
Történelem érettségi
ESSZÉÍRÓ VILLÁM E -TANFOLYAM



Hogyan vágjál bele az esszéfeladatok 
megoldásába?
Kövesd figyelmesen a feladatlap utasításait!

Olvasd el figyelmesen a feladatokat!

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

Döntsd el, melyik esszét szeretnéd
kidolgozni!

Válaszaid gondos mérlegelés után, lehetőleg
javítás nélkül írjad le (vázlat készítése
opcionális)!

A feladatok megoldásához használhatod a
megengedett segédeszközöket: a középiskolai
történelmi atlasz térképeit és a helyesírási
szótárt, ezek legyenek kéznél!



Kövesd figyelmesen a feladatlap utasításait!



Olvasd el figyelmesen a feladatokat!



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

Gondold végig, hogy melyik 

feladathoz kapcsolódó források 

nyújtják a legtöbb segítséget neked a 

feladat megoldásához.



Döntsd el melyik esszét szeretnéd kidolgozni!
Az esszék kiválasztásánál vedd figyelembe:

1. a feladatlap által meghatározott kötelező 
szempontokat,

2. az előzetes ismereteid mélységét az esszék által 
érintett témakörökben,

3. azt, hogy az egyes feladatoknál megadott 
forrásokat milyen könnyen tudod értelmezni.

Ne feledd! Döntésed végleges! 



Válaszaid gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás 
nélkül írjad le!
Vázlat/piszkozat írása nem kötelező, de van, akinek segít jobb esszét írni és elkerülni a javításokat.

Aszerint a módszer szerint dolgozz, ahogy felkészültél!

Ha valamit javítanod kell, a javítás legyen egyértelmű és világos. Kerüld az összevissza nyilazásokat.

Legjobb megoldás:

Egy vonallal áthúzás és a javítás fölé írása. Amennyiben ez nem lehetséges, a javítandó részt egy vonallal áthúzod, majd
csillaggal jelölöd és a javított szöveget az esszé számára kijelölt hely aljára (de még a pontozott vonalra) írod.



A feladatok megoldásához használhatod a 
megengedett segédeszközöket
A középiskolai történelmi atlasz térképeit
használhatod, akkor is, ha ezt a feladat külön nem
kéri. Bártan használd, mivel rengeteg információt
megtudhatsz belőle:

Háborúk évszámait, gazdasági adatokat,
egyetemek alapításait stb…

Fontos, hogy az atlaszt magabiztosan használd,
ezért már most ismerkedj meg vele. Letölthető
formátumban online is elérheted. A letöltés linkjét
megtalálhatod az e-learning anyagban.

Helyesírási szótárt is lehet használni, és mivel
súlyos helyesírási hibákért pontlevonás jár, ezért
inkább ez is legyenek kéznél.



Általános értékelési szempontok
Feladatmegértés 

Tájékozódás térben és időben 

Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása 

Ismeretszerzés, a források használata 

Eseményeket alakító tényezők feltárása, 
kritikai és problémaközpontú gondolkodás

+1 Megszerkesztettség



Részletes értékelési szempontok

RÖVID ESSZÉ

Feladatmegértés: Fogalmazás tényleg a témáról szól.

Tájékozódás térben és időben: Legalább 1 földrajzi
hely és 1 dátum rögzítése az esszé elején.

Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása: Legalább
2 történelmi fogalom, szakkifejezés használata, helyes
jelentéstartalommal kerek mondatban.

Ismeretszerzés, a források használata: Forrásonként
1-1 tény rögzítése és 1-1 megállapítás velük
kapcsolatban.

Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és
problémaközpontú gondolkodás: Forrásonként tett
megállapítások alapján 1-1 következtetés levonása.
(Ebből következik…, ezért lehetett…, ezért nem
lehetett…, ezért született a döntés…, emiatt…)

HOSSZÚ ESSZÉ

Feladatmegértés: Fogalmazás tényleg a témáról szól.

Tájékozódás térben és időben: Legalább 2 földrajzi
hely és 2 dátum rögzítése az esszé elején.

Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása: Legalább
4 történelmi fogalom, szakkifejezés használata, helyes
jelentéstartalommal kerek mondatban.

Ismeretszerzés, a források használata: Forrásonként
2-2 tény rögzítése és 2-2 megállapítás velük
kapcsolatban.

Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és
problémaközpontú gondolkodás: Forrásonként tett
megállapítások alapján 2-2 következtetés, levonása.
(Ebből következik…, ezért lehetett…, ezért nem
lehetett…, ezért született a döntés…, emiatt…)



Részletes értékelési szempontok

KOMPLEX – KORSZAKOKON ÁTÍVELŐ

Feladatmegértés: Fogalmazás tényleg a témáról szól.

Tájékozódás térben és időben: A feladatban
meghatározott korszakonként legalább 2 dátum, 2
földrajzi hely rögzítése.

Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása: A
feladatban meghatározott korszakonként legalább 4
történelmi fogalom, szakkifejezés használata, helyes
jelentéstartalommal kerek mondatban.

Ismeretszerzés, a források használata: Forrásonként
2-2 tény rögzítése és 2-2 megállapítás velük
kapcsolatban.

Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és
problémaközpontú gondolkodás: Forrásonként tett
megállapítások alapján 2-2 következtetés levonása.
(Ebből következik…, ezért lehetett…, ezért nem
lehetett…, ezért született a döntés…, emiatt…)

KOMPLEX ÖSSZEHASONLÍTÓ

Feladatmegértés: Fogalmazás tényleg a témáról szól.

Tájékozódás térben és időben: A feladatban
összehasonlítandó két elemmel kapcsolatban elemenként
legalább 2 földrajzi hely és 2 dátum rögzítése.

Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása: A feladatban
meghatározott összehasonlítandó elemekkel kapcsolatban,
elemenként legalább 4 történelmi fogalom, szakkifejezés
használata, helyes jelentéstartalommal kerek mondatban.

Ismeretszerzés, a források használata: Forrásonként 2-2
tény rögzítése és 2-2 megállapítás velük kapcsolatban.

Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és
problémaközpontú gondolkodás: Forrásonként tett
megállapítások alapján 2-2 következtetés, levonása ami
összehasonlítja a feladat két elemét, rávilágítva a köztük
lévő egyezőségekre, különbségekre, ezek okaira. (Ezért
alakult másként…, ezen eltérő körülmények miatt…, vagy
ezek a hasonló körülmények miatt…)



Fontos még…

Minden esetben olvasd át a kész esszét, de ne 
közvetlenül annak befejezése után.

Ha hibát találtál vagy valami kimaradt, javítsd
a korábban ismertetett módszerrel.

Ne aggódj, lesz időd mindenre!


