Vizsgafeladatok
(válogatás)

Töltse ki az életrajzi leírás felhasználásával a szöveg alatt található
táblázatot, illetve válaszoljon a kérdésre! Használja a Történelmi atlaszt!
„1913–ban születtem Ungváron. Azóta itt élek. Mégis öt különböző állam polgára
voltam. Első emlékem I. Ferenc József halálakor elrendelt gyászhoz kötődik. Az
első világháború után szülőföldem a kisantant egyik országához került. Az újabb
világégés idején ugyanahhoz az országhoz csatoltak, amely a Sárospatakon élő
unokatestvérem hazája. Később a Vörös Hadsereg betörése nyomán ismét egy
másik állam polgára lettem. Az utcán járva, még a feliratokat sem tudtam
elolvasni. Istennek hála a nagy birodalom összeomlott, én meg újabb
állampolgárságot kaptam.” (Petrók Józsefné 1995-ből)
Állam, államalakulat (ország) neve
1. Ferenc József halálakor
2. A kisantant létrejöttekor
3. Az újabb világégés idején
4. A kommunista diktatúra alatt
5. Jelenleg

Oldja meg a feladatokat a karikatúra felhasználásával!
a) Nevezzen meg a karikatúrán látható jelképek
közül kettőt!
(Elemenként 0,5 pont)
1. ……..……...........................
2. .............................................
b) Milyen ellentmondást mutat be a karikatúra?
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................

c) Nevezzen meg egy-egy eseményt 1938-ból és 1939ből, amelyek nyomán a hitleri Németország
területe növekedett!

Válaszoljon a kérdésekre a karikatúra tanulmányozása után!
a) Határozza meg, hogy a világ mely
országait/országcsoportjait szimbolizálják a
karikatúrán látható szereplők!
A = Dél ..............................................
B = Észak ..............................................
b) Az ábrázolás alapján miért állítható az, hogy Dél
„kezében” van Észak?
c) Magyarázza meg, mit jelképez a két szereplőt
összekötő kötél? Válaszában két elemet említsen!

„– Ugye tudod, hogy a
kezemben vagy?!”
Tájékoztatásul:
ROHSTOFFE = nyersanyagok

d) Milyen további – a képen nem ábrázolt –
fenyegetettséget jelent Dél az Észak országainak
számára? Válaszában két elemet említsen!
e) A karikatúrán ábrázolt probléma érinti-e
Magyarországot? Válaszát indokolja!

Egészítse ki az üresen hagyott ábraelemeket
a szöveg-részletből vett adatok felhasználásával!

„Periklész korában az igazságszolgáltatás a következőképpen épült fel: az
arkhónok minden év elején hatezer athéni nevét sorsolták ki azok közül, akik
már elmúltak harminc évesek. Belőlük állt a héliaia, amelyből minden
alkalommal kiválasztották a perek során közreműködő ötszáz bíró nevét. A
bírók napi egy zsetont kaptak közreműködésükért, ami körülbelül hatvan
százaléka volt egy munkás napi bérének.” (Luciano de Crescenzo)

Globális problémaként értelmezzük azokat a környezeti, gazdasági, társadalmi
folyamatokat és jelenségeket, amelyek hatása a Föld egészére kiterjed.
Oldja meg a feladatokat a források segítségével!

1. …………………………

2. …………..………………

Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján!
„Valami megváltozott a földi rendszerben. A globális klímaváltozás miatt észrevehetően
emelkedik a tengerek vízszintje. Ha beválnak a jóslatok, hamarosan tengerparti városokat
önt el az áradat. A környezetszennyezés miatt pusztulnak a korallok, az erdőirtás miatt
rohamosan zsugorodnak az esőerdők.
Több mint egymilliárd ember nem jut naponta tiszta vízhez; 2,4 milliárd ember a
legelemibb higiénés feltételek és lehetőségek nélkül él – nincs vécéjük, nincs vezetékes
vizük, s a talajszennyeződések okozta fertőzések miatt évente mintegy harmincmillióan
halnak meg.
A talaj elszennyeződése mellett súlyos gondot jelent, hogy a Föld mind nagyobb
hányadán a megszokottnál jóval kevesebb csapadék hull. A hiány miatt csökken a
mezőgazdasági termelés, miközben – különösen a fejlődő országokban – a népesség száma
folyamatosan emelkedik. A következmény: éhínség, elképesztő közegészségügyi
állapotok.” (tankönyvi szöveg)
Példa

1.

