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Felkészítő tanár Javító tanár 

Kedves Versenyző! 

A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésére. 

A feladatok megoldásához középiskolai történelem atlasz használható, 

más segédeszköz nem. 

A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatja meg. 

Kérjük, ügyeljen az idő beosztására! 

Sikeres feladatmegoldást kívánunk! 
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1. feladat (7 pont) 
A képek a magyar történelem és egyház nevezetes személyiségeit ábrázolják. Nézze meg figyelme-

sen, majd válaszoljon a kérdésekre! Válaszait írja a táblázat megfelelő oszlopába! 

     
Imre  István László Erzsébet Margit 

     

a) Mi az a két dolog, ami összeköti a képen látható személyeket? 

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

b) A következő állítások melyik személyre vonatkoznak? Az állítások előtti betűt írja a táblázat ne-

vek alatti üres cellájába! 

A) A szegények, árvák, betegek védelmezője 

B) Ő volt a „lovagkirály” 

C) Szülei a tatároktól elszenvedett vereség miatti kétségbeesésükben – felajánlották őt Magyar-

ország megmentéséért. 

D) Vadászbalesetben halt meg 

E) Ő alapította az esztergomi érsekséget 

2. feladat (10 pont) 
Olvassa el figyelmesen az alábbiakat és válaszoljon a kérdésekre! 

A könyvnyomtatás feltalálását Európában a legtöbben Johannes Gutenberg nevéhez kötik … Azzal a techniká-

val, amit könyvnyomtatásnak nevezhetünk, vélhetőleg ő tudott először …1444-ben … egy teljes Bibliát kinyom-

tatni. Az így elkészült 641 lapos, oldalanként 42 soros mű a mai napig Gutenberg-biblia néven él a köztudatban. 

Gutenberg találmányának lényege az önállóan használható, a szedés során újrarendezhető betű nyomóformák … 

használata egy olyan egyszerű sajtoló segítségével, amivel egy teljes papír- vagy pergamenívet tele lehetett 

nyomtatni, majd az íveket lapok szerint rendezve könyv alakba lehetett fűzni. A könyvnyomtatás technikája le-

hetővé tette … az egyre jobb minőségű és egyre olcsóbban elérhető papír használatát. … Már Gutenberg első … 

Bibliája is fele akkora költséggel készült, mint egy kézírásos Biblia. … Az első nyomdászok a kéziratok íráskép-

ét, szerkesztési módját igyekeztek másolni, és gyakran kézzel illusztrálták, vagy festett iniciálékkal látták el mű-

veiket. Forrás: http://szendi-f.web.elte.hu/konyv.html 

a) Mi a találmány lényege? 

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

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

b) Mennyibe került az első Gutenberg-biblia előállítása? 

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

c) Összesen hány sort tartalmazott a könyv? 

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

d) Mi a találmány jelentősége? 

 .............................................................................................................................................  
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e) Mikor nyomtatta ki a Bibliát? 

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

f) Kit, illetve mit ábrázolhat a kép? Válaszát írja a kép alá! 

 
 

 
   

3. feladat (6 pont) 
Döntse el, hogy a párba állított események közül melyik történt előbb! Az ön által helyesnek ítélt 

választ húzza alá! 

Amerika felfedezése – Buda török kézre kerülése 

Nagy francia forradalom – Török kiűzése Magyarországról 

Egységes Németország kikiáltása – Kiegyezés 

Angol polgári forradalom – Millenniumi ünnepségek 

Magyar Tudományos Akadémia megalapítása – Gőzgép feltalálása 

Amerikai Egyesült Államok megalakulása – Aradi vértanúk kivégzése  

4. feladat (4 pont) 
Tanulmányozza figyelmesen a táblázatot, majd válaszoljon a kérdésekre! 

 

a) Melyik időszakban előzte meg Buda és Óbuda népességét Pest lakossága? 

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

b) Melyik időszakban a legnagyobb arányú a lakosság növekedése Pesten? 

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

c) A XIX. században kb. hányszorosára emelkedett Pest, Buda és Óbuda együttes lakossága? 

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

d) Adjon címet a fenti diagramnak! 

 .............................................................................................................................................  
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5. feladat (10 pont) 
Nézze meg figyelmesen a térképet, majd válaszoljon a kérdésekre! 

 

a) Milyen címet adna a térképnek? 

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

b) Melyik terület nem volt a török kezén sohasem? 

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

c) Nevezze meg a felszabadító seregek vezetőit! 

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

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

d) Melyik területek szabadultak fel legutoljára? 

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

e) Hol kötötték meg a török uralom végét jelentő békét 1699-ben? 

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

f) Melyik magyarországi terület maradt a békekötés után török fennhatóság alatt? 

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



Országos Szakiskolai Közismereti Történelem 

Tanulmányi Verseny 2011/2012 I. (iskolai) forduló 2012. február 9. 
 

5 

6. feladat (16 pont) 
Nézze meg figyelmesen a képeket, amelyeken a magyar történelem nevezetes eseményeit örökítették 

meg!  

a) Válogassa ki az alább felsoroltak közül azokat, amelyek a képek alapján összetartoznak! (Vi-

gyázzon, vannak ide nem illők is!) Válaszait írja a táblázat megfelelő oszlopába! 

895 Forradalom és szabadságharc török 1703–1711 székely 

mohácsi csata labanc 1526 tatár 1848–1849 

osztrák Rákóczi szabadságharc 1241 honfoglalás tatárjárás 

1. 2. 

  
Esemény 

 

 

 

 

Évszám 

 

 
 

Nemzetiség 

 

 
 

3. 4. 

  
Esemény 

 

 

 

 

Évszám 

 

 
 

Nemzetiség 
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b) A képen látható katonák melyik esemény részesei lehettek? Az eseményt megörökítő kép számát 

írja a katonát ábrázoló kép alá! 

 
 

  

 

 
   

7. feladat (7 pont) 
Nézze meg figyelmesen az ábrát, majd döntse el: Igaz vagy Hamis az állítás! A megfelelő betűt (I 

vagy H) írja az állítás elé! 

 

 
Az Egyesült Államok lakossága választja meg a képviselőház tagjait, amelynek élén az 

alelnök áll. 

 Az elnököt a lakosság által megválasztott elektorok választják meg. 

 Az elnök irányítja a haderőt, a minisztériumokat és a legfelsőbb bíróságot. 

 Az elnököt a szenátus és a legfelsőbb bíróság ellenőrzi. 

 A tagállamok önálló parlamenttel és kormánnyal rendelkeznek, élükön a speaker áll. 

 Az elnök vétójoggal rendelkezik. 

 A kongresszus két részből áll: a képviselőházból és a szenátusból 

 


