támogatása 1 pont (3 pont).

7

3.  a) 1-1 pont (6 pont); b) 1-1 pont (6 pont). 12

Összesen: 50 pont

Javasolt érdemjegy (A javaslatot az iskola pedagógiai programjának értékelési terve módosíthatja.)

jeles (5)

50–45

jó (4)

44–38

közepes (3)

37–30

elégséges (2)

29–16

elégtelen (1)

15–0
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1.   

2.  a)  A – magyar hajdú, E – török janicsár, C – török szpáhi, D – magyar jobbágy,  
B – magyar végvári vitéz   
Elsődleges feladata a katonáskodás volt: (A), B, C, E  
Tevékenységéért zsoldot kapott: B, E 
Gyakori vállalkozásuk a portyázás: C, B 
A legtöbb adót fizető társadalmi csoport: D  
Nem keresztény vallású: E, C 
b)

3. a)

b)  Nemzetiség: olyan kisebbségben élő népcsoport, amely nyelvében, kultúrájában, hagyomá-
nyaiban és identitásában elkülönül az ország többségi nemzetétől.    
Magyarország lakossága a XV. században túlnyomó többségében magyar anyanyelvű, római 
katolikus vallású volt. A XVIII. századra ez megváltozott, mert Magyarország soknemzetisé-
gű, sokvallású (sokféle keresztény felekezethez tartozó) ország lett.

Élet a kora újkori Magyarországon 1.
9. feladatlap megoldása

Itt élő török személy feladata: Elnevezése:

Török földesúr, aki használatra kapta a földet. szpáhi

A hódoltsági területek legfőbb közigazgatási és katonai irányítója. pasa

A török állam számára kirótt adók beszedésével foglalkoztak. defterdár

Török bíró, aki az iszlám törvénykezés szerint bíráskodott. kádi

Zsoldos, gyalogos katonák, akik eredetileg keresztény családokból (pl. 
gyermekadó fejében) kerültek az Oszmán Birodalomba.

janicsár

királyi Magyarország: 1., 7. török hódoltság: 2., 4., 5. Erdélyi Fejedelemség: 3., 6.

Változás (2):
–  hazánk népessége a XV–XVII. század között 

rendkívül lassan emelkedett;
–  a népesség a XVIII. században ugrásszerűen 

megnőtt.

Okok (2):
–  a török korban az állandó létbizonytalanság, 

a harcok, a fogságba kerülés, a járványok, a 
nélkülözés miatt alig emelkedett a lakosság 
száma;

–  a háborúk után tudatos betelepítéssel tették 
lakottá a néptelenné vált területeket;

–  a bevándorlás is jelentősen növelte a lakos-
ság számát;

–  a békés időszak megváltoztatta az itt élő ma-
gyar lakosság életben maradási esélyeit is.

Változás (2):
Hazánk lakossága a XV. században túlnyo-
mó többségében magyar volt, de a beván-
dorlás és betelepítések következtében ez az 
arány a XVIII. században megváltozott

Következmény (2):
–  Magyarországon a nemzeti kisebbségek 

aránya jelentősen megnőtt;
–  a magyarság aránya a nem magyar anya-

nyelvűekhez képest jelentősen csökkent;
–  a magyarság kisebbségbe került. 
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4.  

5.  A napjainkban élő emberek mindennapjai:
–  Biztonságban élhetünk, a biztonságot törvények, fegyveres rendfenntartók biztosítják.
–  Nemzeti függetlenség van.
–  A személyi szabadság mindenkinek állampolgári joga.
–  Korszerű egészségügyi hálózat van, orvosok és ápolók védik az egészségünket; a járványokat 

védőoltások segítségével megfékezik.
–  Az iskolarendszer, a nyomtatott és elektronikus sajtó, a világhálók korlátlan információszerzést 

biztosítanak bárki számára. A tanulásnak és a művelődésnek csak az egyén szabhat határt.

6. a)  Buda, Nagyszombat, Kecskemét, Kassa, Kolozsvár, Nagykőrös, Sopron  
Debrecen a magyar reformáció (a református keresztény egyházi felekezet megteremtője Kál-
vin János volt) központja úgy, mint ahogy Róma a katolikus egyház központja.

b)  A kora újkori Debrecen életmódja:  
– Mezőváros  
– Lakói: polgárok, kereskedők, iparosok; kollégiumi tanárok, diákok.  
– Református  
– A református kollégium megkezdte működését.  
– Van nyomda (Méliusz Juhász Péter nyomdája, Huszár Gál nyomdája), van könyvkiadás.

Értékelési táblázat
1.  1-1 pont (5 pont). 5

2.  a) 1-1 pont a megnevezésért (5 pont), szempontonként 1-1 pont (5 pont) – egy-egy 
jó megoldás is elfogadható; b) 1-1 pont (7 pont).

17

3. a) 1-1 pont (8 pont); b) 2 pont a nemzetiség megfogalmazásáért, 1-1 pont a kulcs-
szavak beírásáért (4 pont).

12

4.  1-1 pont (8 pont). 8

5.  1-1 pont (5 pont). 5

6.   a) A két város aláhúzásáért 1 pont, az értelmezésért 2 pont (3 pont); b) 1-1 pont (5 
pont).

