
Szóbeli érettségi témakörök 

Történelem 

2021. május-júniusi vizsgaidőszak 

12. A 

 

1. A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

2. A Magyar Királyság gazdasága az Anjou-korban: Károly Róbert uralkodása 

3. A mindennapok gazdasága. Pénzügyi ismeretek a mai Magyarországon 

4. A középkori városok kialakulása 

5. Az életmód, tudomány változásai a dualista Magyarországon 

6. A határon túli magyarság XX. századi története 

7. A Párizs környéki békék területi és etnikai vonatkozásai 

8. Az athéni demokrácia kialakulásának folyamata (démosz-arisztokrácia harca) és a 

demokrácia jellemzése 

9. Géza és Szent István államépítő tevékenysége 

10. Széchenyi István reformprogramja, munkássága 

11. A kiegyezés létrejöttének körülményei, tartalma, a dualista rendszer működése 

12. A kommunista diktatúra magyarországi kiépülése és működése, az egyén életlehetőségei a 

diktatúrában 

13. A Kádár-korszak jellemzői, eltérései a Rákosi diktatúrától. Életlehetőségek. 

14. Az iszlám vallás 

15. A reformáció 

16. Kommunista hatalomátvétel Oroszországban, a sztálini diktatúra 

17. A nácizmus kialakulása, ideológiája, tömegtámogatottságának okai 

18. Hunyadi Mátyás uralkodása 

19. A várháborúk kora a XVI. századi Magyarországon. A királyi Magyarország és a török 

Hódoltság berendezkedése 

20. Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc  
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12. B 

1. Az Anjou-kor gazdaságpolitikája (Károly Róbert, Nagy Lajos) 

2. A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági hatásaik 

3. Az ipari forradalom 

4. A háztartás pénzügyei 

5. A középkori város és a céhes ipar 

6. A magyar nép története a honfoglalástól az államalapításig (Géza és I. István 

államalapító tevékenysége) 

7. Hunyadi Mátyás és a központosított királyi hatalom kiépítése, Mátyás külpolitikája 

8. Magyarország a 18.századi Habsburg Birodalomban: Mária Terézia és 

 II. József 

9. A reformkor fő kérdései: Széchenyi és Kossuth reformjai 

10. A kiegyezés előzményei, megvalósulása és tartalma 

11. A demokrácia kialakulása és működése az ókori Athénban 

12. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc  

13. A Rákosi-rendszer kiépítése, működése 

14. A választási rendszer a mai Magyarországon 

15. Diktatórikus eszmék a 20. században (A náci ideológia) 

16.  Reformáció és katolikus megújulás 

17. A Párizs környéki békék területi és etnikai vonatkozásai 

18. A Horthy-korszak konszolidációjának főbb lépései 

19. Magyarország a 2. világháborúban 

20. A bipoláris világrendszer kialakulása és működése (hidegháború) 
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1.Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek  

1.A feudális társdalom és gazdaság jellemzői 

2. A középkori magyar állam megerősödése I. Károly (Caroberto) idején. Gazdasági 

reformok, külpolitika.  

3. Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány 

találmánya és a gyáripar kezdetei. 

4. A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, banki ügyletek).  

2.Népesség, település, életmód  

5.A dualizmus korának társadalmi szerkezete. Életmód, tudományos és művészeti élet a 

századvég, századelő idején. 

6.A globális világ sajátosságai. Fogyasztói társadalom, ökológiai problémák, fenntartható 

fejlődés. 

7. A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok.  

3.Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek  

8. Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége.  

9. Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája. 

10. Mária Terézia és II. József reformjai  

11. A reformkor kibontakozása, a polgári fejlődés fő kérdései. Széchenyi és Kossuth 

reformprogramja.  

4.Politikai berendezkedések a modern korban  

12. A rendszerváltás utáni Magyarország politikai intézményei. A választási rendszer fő 

elemei (országgyűlési, önkormányzati választás).  

13. Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése.  

5.Politikai intézmények, eszmék, ideológiák  

14.A demokrácia kialakulása az ókori Athénban 

15. A reformáció, ellenreformáció  A lutheri és kálvini reformáció. 

16. A kiegyezéshez vezető út. A kiegyezés tartalma és értékelése.  

17. A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban.  

6.Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

18. A magyar szabadságharc. A szabadságharc 1849-es főbb katonai és politikai eseményei.  

19. Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege).  

20. Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban.  
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GAZDASÁG, GAZDASÁGPOLITIKA, ANYAGI KULTÚRA, PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK 

1.  A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején. 

2. A feudális társadalom és a gazdaság jellemzői a korai és érett középkorban 

3. Az ipari forradalom hullámai és hatásai 

NÉPESSÉG, TELEPÜLÉS, ÉLETMÓD 

4.  Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban 

5. Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban 

6. A trianoni békediktátum és következményei 

EGYÉN, KÖZÖSSÉG, TÁRSADALOM, MUNKAÜGYI ISMERETEK 

7. Az államalapítás 

8.  A lutheri és a kálvini reformáció  

9. A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja 

POLITIKAI BERENDEZKEDÉSEK A MODERN KORBAN 

10.  A kiegyezés és a dualizmus 

11. A Horthy-korszak: A politikai rendszer főbb jellemzői 

12. A kétpólusú világ kialakulása 

13. Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése 

POLITIKAI INTÉZMÉNYEK, ESZMÉK, IDEOLÓGIÁK 

14.  Magyarország politikai intézményrendszere  

15.  Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. századba 

16.  A náci Németország legfőbb jellemzői. 

NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 

17.  Forradalom és szabadságharc A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei 

1848-1849-ben  

18.  Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése 

19. A második világháború 

20. Az 1956-os forradalom kitörésének okai és főbb eseményei 


