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I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek

  

1. Földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői 

 

2. A középkori magyar állam megerősödése I.Károly idején 

 

3. Ipari forradalmak legjelentősebb területei 

 

4. A középkori város és a céhes ipar 

 

 

 

II. Népesség, település, életmód 

 

5. Demográfiai és etnikai változások a 18. századi Magyarországon 

 

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

 

 
III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 

 

7. A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején 

 

8. A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, sajátosságai 

 

9. Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel 

 

10. Julius Caesar egyeduralmi kísérlete 

 

 

 
IV. Politikai berendezkedések a modern korban 

 

11. Kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban 

 

12. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb elemei 

 

13. Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a 

Rákosi-korban. 

 

 

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

 

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

 

15. Mária Terézia és II. József reformjai. 



 

16. A kiegyezés tartalma és értékelése. 

 

17. A lutheri és kálvini reformáció 

 

 

 

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

 

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

 

19. A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei. 

 

20. A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a 

hidegháborús szembenállás jellemzői. 

 

Statisztikai összeg táblázat 

 

Korszak Egyetemes történelem Magyar történelem 

1849 előtt Földrajzi felfedezések és a 

kapitalista gazdaság jellemzői 

A középkori magyar állam 

megerősödése I.Károly idején 

 

 A középkori város és a céhes ipar 

 

Demográfiai és etnikai változások a 

18. századi Magyarországon 

 

A lutheri és kálvini reformáció 

 

A tatárjárás és az ország 

újjáépítése IV. Béla idején 

 

Julius Caesar egyeduralmi kísérlete 

 

Géza fejedelemsége és I. (Szent) 

István államszervező tevékenysége. 

 

 Mária Terézia és II. József 

reformjai. 

 

  A Rákóczi-szabadságharc okai, 

főbb eseményei és eredményei. 

 

   

1849 után Ipari forradalmak legjelentősebb 

területei 

 

A rendszer jellemzői a Kádár-

korszakban, életmód és 

mindennapok 

 Kommunista ideológia és a sztálini 

diktatúra a Szovjetunióban 

 

A magyar polgárosodás társadalmi, 

gazdasági jellegzetességei, 

sajátosságai 

 

Az első világháború (hadviselők, 

frontok, a háború jellege). 

 

A kiegyezés tartalma és értékelése. 

 

A keleti és a nyugati blokk főbb 

politikai, gazdasági, társadalmi 

jellemzői, a hidegháborús 

szembenállás jellemzői. 

Az ellenforradalmi rendszer 

konszolidációjának legfontosabb 

elemei 

 



 

 Magyarország német megszállása 

és a nyilas hatalomátvétel 

 

 Az egypárti diktatúra működése, a 

gazdasági élet és a mindennapok 

jellegzetességei a Rákosi-korban. 

 

8/20= 40%           12/20= 60% 
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