8

Összesen: 55 pont

Javasolt érdemjegy (A javaslatot az iskola pedagógiai programjának értékelési terve módosíthatja.)

jeles (5)

55–50

jó (4)

49–41

közepes (3)

40–30

elégséges (2)

29–16

elégtelen (1)

15–0

Fogalom Kapcsolódó betű Érintett népcsoport

belső vándorlás D szlovákok

bevándorlás B, C románok, szerbek

betelepítés A németek/svábok
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1. a)

b) 

2. a)  A három részre szakadt Magyarországnak legritkábban lakott országrésze: az ország középső, 
déli területei / a török hódoltság területei.  
A török korban ez a terület volt török megszállás alatt. Aki tehette, menekült az ország nyuga-
ti, északi / (királyi Magyarország) és keleti részébe (Erdély);   
A visszafoglaló háborúk ezt a területet sújtották legjobban nemcsak a török, hanem a császári 
hadsereg pusztításai miatt is.  
(Kiegészítő magyarázat: A másik két országrészben azért kedvezőbbek a népsűrűségi adatok/ 
azért nagyobb a népsűrűség, mert a török támadásoktól (az ország középső, török megszállta 
területeiről) sokan ide menekültek. A királyi Magyarországot erős végvárvonal védte, amely 
feltartóztatta a nyugati irányú török támadásokat. Erdélyt elkerülték a nagy török hadjáratok, 
mivel a török hadjáratok célja Európa nyugati területeinek elfoglalása volt.)  
Debrecen – 2., Kecskemét – 4., Nagykőrös – 3.  
Az országgyűléseket Pozsonyban (1.) tartották.

b)  a mezővárosoknak kedvezőbb volt az éghajlata. – A mezővárosok belső önállósággal rendel-
keztek. – A mezővárosokat elkerülték a törökök. – A mezővárosokat a magyar uralkodó had-
serege védte. – A mezővárosokat vastag fal, vizesárok, a bástyákra kihelyezett ágyúk védték. 
– A mezővárosok lakossága kevésbé volt kitéve a rablásoknak.

3. a)  A – szlovák, B – román, C – szerb, D – horvát, E – ruszin  
németek/svábok/németajkúak

b)  románok, szerbek  
A Magyarország határaitól délre fekvő területek még ekkor is török uralom alatt álltak, a török 
adóztatástól és keresztény vallásuk védelmében menekültek Magyarországra.  
németek  
Magyarországon jobb életfeltételeket találtak, mint szülőföldjükön (itt elhagyott falvakat, mű-
veletlen szántóföldeket találtak).  
A föld minősége kiválóan alkalmas volt a földművelésre.  
A császári kormányzat is az ő betelepítésüket támogatta.    
betelepítés: idegen népcsoportok szervezett beköltöztetése és letelepítése egy ország területén. 
Magyarországon a török hódoltság és a Rákóczi-szabadságharc idején elnéptelenedő terüle-
tekre a Habsburg-uralkodók és a földbirtokosok főleg német földről telepítettek be lakosokat. 

Élet a kora újkori Magyarországon 2.
10. feladatlap megoldása

Meghatározás Megnevezés

Világvallás, szent könyve a Korán. iszlám

Török templom. mecset

Karcsú, magas torony a török templomok mel-
lett, ennek tetejéről szólítják imára a híveket.

minaret

Az iszlám vallás híveit nevezzük így. muzulmán/muszlin/mohamedán

Padisah, az Oszmán Birodalom ura. szultán

királyi Magyarország: 3., 5., 8. török hódoltság: 2., 4., 6., 7. Erdélyi Fejedelemség: 1., 9.
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Kiegészítő magyarázat: A németek betelepítése azért szolgálta leginkább a birodalom érdekeit, 
mert a birodalom kormányzása szempontjából nem voltak nyelvi és vallási gondok. (A biro-
dalom tartományainak jelentős része német nyelvű volt, tehát nem voltak nyelvi nehézségek, 
másrészt a birodalom lakosságához hasonlóan a betelepített németek is római katolikus vagy 
evangélikus vallásúak voltak.)

c)  Változás: Magyarország népessége a 15. század végétől a 18. század elejéig alig növekedett / 200 
év alatt 1 milliót; a 18. században ugrásszerű volt a növekedés, a lakosság 100 év alatt 4 millióval 
nőtt/megduplázódott.  
A változás oka: Nagyarányú bevándorlás és betelepítés történt, valamint a békés időszak a ma-
gyarság körében is kedvezően hatott a lélekszám növekedésére.

4.  A napjainkban élő emberek mindennapjai: Pl.:   
– a személyi szabadsághoz mindenkinek állampolgári joga van, ezt törvények biztosítják;  
–  mindenki képességei, érdeklődése szerint szabadon választhat iskolát, iskolahálózatunk sokszí-

nű;
– széles választék van: színház, kirándulások, utazások, könyvtárak, mozik, fesztiválok stb.;  
– egészséges, változatos ételek közül lehet választani;  
– állampolgári jog a vallás szabad gyakorlása.

5.  A hódoltság területén a szántóföldek egy része műveletlenül maradt, a területek kihasználása a 
mezővárosi polgárság/kereskedők irányításával a nagyállattartásnak kedvezett.   
A szürkemarha keresett árucikk volt Dél-Németországban, Észak-Itáliában, nagy haszonnal lehe-
tett eladni.   
céhes iparosok, hajdúk, jobbágyok, kereskedő polgárság, kollégiumi tanárok, az országot járó de-
ákok, a császári udvar hivatalnokai

6.   A barokk építészeti stílus jellemzői: Az épületek – templomok, paloták, kastélyok – a gazdagsá-
got, a hatalmat hirdetik. Pl. egy barokk templombelső terében a gazdag aranyozás, a túldíszített-
ség, a díszítő vonalak mozgalmassága, az aranyozott szobrok pompája elkápráztatja a híveket.  
A Szentháromság-szobor a sok áldozatot követelő pestisjárványra emlékezteti a város lakóit.  
Nagykőrös, Győr, Debrecen, Eger, Kecskemét  
A város a török korban, majd a visszafoglaló harcokban teljesen elpusztult. (Győrhöz, Egerhez 
hasonlóan.)  
Az újjáépített városnak védelmi szerepet szánt az uralkodó. Temesvár a déli területek védelmi 
központja volt egy esetleges török támadással szemben. A második térképen a belvárost többso-
ros védmű veszi körül, megerősített falakkal, bástyákkal.