Ok

Okozat

globális klímaváltozás

tengerparti városokat önthet
el az áradat

erdőirtás

éhínség

2.
3.

környezetszennyezés

4.

vizek szennyezése

Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei alapján!

a) Azonosítsa a térkép alapján az alábbi jelmagyarázatokat!

Állapítsa meg, hogy a megadott forrásrészlet melyik világvalláshoz kapcsolódik! Írja a források sorszámát a táblázat megfelelő helyére!
1. „A ti istenetek egyedüli isten. Nincs isten, csak ő, a könyörületes, az irgalmas. Az egek
és a föld megteremtésében; az éjszaka és a nappal változásában; a hajókban, amelyek
sietve haladnak a tengeren, (szállítva) azt, ami hasznos az embereknek; abban, ahogy
Allah vizet bocsát le az égből.”
2. „Két végletet kell egy útkeresőnek elkerülnie. Melyik ez a kettő? Az egyik az élvezetek
útja […]. A másik az önkínzás útja […]. Nos, ezt a két végletet elkerülve, létezik egy
Középút. […] Ez visz el a […] megnyugváshoz, belátáshoz, kioldódáshoz s nirvánához
vezet.”
3. „Jahve, Seirből jöttöd idején, Edóm mezői felől mikor lépkedtél, a föld megrendült, az
ég is csepegett, a felhőkből is víz csepegett, a hegyek meginogtak Jahve előtt, Jahve,
Izrael istene előtt.„
4. „Szeresd az Urat, a te istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az
első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint
önmagadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és próféciák.”

Vallások

a)

Kereszténység, keresztyénség

b)

Zsidó vagy izraelita vallás

c)

Buddhizmus

d)

Iszlám

Sorszám

Válassza ki a felsorolásból a megfelelő szavakat, és írja be betűjeleiket a
táblázat üresen hagyott helyeire!

A merkantilizmus iparfejlesztő politikája

Válassza ki a felsorolásból a megfelelő szavakat, és írja be betűjeleiket a
táblázat üresen hagyott helyeire!
(folytatás)

Betűjel

Jellemzők

a)

Mértékrendszer és fémpénz egységesítése

b)

Állam

c)

Gyarmati nyersanyagok behozatala

d)

Készárukivitel

e)

Manufaktúrák terjedése

Oldja meg a forráshoz kapcsolódó feladatot!
„1. Valódi népképviseletet és többpártrendszert! Biztosítsák a választások szabadságát
és tisztaságát!
2. Rendőrállam helyébe jogállamot. Érvényesüljenek az emberi jogok, legyen bírói
függetlenség! […]
5. Méltányos közteherviselést, a közkiadások társadalmi ellenőrzését. Szüntessék meg
az egyéni és csoportos kiváltságokat, adják meg mindenkinek az emberhez méltó élet
alapfeltételeit!
6. Ésszerű gazdálkodást, működő piacot, a tulajdonformák egyenjogúságát. Állítsák le
a pénzemésztő és környezetpusztító nagyberuházásokat, szüntessék be a veszteséges
vállalatok támogatását! […]” (1989. március 15-i ellenzéki követelések)
a) Rendezze a forrásban szereplő követeléseket különböző szempontok szerint!
Egészítse ki a táblázatot két további szemponttal, illetve írja be az egyes
szempontoknak megfelelő követelések sorszámait!

A kiáltvány pontjai

Szempontok
a)
b) politikai
c)

5.

Írja a fogalmak mellé a megfelelő meghatározások betűjelét!
a) Az uralkodó a megnövekedett jövedelem birtokában tőle függő hivatalnoki hálózatra, az
állandó hadseregre és a bírói szervezetre támaszkodva irányítja az országát, a rendi gyűlés
mellőzésével.
b) Az uralkodók felülről bevezetett reformokkal kívánták modernizálni birodalmukat.
Merkantilista vámpolitikával, adókedvezményekkel, a jobbágyság adóhelyzetének
javításával kívánták fellendíteni államuk gazdaságát, hogy a hatalmi versenyben ne
maradjanak alul.
c) Olyan államforma, amelyben az államfőt meghatározott időre választják, a szuverenitás tehát
a népet illeti meg.
d) Olyan uralkodási forma, amely korlátok közé szorította a királyi hatalmat (pl. megtiltotta,
hogy a parlament hozzájárulása nélkül adót vessen ki, hadsereget tartson, illetve parlamenti
képviselőt politikai szerepléséért felelősségre vonhasson stb.).
e) Az állam irányítása az uralkodó és a rendek közös törvényhozására és hatalomgyakorlására
épül.

