
 Név: ...................................................  osztály: ......  

 

Történelem (http://koterblog.freeblog.hu)  középszint — írásbeli vizsga 0811 

 

 

TÖRTÉNELEM 

KÖZÉPSZINTŰ  

ÍRÁSBELI VIZSGA 

2008. május 7. 8:00 

 

I.  

 
Időtartam: 180 perc 

 

Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 

MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I
 V

I
Z

S
G

A
 •

 2
0

0
8

. 
m

á
j
u

s
 7

. 



Történelem — középszint   Név:…………………..…………… osztály:…. 

 

 

írásbeli vizsga 2 / 11 2008. május 7. 

 

Fontos tudnivalók 

 

 

A feladatok megoldásához tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat!  

• Olvassa el figyelmesen a feladatokat!  

• Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait!  

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

• Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le!  

A szöveges, kifejtendő feladatok elkészítéséhez az alábbi munkamenetet javasoljuk:  

1. Helyezze el időben és térben a feladatban megjelölt problémát!  

2. Használja föl a feladat megértéséhez a forrásokat, illetve a történelmi atlaszt!  

3. Gyűjtse össze azokat az általános fogalmakat (fejlődés, változás, termelés stb.), illetve az 

adott korszakhoz kapcsolódó fogalmakat (pl. várjobbágy, céh, személyi kultusz), amelyekkel 

az adott probléma bemutatható! 

4. Építse be fogalmazásába a forrásokból megszerezhet információkat, következtetéseket!  

5. Ha szükséges, készítsen vázlatot, illetve piszkozatot!  

6. Tárja föl a probléma előzményeit, okait, következményeit!  

7. Fogalmazzon meg feltételezéseket, magyarázatokat!  

8. Építse be mondanivalójába önálló ismereteit (pl. nevek, évszámok), nézőpontját, 

véleményét!  

9. Ügyeljen arra, hogy mondatai világosak legyenek!  

10. Szerkessze meg szövegét, és figyeljen a helyesírásra is!  

Tájékoztatásul:  

Az esszék javításának szempontjai:  

• a feladat megértése,  

• megfelelés a tartalmi követelményeknek,  

• a válasz megszerkesztettsége, logikussága, nyelvhelyessége.  

Eredményes munkát kívánunk!   

Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon – javítás esetén is! 

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

helyet! 

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

sorrendjében értékeljük válaszait.)  

Kérjük, kék színű tollat használjon! 
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I. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 

1. A következő feladatot történelmi és filmtörténeti ismeretei alapján oldja meg! 

 

a) Egészítse ki a híres történelmi idézeteket a megadott szavakkal! 

 This is  ........................................ 

 This is  ........................................ 

 Tonight we dine in  ................... 

 Lay down your  .......................... 

  ....................  and get them 

 

weapon Sparta hell come madness 

 

b) Tegye ki az idézetek mögé a megfelelő írásjelet! 

 

 

 

 

2. Határozza meg a következő fogalmakat és mondjon rájuk egy-egy példát is! 

 

a) háború:  _____________________________________________________________  

b) ember:   _____________________________________________________________  

c) évszám:  _____________________________________________________________  

d) eszköz:  _____________________________________________________________  

e) human controlling: ____________________________________________________  

f) oroszlánszívű:  ________________________________________________________  

 

 

3. Párosítsa össze a történelmi idézeteket a személyekkel! 

 

Napóleon "Ez kurva nagyot robbant, bazmeg!” 

Odüsszeusz „Fáj a hasam, bazmeg!” 

Julius Caesar „Ő volt, bazzeg!” 

Teller Ede „Te is, fiam, bazmeg?” 

József Attila „Aludj el szépen, kis Balázs, bazmeg!” 

Júdás „Haza akarok menni, bazmeg!” 

 

 

 

5 pont 
 

6 pont 
 

6 pont 
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II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 

Olvassa el figyelmesen! 

A következő feladatok közül összesen hármat kell kidolgoznia! 

Az alábbi szabályok alapján kell választania:  

kidolgozandó: 

  egy, az egyetemes történelemre vonatkozó feladat 

  kettő, a magyar történelemre vonatkozó, egy rövid és egy hosszú, 

  különböző korszakokra vonatkozó feladat 

 

Tanulmányozza figyelmesen a feladatokat! 

 Sorszám Korszakok, témák A feladat típusa 

Egyetemes 
történelem 

4. A középkor Rövid 

5. Államformák Hosszú 

Magyar 
történelem 

6. Öregkori elbutulás Hosszú 

7. Pectus excavatum (tyúkmell) Rövid 

8. Népességváltozás felületesen Rövid 

9. Szupravezetés szobahőmérsékleten Hosszú 

10. Ötös lett az ortopédiám Hosszú 

11. Miért hallgatunk Matisyahut? Hosszú 

 

Segítségül megadjuk a helyesen kiválasztott feladatok sorszámainak lehetséges 

kombinációit. Jelöljön meg egy oszlopot az alábbi táblázatból! 

Karikázza be a választott oszlop betűjelét!  

 

 

Feladattípus A B C D E F G H I J K L 

Rövid 2 7 1 8 2 8 1 8 3 5 5 5 
Rövid 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 
Hosszú k o t e r b l o g w t f 

 

A feladatok közül csak a választott hármat dolgozza ki, a többit hagyja üresen! 

 

 

A válaszok elkészítése során fogalmazvány (piszkozat) készíthető!  

A feladatok kidolgozása előtt tanulmányozza a 2. oldalon található útmutatót! 
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4. Jellemezze a középkort! 

(térjen ki az V. - VII. századi népvándorlásokra illetve társadalmi hatásaikra, a 

hűbériség kialakulására, a kor had-, gazdaság- és társadalomtörténetére, földrajzi 

adottságokra, uralkodó dinasztiákra országok/birodalmak szerint. Tegyen említést a 

nagy földrajzi felfedezések előzményeiről, és hatásairól) Válasza legyen tömör, NE 

haladja meg a fél oldalt! 
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5. Hasonlítsa össze az olasz fasizmust az athéni demokráciával! 
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6. Érveljen meggyőzően egy szovjet hadifogoly nevében Hitlernek a náci propaganda 

és a hadifoglyok kivégzése ellen! 

  



Történelem — középszint   Név:…………………..…………… osztály:…. 

 

 

írásbeli vizsga 8 / 11 2008. május 7. 

 

7. Hasonlítsa össze a magyar demokráciát! 
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8. Készítsen egy grafikont, amelyen a népesség alakulását elemzi a Honfoglalástól a 

rendszerváltásig! 
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9. Hasonlítson össze egy Lucullusi lakomát egy IHB bulival! (link) 

 

  

http://www.rovidites.hu/index.php?action=rovid&id=46676&keresettrov=IHB
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 Maximális 
pontszám 

Elért 
pontszám 

I. rész 3,14  

 

 

  ___________________  

             javító tanár 

 

 Dátum:  .................................................  

 

 

 _________________________________________________________________________  

 

 
Elért 

pontszám 

Programba 
beírt 

pontszám 

I. rész   

 

 

 

 

  ______________________   ______________________  

  javító tanár  jegyző 

Dátum:  .................................................  Dátum:  ..............................................  

 