Értékelési táblázat
1.  a) 1-1 pont (5 pont); b) 1-1 pont (9 pont). 14

4. 1-1 pont (5 pont). 5

2.  a) 1 pont a megnevezésért, 1-1 pont (2 pont) az okok leírásáért, 1-1 pont (4 pont) a 
térképes feladatért; b) 1-1 pont (2 pont).

9

3.  a) A nemzetiségek megnevezése 1-1 pont, a németek megnevezése 1 pont (6 pont); 
b) 1-1 pont az okok leírásáért (elég egy-egy ok leírása, több ok megnevezéséért nem 
adunk plusz pontot), a betelepítés fogalmáért 2 pont (idegen népcsoport – 1, szer-
vezett – 1) (4 pont); c) a változás leírásáért 1-1 pont, az okok leírásáért 1-1 pont (4 
pont).

14
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Összesen: 55 pont

Értékelési táblázat
5. 1-1 pont az állításokért (2 pont), 1-1 pont a helyes aláhúzásokért (3 pont). 5

6.  1-1 pont a barokk stílus jellemzőinek leírásáért (2 pont), a pestis megnevezése 
1 pont, a két helyes aláhúzás 1-1 pont (2 pont), 1 pont az indoklásért, 2 pont az 
összegzésért.

8

Javasolt érdemjegy (A javaslatot az iskola pedagógiai programjának értékelési terve módosíthatja.)

jeles (5)

55–50

jó (4)

49–41

közepes (3)

40–30

elégséges (2)

29–16

elégtelen (1)

15–0
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Forradalmak kora 1.
11. feladatlap megoldása

1. a)

b)  3. Csata Lipcsénél (1813)   1. Császárrá koronázás (1804)   4. Szökés Elbáról (1815)    
2. Győzelem Austerlitznél (1805)

2. a)

b) 

Fogalom Meghatározás Feladatmegoldás

diktatúra Egy vezető vagy szűk 
politikai csoport korlátlan 
egyeduralma, amely erő-
szakra, megfélemlítésre, 
elnyomásra épít.

Ez a politikai csoport gya-
korolt diktatúrát a francia 
polgári forradalom idején:
jakobinusok.

gyár

ipari forradalom

alkotmány

Az ipari forradalom során 
a tömegtermelésre beren-
dezkedett üzem, amelyben 
gépekkel dolgoztak.

A gazdaság, az ipari terme-
lés gyors átalakulása, a tech-
nikai találmányok alkalma-
zása a gyárakban történt.

Egy ország alaptörvénye, 
amely rögzíti a hatalom 
gyakorlásának szabályait, 
az állampolgárok alapvető 
jogait.

Ők dolgoztak a tömegterme-
lést folytató üzemekben:
bérmunkások.

Ez az ország lett a vezetője az 
ipari forradalomnak:
Anglia/Nagy-Britannia.

Az ország alaptörvénye rájuk 
vonatkozik: 
az országban mindenkire.

500 1000 1500 2000

1789

1815

céh

gyár

manufaktúra

7.

1., 4.

2.

3., 5., 6.
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c)   Észak-Európa     5 millió     8 millió  
X Nyugat-Európa   45 millió 100 millió  
 Közép- és Kelet-Európa 54 millió   82 millió
Nyugat-Európában kezdődött el az ipari forradalom, itt bontakozott ki a legerőteljesebben, ami a 
gazdaság és a társadalom teljes átalakulásához vezetett. Az élelmiszer-termelés és élelmiszer-el-
látás jelentős javulása, a munkalehetőségek szinte korlátlan száma, a közegészségügy javulása, 
az átlagéletkor növekedése népességrobbanáshoz vezetett.

3. a)  Várt változások:  
– A férfiak helyett ne alkalmazzanak gyermekeket, nőket.  
– Biztosítsanak munkát az embereknek, hiszen munkabérből élnek.  
– Emeljék a munkabért (órabért, napibért, hetibért).  
– Javítsanak a munkakörülményeken biztonsági felszereléssel, védőruházattal.  
– Csökkentsék a munkaidőt.  
– Segélyezzék az elesetteket, munkaképteleneket.

b)  

c)  Pl.:  
kíváncsiság, kitartás, akaraterő, tettrekészség, pozitív életszemlélet, együttműködés a tudó-
sokkal, a világ jobbá tételének szándéka, az alkotni vágyás  
fonográf, szénszálas elektromos izzólámpa

4. a)  Okok: Következmények:  
C,  D A, B

b)  Döntésének következményei: Bár Borogyinónál a francia hadsereg véres csatában győzel-
met aratott, sőt Moszkvát is elfoglalta, de a területet megtartani nem tudta. Az élelmiszer-
hiány miatt, és azért, mert a hadsereg utánpótlását sem tudta biztosítani, Napóleon elrendelte 
a visszavonulást. A francia hadsereg töredéke jutott csak vissza hazájába. 

5. a) 

Mi lelkesítette a francia katonákat? 
A francia katonai győzelmek, a francia 
nemzeti nagyság érzése.