Fogalmak
abszolutizmus
alkotmányos királyság
felvilágosult abszolutizmus
rendi monarchia
köztársaság

Betűjelek

Nevezze meg a térképen sorszámozott országokat!

Indokolja röviden, miért nevezhetjük etnikai szempontból igazságtalannak a békeszerződés Magyarország új határaira vonatkozó döntését!

Válaszoljon a kérdésekre ismeretei és a források segítségével!
„A bankok fizetésképtelenné váltak és csődbe jutottak. A hitelrendszer összeomlása viszont
lehetetlenné tette a termelést, a bel- és külkereskedelem működését. […] Az Egyesült
Államokban a munkanélküliek száma 1929–33 között 1,5 millióról 12,8 millióra (a
foglalkoztatottak 3,2%-áról 24,9%-ára) emelkedett. Ugyanezen idő alatt az előállított
társadalmi össztermék értéke 46%-kal csökkent.” (Tankönyvi szöveg)
a) Nevezze meg a forrásban bemutatott jelenséget!
b) Egészítse ki az ábrát a forrás és ismeretei felhasználásával!
„Ha az állam ócska palackokat megtöltene bankjegyekkel, megfelelő mélységbe elásatná
őket elhagyott szénbányákban, az üregeket színültig megtöltené utcai szeméttel, s aztán
[…] magánvállalkozásra bízná, hogy újból kiássa a bankjegyeket […] nem lenne
munkanélküliség, és a visszahatások révén a társadalom reális jövedelme és tőkevagyona
is valószínűleg jelentősen nagyobb lenne, mint amekkora ténylegesen.” (John Maynard
Keynes)

c) Magyarázza meg, miért volt szükség az állam fokozott szerepvállalására a
gazdaságban!

Mutassa be a források és ismeretei alapján, milyen társadalmi és
gazdaságpolitikai okokra vezethető vissza az 1471. évi Vitéz János
vezette összeesküvés!
„Sok okát beszélik, miért kezdtek összeesküvésbe a király legrégibb atyai barátai.
Hiszen olyan tekintélyben és hivatalokban volt részük, hogy igazán nem lehetett tőlük
ingadozást, árulást várni. Az érsek [Vitéz János, esztergomi érsek] állítólag számos
sérelme miatt lett összeesküvő. A király ugyanis már a maga lábán állt; azelőtt ki volt
szolgáltatva a főemberek tanácsának; most lerázta ezt, nem mások után, hanem saját esze
és akarata szerint járt, s ha szólni mertek, lehurrogta őket. […] Ezek tekintélyük alapos
csorbulását látták ebben. Ehhez járult a szokatlanul kivetett rendkívüli adó, az
úgynevezett dika, amelyet többnyire nem portánként, hanem fejenként róttak ki. És
ámbár az igen nagy szolgáltatásokat a folytonos háború tette szükségessé, a szokatlan
adót mindenki nehezményezte. Sőt, Mátyás még a püspöki jövedelmeket is bitorolni
kezdte.” (Bonfini nyomán)
„A legfelsőbb szintű igazságszolgáltatást a király személyes jelenlétének bírósága
végezte, amely folyamatosan működött. Ez lényeges előnyt jelentett a nádor vagy az
országbíró időszakosan ülésező és az ügyek intézését húzó-halasztó törvényszékhez
képest. Ennek az intézménynek a vezetői és hivatalnokai többnyire a köznemesi és
polgári, időnként pedig a jobbágyi sorból emelkedtek föl. Művelt, szakmájukat kiválóan
ismerő emberek voltak, akik hivatalukat s ebből származó jövedelmeiket megélhetésük fő
forrásának tekintették.” (Tankönyvi szöveg)