Hogyan biztosították a hadsereg egyre nö-
vekvő létszámát? 
Általános hadkötelezettséget vezettek be.

Milyen változások lettek a tisztikarban? 
Fiatal, tehetséges tisztek kinevezése a ráter-
mettség, a bátorság alapján (nem a születési 
előjogok miatt).

Melyik fegyvernemben volt a hadsereg a leg-
eredményesebb? 
Tüzérség.

Feltaláló: Találmány: Betű:

James Watt

Stephenson

Fulton

Morse

Bell

gőzgép

gőzmozdony

gőzhajó

távíró

telefon

C

A

B
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b)  2 – Párizs     
5 – Moszkva  
3 – Bécs  
4 – Waterloo

Értékelési táblázat
1.  a) 1-1 pont a helyes évszámokért és a helyes jelölésért (2 pont); b) 1 pont a helyes 

időrendért.
3

2.  a)  1-1 pont (8 pont); b) 1-1 pont (7 pont); c) helyes jelölés 1 pont, indoklás 1 pont 
(2 pont).

17

3.  a) 1-1 pont (6 pont); b) táblázat kiegészítése 1-1 pont (5 pont), betűk helyes beírása 
1-1 pont (3 pont); c) 1-1 pont (2 pont), 1-1 pont (2 pont).

18

4.  a) 1-1 pont (4 pont); b) 1-1 pont egy-egy lényeges következmény megfogalmazásá-
ért (2 pont).

6

5.  a) 1-1 pont (4 pont); b) 1-1 pont (7 pont). 11

Összesen: 55 pont

Javasolt érdemjegy (A javaslatot az iskola pedagógiai programjának értékelési terve módosíthatja.)

jeles (5)

55–50

jó (4)

49–41

közepes (3)

40–30

elégséges (2)

29–16

elégtelen (1)

15–0

1

2
4

5

3

A

B

C
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Forradalmak kora 2.
12. feladatlap megoldása

1. a) Számítás: 1815 – 1789 = 26 A két esemény között 26 év telt el.

b)  __ a „fonó Jenny” feltalálása (1764)           X Edison feltalálta a fonográfot (1877) 
__ a gőzgép feltalálásával ipari forradalom kezdődött (1769)           
__ vízimalom működtetése (középkortól)

2. a) 

b)  Változások: A vasutak hossza ugrásszerűen nőtt. Az európai vasútvonalak hossza 1830-ban 
165 km hosszú volt, tíz év múlva 2930 km-re növekedett, 1870-ben már 23 500 km hosszú 
vasúton közlekedhettek. 40 év alatt 200-szorosára nőtt a vasútvonalak hossza.  
A vasutak működését segítő iparágak: Pl.:  
Vasbányászat – biztosította a vasúti gépek gyártásához szükséges vasércet.  
Vaskohászat – biztosította a vasúti gépgyártáshoz szükséges jó minőségű acélt.  
Gépipar – a gépek gyártása is gépekkel történt (mozdonyok, sín, vagonok, szerszámok).  
Szénbányászat –  a gőzmozdonyok szénnel működtek.  
Változások a környezetben: nagymértékű erdőirtás volt, mivel a vasúti sín alatt fa talapzatot 
készítettek; az iparvárosok légszennyezettsége (szmog) rendkívüli mértékű volt; ahol (textil) 
ipari üzemek voltak a folyóvizek mellett, a folyóvizek mérhetetlenül szennyezettek lettek.

c)  A változás oka, hogy a mezőgazdaságban feleslegessé vált munkaerő a városokban talált a 
megélhetéshez szükséges munkalehetőséget; a gyárak tömegesen tudták alkalmazni a mun-
kásokat.

Fogalom Meghatározás Feladatmegoldás

forradalom A korábbi gazdasági, társa-
dalmi rendszer erőszakos 
úton történő megdöntése és 
gyors, teljes átalakítása.

Melyik városban tört ki a 
francia polgári forradalom?
Párizs

bérmunkás

munkanélküliség

bank

A manufaktúrákban, gyárak-
ban, mezőgazdasági üzemek-
ben fizetésért (munkabérért) 
alkalmazott munkás.

Olyan gazdasági helyzet, 
amikor nem talál munkát az, 
aki képes és akar dolgozni.

Hitelnyújtással foglalkozó 
intézmény. A kölcsönért 
kamatot számol fel, a befek-
tetett pénzért kamatot fizet.

Ilyen településen éltek legna-
gyobb számban: 
városokban

Hogyan fejezték ki elkesere-
désüket az első munkanélkü-
li munkások?
összetörték a gépeket / gép-
rombolással

Ehhez a társadalmi csoport-
hoz tartozott a bankár: 
tőkés
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3. a)   A munkások tévesen úgy gondolták, azért lesznek munkanélküliek, mert munkájukat a gépek 
végzik el. Elkeseredésükben összetörték a gépeket. Mivel a tőkéseket csak a haszon érdekelte, gé-
pekkel pedig többet termeltek, ezért a géprombolást követően is egyre több gépet működtettek. 
A géprombolókat az állam szigorúan megbüntette.  
A női és gyermekmunkáért sokkal kevesebb munkabért adtak ki a tőkések, tehát több lett a 
hasznuk.
A bérmunkások sztrájkja azért volt hatékony, mert ha a munkások tömegesen szüntették be 
a munkát, a tulajdonos tárgyalni kényszerült. A tárgyalások eredményeképpen születhetett 
megállapodás a következő területeken: munkabéremelés, munkaidő-csökkentés, a női és 
gyermekmunka korlátozása, a munkakörülmények javítása, biztonsági berendezések felsze-
relése.

b) A polgári állam jellemzői: 3., 4., 5., 7., 9.
c)  gőzgép                szénszálas elektromos izzó                  szövőgép 

James Watt      Edison    Cartwright

4. a) Ok: A, C Következmény: B
b)  Tettének következményei: Végleg elveszítette a nép bizalmát. Családjával együtt őrizetbe ke-

rült, majd amikor arra is fény derült, hogy ő volt az oka az országra támadó idegen hatalmak 
ostromának, megfosztották trónjától, bíróság elé állították, halálra ítélték, kivégezték.

5. a)  A hadvezér:  
győztes csata: 1.   
vesztes csata: 2., 3.  
A császár/a közvélemény támogatta Nepóleon császárrá koronázását.  
– Az országban rend és nyugalom lett.  
– Katonai sikereivel békére kényszerítette Franciaország ellenséges szárazföldi hatalmait.  
– A francia nagyságot, a francia kultúrát, a polgári értékrendet közvetítette szerte Európában.

b)  D – Franciaország     C – Oroszország     B – Habsburg Birodalom     A – Nagy-Britannia 
2 – Párizs     4 – Waterloo     3 – Moszkva     1 – Bécs

Itt adták ki az Emberi és polgári jogok nyilatkozatát: 2.
Legkorábban ebben az országban bontakozott ki az ipari forradalom: A.
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Értékelési táblázat
1. a) A két évszám 1-1 pont a számítással együtt (2 pont); b) 1 pont a helyesen jelölt X-ért. 3

2.  a) 1-1 pont (8 pont); b) a változások megfogalmazása 1 pont, 1-1 pont az új iparágak 
megnevezéséért (3 pont), 1-1 pont a környezeti változásokért (2 pont); c) 2 pont.

16

3.  a) 2-2-2 pont (6 pont); b) 1-1 pont (5 pont); c) 1-1 pont (5 pont). 16

4.  a) 1-1 pont (3 pont); b) 1-1 pont (2 pont). 5

5. a) 1-1 pont (5 pont); b) 1-1 pont, 1-1 pont a két válaszért (8 + 2 pont). 15

Összesen: 55 pont

Javasolt érdemjegy (A javaslatot az iskola pedagógiai programjának értékelési terve módosíthatja.)

jeles (5)

55–50

jó (4)

49–41

közepes (3)

40–30

elégséges (2)

29–16

elégtelen (1)

15–0
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1.

2. a)  – a magyar nyelv ügye  
– közteherviselés  
– jobbágykérdés / jobbágyfelszabadítás

b) Gr. Széchenyi István reformjavaslatai:
– A bérmunka hatékonyabb, tehát bérmunkával kell a robotot felváltani.
–  Az ősiség törvényét el kell törölni, mert a földbirtokok csak a bankoktól felvett hitellel kor-

szerűsíthetők.
– Legyen közteherviselés, mindenkinek adóznia kell.  

Gr. Széchenyi István gyakorlati tettei a közlekedés, szállítás megújításában: a balatoni és dunai 
gőzhajózás elindítása, az óbudai hajógyár és téli kikötő megalapítása, a Lánchíd megépítése, a 
Duna hajózhatóvá tétele – a vaskapui hajóvontató út építése; a Tisza szabályozásának elkezdé-
se, támogatója a Pest–Vác vasútvonalnak.

c)  Védegylet:  
Irányításával 1844-ben létrejött a Védegylet. Tagjai megfogadták, hogy hat évig nem vásárol-
nak külföldről olyan árut, amelyet itthon is gyártanak. A Védegyletnek nemesek és polgárok 
egyaránt tagjai lehettek.  
Kossuth-bankó:  
Az első felelős magyar kormányban pénzügyminiszter volt, ő teremtette meg a magyar állam 
és a később felállt honvédség pénzügyi alapját. Az akkor kiadott papírpénzt róla nevezték így.
Bécs, 1848. március 15.:
Javaslatát a kötelező örökváltságról és közteherviselésről az országgyűlés elfogadta. Ezen a na-
pon díszes küldöttség vitte Bécsbe az uralkodóhoz a javaslatokat elfogadtatni/szentesíteni. 

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 1.
13. feladatlap megoldása

Fogalom A fogalom meghatározása Feladatmegoldás

rendi országgyűlés

sajtószabadság

A király és a rendek együtt 
vesznek részt a törvényho-
zásban.

Gondolatszabadság, amely 
nyomtatásban is megjelenhet 
előzetes engedély nélkül / 
alapvető emberi jog.

Mi volt a neve az 1848 nyarán 
felállt új országgyűlésnek?
népképviseleti országgyűlés

Mi akadályozta a sajtósza-
badságot?
cenzúra

reformkor

miniszterelnök

A magyar történelem kor-
szaka, mely az első reformor-
szággyűléstől 1848 tavaszáig 
tartott.

Egy államban a (végrehajtó 
hatalmat gyakorló) kormány 
vezetője.

Mikor kezdődött ez a kor-
szak?
1830-ban

Ki volt az első felelős magyar 
kormány miniszterelnöke?
gr. Batthyány Lajos
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1849. április 14. Debrecen:
A Nagytemplomban tartott nyitott országgyűlési ülésen az ő javaslatára kimondták a Habs-
burg-ház trónfosztását és Magyarország függetlenségét; ő kormányzó elnök lett.