Igazolja a forrás és ismeretei felhasználásával, hogy az 1351-es törvények a köznemesség
érdekeinek védelmében fogalmazódtak meg! Válaszában magyarázza meg ennek okait is!
„Mi tehát országunk említett báróinak, előkelőinek és nemeseinek a kérését királyi kegyes
jóindulattal meghallgatván, […] legkedvesebb ősünknek és elődünknek,András király úrnak előbb
említett, s aranypecsétjével megerősített, minden gyanútól teljességgel mentes, szóról szóra ide
közbeiktatott oklevelét, a benne leírt minden szabadsággal együtt elfogadván, magunkévá tévén és
jóváhagyván, kivéve egyedül ugyanazon kiváltságlevélből az előbb említett módon kirekesztett egyetlen
cikkelyt, azt tudniillik, »hogy az örökösök hátrahagyása nélkül elhaló nemeseknek jogukban áll
birtokaikat még életükben és haláluk esetére az egyháznak vagy másoknak, akiknek akarják, átadni
vagy hagyományozni, eladni vagy elidegeníteni« éppen ellenkezőleg: egyáltalán ne legyen joguk ezt
megtenni, hanem birtokaik a jog szerint és törvényesen tisztán és egyszerűen, minden ellentmondás
nélkül legközelebbi atyafiaikra, nemzetségeikre háramoljanak. […]
6. Ezenkívül bármely néven nevezett minden szabad faluban, sőt még az udvarnoki és királynéi
falvakban élő valamennyi szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyainktól is – kivéve a fallal övezett
városokat – ezek minden terményének és borának a kilenced részét [a kilencedik tized] fogjuk beszedni,
és a királyné asszony is be fogja hajtani és a fent említett bárók és nemcsak bármely birtokaikon élő
minden szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyuktól hasonlóképpen hajtsák be, és szedjék be azok minden
terményének és borának a kilencedrészét a saját szükségletükre. […] És ha egyesek az imént említett
behajtással kapcsolatban másként járnak el, az olyan ellenszegülőknek és jelen rendeletünk
meghiúsítóinak a birtokain a terményeknek és bornak ama kilenced részét – bármiféle mérséklés és
engedmény nélkül – a saját szükségletünk céljaira fogjuk behajtani. […]
11. Ugyanazon nemeseknek a kérésére ahhoz is hozzájárultunk, hogy mind az országunk határai
között lakó valódi nemesek, mind pedig azok is, akik országunk határain belül fekvő hercegi
tartományokban élnek, egy és ugyanazon szabadságot élvezzék.” (Lajos király 1351-es törvényeiből)

A feladat a XX. századi magyar történelemmel kapcsolatos.
A források és ismeretei segítségével jellemezze a Rákosi-rendszer
gazdaságpolitikáját!
A Kongresszus megállapítja, hogy a Párt és az ország előtt álló döntő, stratégiai
feladat: a mezőgazdaság szocialista átszervezésével népgazdaságunk kettős jellegének
megszüntetése, népgazdaságunk egységes szocialista alapjának megteremtése. Ennek
megfelelően a Párt fő feladatai a következők:
1. Az ötéves terv előirányzatainak felemelése útján az iparosítást meg kell gyorsítani
olymódon, hogy gyáriparunk termelése 1949-hez képest 1954-re az eredetileg előirányzott
86,4% helyett legalább 200%kal emelkedjék. Ezen belül a nehézipar termelésének az
eredetileg előirányzott 104,3% helyett legalább 280%-kal kell emelkednie. A könnyűipar
termelésének 72,9% helyett legalább 145%-kal kell emelkednie.
A népgazdaság beruházásának öt év alatt az eredetileg előirányzott 50,9 milliárd forint
helyett: legalább 80 milliárdot kell elérniük. Ezen belül a gyáriparra fordított
beruházásoknak 21,3 milliárd forint helyett legalább 40 milliárd forintot kell elérniük.
A nehéziparban az eredetileg tervezett 18,3 milliárd torirat helyett legalább 37 milliárd
forintot kell beruházni.
A nemzeti jövedelemnek 1949-hez képest 1954-re az eredetileg előirányzott 63%
helyett legalább 120%-kal kell emelkednie.
A munka termelékenységének öt év alatt az eredetileg tervezett 50% helyett legalább
80%-kal kell emelkednie. (MDP II. kongresszusa 1951. március 2.)

Padlás-lesöprés egy „kuláknál”

Nők is építik a Sztálin Vasművet!