3. Deák Ferenc   Wesselényi Ferenc   Petőfi Sándor   Liszt Ferenc

4. a) Változások az áprilisi törvények szentesítésével:
– A polgári állam megteremtésére nyílt lehetőség.
– A törvényeket a választott képviselők országgyűlése hozta.
– A végrehajtó hatalmat a Bécstől független magyar kormány gyakorolta Pest-Budán.
– Közteherviselés lett, a nemes is adózott.
– Felszámolták / megszűnt.
– Megszűnt, megvalósult a törvény előtti egyenlőség.

b)  D  pesti városháza           4.  
B     Pilvax      1.  
C     Landerer Jenő nyomdája 2.  
A     Nemzeti Múzeum  3.  
E     helytartótanács  5.

5. a)

b)  Hiányzó név: Damjanich János  
A tizenhárom magas rangú honvédtisztet 1849. október 6-án Aradon, Haynau, az osztrák 
császár teljhatalmú katonai vezetőjének parancsára kivégezték.

6. a)

b) összeesküvés, passzív ellenállás, merénylet, emigráció  

c)  Osztrák–Magyar Monarchia, 1867-ben jött létre.  
Ferenc József            A: Bécs  B: Budapest

Pl.:   Dicsőséges tavaszi hadjárat  
Az udvar második támadásának visszaverése  
Hadmozdulatok 1849 tavaszán

Fényes magyar győzelem
Bekarikázandó: Debrecen

Pl.:  Bem erdélyi hadjárata  
Téli hadjárat Erdélyben

Bem József
Bekarikázandó: Debrecen

Magyarország helyzete 1848 
áprilisától egy éven át:

Szempontok: Magyarország helyzete 
1849 augusztusától egy 
éven át:

B törvényalkotás F

E Magyarország önállósága A

D hadsereg C
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Értékelési táblázat
1. 1-1 pont (8 pont). 8

2.  a) 1-1 pont (3 pont); b) 1-1 pont (3 pont), 1-1 pont (2 pont); c) 1-1 pont (4 pont). 12

3. 1-1 pont (4 pont). 4

4.  a) 1-1 pont (6 pont); b) betűk beírása 1-1 pont, időrend 1 pont (6 pont). 12

5.  a) Címadás 1-1 pont, feladat 1-1 pont (6 pont); b) a honvédtiszt megnevezése 1 
pont, 1-1 pont (6 pont).

12

Összesen: 60 pont

6. a) 1-1 pont (6 pont); b) 1 pont; c) 1-1 pont (5 pont). 12

Javasolt érdemjegy (A javaslatot az iskola pedagógiai programjának értékelési terve módosíthatja.)

jeles (5)

60–55

jó (4)

54–47

közepes (3)

46–34

elégséges (2)

33–20

elégtelen (1)

19–0
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1.

2. a)  Célok:  
– A magyar nyelv ügyének felkarolása, a magyar nyelv művelése.  
– Kapcsolat kiépítése a Fekete-tengerrel a teherszállítás érdekében.  
– A közlekedés és a szállítás fejlesztése, korszerűsítése.  
– Állandó kőhíd legyen a Dunán.

b)  Pl. Wesselényi Miklós elképzelései szerint a nemesnek és a jobbágynak egyaránt érdeke a 
jobbágyfelszabadítás. A jobbágynak azért, mert tulajdonosa lehet az általa használt jobbágy-
teleknek. Ha a jobbágy tulajdonosa lesz a jobbágyteleknek, akkor a földesurat kár éri, tehát 
a veszteségért kárpótolni kell, ez az örökváltság. A kárpótlást kötelezővé kell tenni, és a 
költséget az államnak kell fizetni. A nemes a kárpótlásból korszerűsítheti a birtokát. Tehát a 
kötelező örökváltság mindenkinek érdekében áll.

3.  Pesti Hírlap: A népszerűvé vált politikai folyóiratot ő szerkesztette. Ebben fejtette ki az olvasóknak 
politikai programját a kötelező örökváltságról, a közteherviselésről, a hazai ipar fejlesztéséről.   
kormányzó: 1849. április 14-én a debreceni Nagytemplomban megtartott országgyűlésen kor-
mányzó elnökké választották (a trónfosztást követően).  
miniszter: Az első felelős magyar kormányban pénzügyminiszter volt.  
trónfosztás: 1849. április 14-én Debrecenben a Nagytemplomban tartott országgyűlési ülésen az 
ő javaslatára kimondták a Habsburg-ház trónfosztását és Magyarország függetlenségét.

4. a)  12 pont  
A dokumentum a pesti polgári forradalom idején született.  
1848. március 15-én, Pesten, Landerer nyomdájában.  
Petőfi Sándor Nemzeti dal című verse.

b)  Az áprilisi törvényeket az uralkodó, V. Ferdinánd (Ki?) 1848 áprilisában szentesítette. 
A törvények értelmében megtörtént a jobbágyfelszabadítás kötelező örökváltsággal (Milyen 
módon?). A jobbágytelek a jobbágy (Kinek?) tulajdonába került. Megszűnt a cenzúra, tehát 
megvalósult a sajtószabadság (Melyik polgári jog?). Ettől kezdve a nemesnek is adóznia kellett, 
tehát közteherviselés (Melyik reformkori törekvés valósult meg?) lett.

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 2.
14. feladatlap megoldása

Fogalom A fogalom meghatározása Feladatmegoldás

népképviseleti országgyűlés

jobbágyfelszabadítás

Az ország törvényhozó szer-
ve, tagjai nem csak nemesek 
lehettek.

A jobbágy terheinek, szemé-
lyi függőségének törvénybe 
foglalt eltörlése.

Pest-Budán

1848-as áprilisi törvények

honvédség Az 1848-ban toborzott új ma-
gyar hadsereget nevezték így 
először – és nevezik így ma is.

Kossuth Lajos
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5. a)  Az udvar első támadása/Jellasics támadása/A szabadságharc kezdete/Az első hadjárat Ma-
gyarország ellen 1848 őszén  
Bekarikázandó: Pákozd  
magyar győzelem
Az udvar harmadik támadása/A szabadságharc leverése/Támadás 1849 nyarán/Egyesített 
osztrák–orosz támadás Magyarország ellen 
Az orosz cár 200 000 fős hadsereggel támogatta az osztrák uralkodót a magyar szabadságharc 
leverésében.
Haynau teljhatalmú katonai parancsnok.
A csatavesztés után Kossuth Lajos lemondott, átadta a hatalmat Görgeinek. Görgei tábornok 
az oroszok előtt feltétel nélkül letette a fegyvert Világosnál.

b)  Magyarország lakosságának többsége (53,9%) nem magyar anyanyelvű volt. A magyarországi 
nemzetiségek az áprilisi törvényekből hiányolták a rájuk vonatkozó nemzetiségi jogokat, pl. a 
széles körű nyelvhasználat jogát és a területi autonómia megadását.  
Bekarikázandó: ruszin, német, szlovák

c)  Nagysándor József  
A tizenhárom magas rangú honvédtisztet 1849. október 6-án Aradon, Haynau, az osztrák csá-
szár teljhatalmú vezetőjének parancsára kivégezték.  
Gr. Batthyány Lajost ugyanezen a napon, Pesten végezték ki.

6. a)  F           végrehajtó hatalom  C  
E           az ország felelős vezetője  A  
B           a szabadságjogok gyakorlása D

b)  Nem vállalt hivatalt, nem vállalt közéleti szereplést.  
Megtagadta az adófizetést.  
Deák Ferenc

c)  Osztrák–Magyar Monarchia  
1867-ben  
I. Ferenc József  
A: Bécs    B: Budapest

Értékelési táblázat
1. 1-1 pont (6 pont). 6

2.  a) 1-1 pont (4 pont); b) 1-1 pont (5 pont). 9

3. 1-1 pont (4 pont). 4

4.  a) 1-1 pont (4 pont); b) 1-1 pont (5 pont). 9

5.  a) Címadás 1-1 pont (2 pont), válaszok 1-1 pont (5 pont); b) indoklás 2 pont, be-
karikázás 1-1 pont (3 pont); c) hiányzó név 1 pont, válasz 1-1 pont (5 pont), gr. 
Batthyány Lajosra vonatkozó válasz 1 pont.

19

Összesen: 60 pont

6. a) 1-1 pont (6 pont); b) 1-1 pont (3 pont); c) 1-1 pont (4 pont). 13

Javasolt érdemjegy (A javaslatot az iskola pedagógiai programjának értékelési terve módosíthatja.)

jeles (5)

60–55

jó (4)

54–47

közepes (3)

46–34

elégséges (2)

33–20

elégtelen (1)

19–0
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1. a)

b) Számítás: 1815 – 1492 = 323        A két történelmi esemény között 323 év telt el.  
c)  a nándorfehérvári diadal – Szent István királlyá koronázása  

Mátyás király uralkodása – a Rákóczi-szabadságharc

2. a) 

b) magyar reformkor: B, D, F kapitalizmus: A, C, E, (D)

3. a)  Magellán  XVI. sz. portugál  
Edison  XIX. sz.  amerikai/USA  
I. Szulejmán XVI. sz. török  
Robespierre XVIII. sz. francia

b)  Hunyadi János II. Rákóczi Ferenc gr. Széchenyi István Görgei Artúr  
XV. sz.      XVII–XVIII. sz.     XIX. sz.      XIX. sz.  
C      B       D       A

4. a)  Mohács – 1526 magyarok – törökök bekarikázandó: törökök  
Eger – 1552 magyarok – törökök bekarikázandó: magyarok

b)  Történelmi esemény évszámmal:  
Buda visszafoglalása a töröktől – 1686  
polgári forradalom / törvényes forradalom Pesten – 1848. március 15.  
kiegyezés – 1867

Év végi feladatsor 1.
15. feladatlap megoldása

500 1000 1500 2000

1848476 895

Fogalom: Meghatározás:

Kapitalizmus A magántulajdonon és az emberek jogi egyenlőségén alapuló társadal-
mi-gazdasági rendszer. A tőkével rendelkezők szabadon vállalkozhat-
nak, és nyereség elérésére törekednek.

végvár A török támadások elleni védekezés céljából épített, megerősített vár 
a 15–17. századi Magyarországon.

Gyarmat Az európai hatalmak meghódított területei Európán kívül a 15. század 
végétől.

felvilágosodás 17–18. századi eszmeáramlat, amely nem fogadta el a korábbi igaz-
ságokat és a születési előjogokon alapuló társadalmi rendet. Gondol-
kodói a tudás és a józan ész felvilágosító erejében bíztak.

Közteherviselés A reformkori nemesi ellenzék követelte, hogy a nemesek is adózzanak, 
azaz járuljanak hozzá a közös terhek (állami kiadások) viseléséhez. 
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5. a)  II. Rákóczi Ferenc: Magyarországot sok igazságtalanság érte a török kiűzése után, ugyanis a 
Habsburgok meghódított tartományként kezelték az országot.  
Mária Terézia: Jelentősen javítani akarta a magyar jobbágyság helyzetét. 

b)  Magyarország csaknem 200 éven át folyamatos harcokat folytatott a törökökkel szemben.  
A katolikus egyház elindította az ellenreformációt, a katolikus megújulást.

6. a)

Buda: C4

Eger: E3

Pákozd: C5

Visegrád: C4

Mohács: C6

Nándorfehérvár: E8

b)  Az ország neve: Lengyelország  
A vár neve: Szigetvár  
Az ország neve: Osztrák–Magyar Monarchia

Értékelési táblázat
1.  a) 1-1 pont (3 pont); b) számolás 2 pont (helyes évszámok), mondatba foglalás 

1 pont; c) 1-1 (2 pont) a helyes aláhúzásért.
8

2.  a) 1-1 pont (5 pont); b) 1-1 pont (6 pont). 11

3. a) 3×4 pont (12 pont); b) 3×4 pont (12 pont). 24

4.  a) Évszám 1-1 pont, ha a szemben álló felek mindkét eleme helyes, szemben álló 
felek 1-1 pont, bekarikázás 1 pont (8 pont); b) 2-2 pont (6 pont).

14

5.  a) 1-1 pont (2 pont); b) 1-1 pont (2 pont). 4

Összesen: 70 pont

6. a) 1-1 pont (6 pont); b) 1-1 pont (3 pont). 9

A tanév eleji és tanév végi ismétlő feladatsorokat megíratjuk, ellenőrizzük, értékeljük, de nem 
osztályozzuk.
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1. a)

b) Számítás: 1711 – 1541 = 170  A két esemény között 170 év telt el.
c)  Mária Terézia trónra lépése – a magyar reformkor kezdete  

kiegyezés – forradalom és szabadságharc Magyarországon 

2. a)

b) a török kor Magyarországon: B, D, E  földrajzi felfedezések: A, C, F

3. a)  Kolumbusz Kristóf XV–XVI. sz. itáliai/olasz (a spanyol uralkodó megbízásából)   
1451–1506

         Luther Márton  XV–XVI. sz. német 1483–1546  
         Napóleon   XVIII–XIX. sz. francia (korzikai) 1769–1821  
         Kopernikusz  XV–XVI. sz. lengyel 1473–1543

b)  Mátyás király Bocskai István  Kossuth Lajos  Deák Ferenc  
XV. sz.      XVII. sz.      XIX. sz.      XIX. sz.  
B      D       A       C

4. a)  Nándorfehérvár – 1456 magyarok – törökök  
bekarikázandó: magyarok  
Isaszeg – 1849. (április 6.)   magyarok – Habsburg császári csapatok  
bekarikázandó: magyarok

b)  Történelmi esemény évszámmal:  
visegrádi királytalálkozó – 1335  
francia polgári forradalom – 1789  
13 honvédtiszt kivégzése Aradon – 1849. október 6.

Év végi feladatsor 2.
16. feladatlap megoldása

Fogalom Meghatározás

trónfosztás Egy uralkodó megfosztása uralkodói jogaitól.

kuruc A 17. század végén, a 18. század elején a Habsburg-ellenes felkelések-
ben részt vevő fegyveres.

diktatúra Egy vezető vagy egy szűkebb politikai réteg korlátlan egyeduralma, 
amely legtöbbször erőszakra, a társadalom megfélemlítésére és elnyomá-
sára épít.

cenzúra A sajtó szabadságának korlátozása, az újságok és a könyvek tartalmá-
nak előzetes ellenőrzése azért, hogy azokban ne jelenhessen meg olyan 
gondolat vagy vélemény, amelyet a hatalom elutasít.

gyár Az ipari forradalom során kialakult, tömegtermelésre átállt üzemszerve-
zési forma, amelyben gépekkel dolgoznak.

1000 1750

1526
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5. a)  Pázmány Péter: Meggyőzéssel vissza akarta téríteni a protestánsokat a katolikus hitre.    
A magyarok az uralkodó által szentesített áprilisi törvények védelmében igazságosnak tartot-
ták a szabadságharcot.

b)  Gyárakat alapítottak, amelyek biztosították a szükséges tömegtermelést.    
Az emberek a társadalom gyökeres megváltoztatását sürgették, amely felszámolta a feudaliz-
must.

6. a)

folyamatos vonal: Kolumbusz útja 
szaggatott vonal: Magellán útja
Itt alakult meg az első modern kori köztársaság. A
Kincseinek birtoklásáért indultak meg a földrajzi felfedezések. D
Ezen a kontinensen söpört végig egy forradalmi hullám 1848 tavaszán. B
Itt vette kezdetét az ipari forradalom. B

b)  Az országrész neve: Erdélyi Fejedelemség  
A város neve: Bécs  
A birodalom neve: Oszmán Birodalom

Értékelési táblázat
1.  a) 1-1 pont (3 pont); b) számolás 2 pont (helyes évszámok), mondatba foglalás 

1 pont; c) 1-1 (2 pont) a helyes aláhúzásért.
8

2.  a) 1-1 pont (5 pont); b) 1-1 pont (6 pont). 11

3. a) 3×4 pont (12 pont); b) 3×4 pont (12 pont). 24

4.  a) Évszám 1-1 pont, ha a szemben álló felek mindkét eleme helyes, szemben álló 
felek 1-1 pont, bekarikázás 1 pont (8 pont); b) 2-2 pont (6 pont).

14

5.  a) 1-1 pont (2 pont); b) 1-1 pont (2 pont). 4

Összesen: 70 pont

6. a) 1-1 pont (6 pont); b) 1-1 pont (3 pont). 9

A tanév eleji és tanév végi ismétlő feladatsorokat megíratjuk, ellenőrizzük, értékeljük, de nem 
osztályozzuk.
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